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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengemukakan gambaran dan 

pemahaman mengenai suatu gejala atau realitas yang terjadi. Menurut  

Creswell dalam Moleong (2010 : 5), penelitian kualitatif merupakan suatu 

proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial 

dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan 

dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para 

sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah. 

Penelitian kualitatif juga mendasarkan pada hal-hal yang bersifat diskursif, 

seperti transkip dokumen. Secara holistik, penelitian kualitatif tidak 

melakukan reduksi variabel dengan mengisolasi variabel-variabel tertentu. 

Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya 

kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian. Bogdan dan Taylor 

dalam Suyanto (2011 : 166) mengemukakan penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dari pengertian 

tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang ingin memahami fenomena secara mendalam mengenai apa yang 
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dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, 

serta dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan tulisan. 

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka sifat 

penelitiannya adalah deskriptif. Penelitian deskriptif hanya memaparkan 

situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak 

menguji hipotesis atau membuat prediksi. Melalui penelitian ini, peneliti 

mencoba untuk menggambarkan realitas yang terjadi di PT Frisian Flag 

Indonesia dalam menjalankan tahapan perencanaan CSR DDP. 

Menurut Subyantoro dalam Pawito (2007 : 75), penelitian deskriptif 

bertujuan melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, 

dan sebagainya yang merupakan objek penelitian. Penelitian ini ditujukan 

untuk memecahkan masalah dengan pelaksanaannya tidak terbatas pada 

pengumpulan data melainkan juga meliputi analisis dan interpretasi data 

tersebut. Penelitian ini berusaha menuturkan, mengklarifikasi, dan 

memperbandingkan yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan. 

Sifat penelitian deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang 

mendeskripsikan suatu gejala dan peristiwa yang terjadi saat ini  atau masalah 

aktual sehingga data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar-gambar. 

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sifat deskriptif, 

penelitian ini mengkaji tahapan perencanaan CSR DDP. 
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3.2  Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, maka metode peneiltian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah 

metode riset yang menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin) 

yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara 

komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi 

atau peristiwa secara sistematis (Kriyantono, 2009 : 65). Dalam metode studi 

kasus untuk memperoleh data dilakukan secara mendalam dan sistematis. 

Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bagi 

permasalahan penelitian yang berkaitan dengan how dan why, bila peneliti 

hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang 

akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena 

kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2013 : 1). 

Black dan Champion dalam Bungin (2012 : 23) mengemukakan 

keunggulan spesifik dari studi kasus, yaitu bersifat luwes berkenaan dengan 

metode pengumpulan data yang digunakan, keluwesan studi kasus 

menjangkau dimensi yang sesungguhnya dari topik yang diselidiki, dapat 

dilaksanakan secara praktis di dalam banyak lingkungan sosial, studi kasus 

menawarkan kesempatan dalam menguji teori, dan studi kasus dapat sangat 

mudah, bergantung pada jangkauan penyelidikan dan teknik pengumpulan 

data yang digunakan. 

Metode ini dinilai sangat membantu penelitian deskriptif dalam 

mengungkapkan fenomena yang terjadi, karena hasil akhir dari studi kasus 
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deskriptif adalah deskripsi detail dari topik yang diteliti (Kriyantono, 2009 : 

66). Melalui metode studi kasus dapat diperoleh serangkaian pemikiran yang 

mengarah pada kesimpulan dari mengapa suatu keputusan diambil, dan 

bagaimana proses serta hasilnya. 

Peneliti menggunakan metode studi kasus karena sesuai dengan sifat 

dari masalah dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mengkaji secara 

mendalam tahapan perencanaan CSR DDP yang dijalankan oleh PT Frisian 

Flag Indonesia. Penelitian ini juga memberikan pandangan yang berdasar dari 

tim DDP PT Frisian Flag Indonesia dan koperasi sebagai pelaksana program, 

serta peternak selaku penerima program CSR tersebut.  

 

3.3  Key Informan dan Informan 

Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan narasumber untuk menjawab 

permasalahan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Narasumber yang 

diperlukan dibagi menjadi dua kategori, yaitu key informani dan informant. 

3.3.1 Key Informan 

Key informan merupakan narasumber utama dalam penelitian ini. 

Key informan yang dipilih adalah Tino Nurhadianto selaku DDP QA/QC 

Manager. Tanggung jawab utama dari DDP QA/QC Manager adalah 

menrencanakan dan mengeksekusi program yang berkaitan dengan 

masalah kualitas fresh milk. 

Sebagai pihak yang terjun langsung ke lapangan dalam setiap 

pelaksanaan program-program CSR DDP PT Frisian Flag Indonesia, 
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maka peneliti yakin bahwa beliau memiliki kredibilitas untuk 

memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan 

pengetahuan, informasi, dan pengalaman beliau. Inilah yang menjadi 

alasan peneliti dalam menentukan beliau sebagai key informan. 

3.3.2 Informan 

Informan merupakan narasumber yang melengkapi kebutuhan 

peneliti dalam memperoleh data yang dapat menjawab permasalahan 

penelitian. Informan dari penelitian ini adalah: 

1. Viyanthi Silvana selaku Internal Communication & Publication PT 

Frisian Flag Indonesia. Penentuan informan pertama dipilih 

berdasarkan keterlibatan dan tanggung jawabnya dalam mengelola 

dan mengawasi setiap konten yang akan diterbitkan di radio Bewara 

dan tabloid Bewara, sebagai program dan media komunikasi dalam 

CSR DDP PT Frisian Flag Indonesia. 

2. Dian Nuraeni selaku Ketua Penyuluh KPBS. Informan kedua ini 

dipilih berdasarkan keterlibatan dan tanggung jawabnya dalam 

pelaksanaan penyuluhan pada peternak, khususnya di lingkungan 

peternakan Pangalengan. 

3. Tiga peternak, yaitu 

a. Warmo Sugandi, merupakan peternak dari Pangalengan yang 

memiliki sapi sebanyak 32 ekor. Telah memiliki pengalaman 

berternak selama 27 tahun dan baru dibina oleh FFI serta 

mengikuti program CSR DDP selama 4 tahun. 
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b. Suhara, merupakan salah satu peternak tradisional di Pangalengan 

dan anggota dari KPBS Pangalengan. 

c. Enang Sulaiman, merupakan salah satu peternak di Pangalengan 

yang mendapatkan kesempatan sebagai salah satu peternak yang 

kandang sapinya dijadikan kandang percontohan pada program 

demo farm periode 2009 – 2011. Beliau juga telah menjadi 

anggota dari KPBS Pangalengan selama 14 tahun lamanya. 

Ketiga informan ini dipilih sebagai narasumber dari sisi stakeholders 

sebagai penerima program CSR DDP. Narasumber ini diperlukan 

peneliti sebagai acuan untuk menjawab permasalahan penelitian 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

4. Irphan Kadir selaku Business Consultant Director A+ CSR Indonesia, 

suatu lembaga independen sebagai social enterprise yang 

menghimpun berbagai keahlian profesional dalam isu-isu seputar 

CSR. Beliau dipilih sebagai informan ahli di bidang CSR karena 

beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam hal pemetaan 

sosial dan pengembangan masyarakat. 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, 

berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan 

diperoleh melaui suatu metode/instrumen pengumpulan data (Herdiansyah, 

2013 : 8). Data memiliki dua sifat, yaitu data yang bersifat kuantitatif dan 
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data yang bersifat kualitatif. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, maka data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif. 

Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data kualitatif, seperti 

wawancara, observasi, Focussed Group Discussion (FGD), analisis 

dokumentasi, studi pustaka, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti 

membagi teknik pengumpulan data tersebut dalam dua kategori, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

3.4.1 Data Primer 

Lofland & Lofland dalam Moleong (2010 : 157) mengemukakan 

sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data sekunder seperti dokumen, dan lain-lain. 

Dalam data primer, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

wawancara mendalam. Berikut penjabarannya: 

1. Wawancara mendalam 

Gorden dalam Herdiansyah (2013 : 29) mendefinisikan 

wawancara, “interviewing is conversation between two people in 

which one person tries to direct the conversation to obtain 

information for some spesific purpose”. Dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa wawancara adalah percakapan antara dua orang, 

di mana salah satunya (interviewer) memiliki tujuan untuk menggali 

dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan. 

Materi wawancara merupakan tema yang ditanyakan kepada 

interviewee, seputar masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian 
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ini, wawancara menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton 

dalam Moleong (2010 : 187), dalam proses wawancara interviewer 

dilengkapi dengan pedoman wawancara yang berisikan petunjuk 

secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga 

agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. 

Peneliti menggunakan bentuk wawancara semiterstruktur. 

Bentuk wawancara ini lebih tepat digunakan untuk penelitian 

kualitatif, karena peneliti diberi kebebasan sebebas-bebasnya dalam 

bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting 

wawancara (Herdiansyah, 2013 : 66). 

Bentuk wawancara semiterstruktur mengandalkan guideline 

wawancara sebagai pedoman penggalian data. Dalam wawancara 

semiterstruktur, pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan 

terbuka. 

Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang jawabannya bersifat 

luas, dan memberikan kebebasan kepada subjek untuk mengemukakan 

banyak informasi yang mendalam. Biasanya pertanyaan terbuka selalu 

diawali dengan kata “bagaimana” (how) atau “mengapa” (why atau 

what) (Herdiansyah, 2013 : 101). Pernyataan terbuka dapat 

mendorong interviewee untuk berbicara sebanyak dan sebebas yang 

diinginkan sehingga peneliti dapat menggali dan memperoleh data 

yang mendalam. 
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3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik 

pengumpulan data dengan studi kepustakaan adalah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, dan sebagainya (Suyanto, 

2011 : 186). 

Guba dan Lincoln dalam Moelong (2010 : 216) mengemukakan 

bahwa studi dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari 

record, yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. 

Moleong (2010 : 218) juga menambahkan dokumen terdiri dari dokumen 

pribadi, seperti buku harian, surat pribadi, dan otobiografi, serta dokumen 

resmi, seperti dokumen internal (memo, pengumuman, intruksi, aturan, 

suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan kalangan sendiri), 

dan dokumen eksternal (majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang 

disiarkan oleh media massa). 

Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2010 : 217), studi 

dokumen dapat digunakan untuk keperluan penelitian dikarenakan 

alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: 

1. Dokumen digunakan karena merupakan sumber yang kaya, stabil, 

dan mendorong. 

2. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

3. Sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam 

konteks. 
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4. Dokumen memerlukan usaha pencarian dan ditemukan. 

5. Tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian isi. 

6. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 

 

3.5  Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Dalam bahasa sehari-

hari, triangulasi dikenal dengan istilah cek dan ricek, yaitu pengecekan data 

menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu (Putera, 2011 : 189). 

Triangulasi merupakan hal penting dan bersifat krusial dalam upaya 

pengumpulan data pada penelitian komunikasi kualitatif (Pawito, 2007 : 99). 

Denzin dalam Moleong (2010 : 331) membedakan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

triangulasi sumber, triangulasi pengamat, triangulasi teori, dan triangulasi 

metode. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

Menurut Patton, triangulasi sumber adalah membandingkan dan  

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat 

dicapai dengan cara (Moleong, 2010 : 330 – 331): 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 
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3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang mengenai situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Teknik ini menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, 

hasil wawancara, dan hasil observasi. Dalam penelitian ini, sumber data yang 

digunakan sebagai perbandingan adalah dokumen, hasil wawancara, dan hasil 

pengamatan. 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

Menurut Moleong dalam Kriyantono (2009 : 167), analisis data sebagai 

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dilakukan agar 

dapat menarik kesimpulan. 

Pada dasarnya, analisis data pada penelitian kualitatif dikembangkan 

dengan maksud untuk memberikan makna terhadap data, menafsirkan, 

mentransformasikan data dalam bentuk-bentuk narasi yang kemudian 

mengarah pada temuan-temuan ilmiah dan akhirnya sampai pada kesimpulan 

akhir. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis interaktif 
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Miles dan Huberman. Teknik analisis ini terdiri dari tiga komponen, yaitu 

reduksi data, penyajian data (display data), dan penarikan serta pengujian 

kesimpulan (Pawito, 2007 : 106). 

Reduksi data adalah proses seleksi data yang berguna bagi penelitian. 

Dalam langkah pertama komponen reduksi data, peneliti menyeleksi data 

yang ada dan melihat relevansinya dengan penelitian. Data yang tidak 

memiliki relevansi dengan penelitian akan diredusir oleh peneliti. Komponen 

kedua adalah mengorganisasikan dan mengaitkan data satu dengan yang 

lainnya sehingga dapat membentuk satu kesatuan data yang akan 

mempermudah peneliti dalam menganalisis. Komponen terakhir adalah 

penarikan dan penggujian kesimpulan, di mana peneliti menyimpulkasn 

seluruh pola data yang telah dibentuk dan analisis. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data pada transkip 

wawancara dan dokumen yang terkait dengan program CSR DDP PT Frisian 

Flag Indonesia  sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan kemudian dilakukan 

pengorganisasian data dan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data yang 

didapatkan. 
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3.7  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian digunakan agar penelitian lebih terarah. Fokus 

penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Menggunakan kerangka strategi perencanaan CSR Dairy Development 

Program (DDP) menurut CSR Process Model Coombs & Holladay dalam 

buku Managing Corporate Social Responsibility (2012 : 47 – 48): 

a. Scan and Monitor 

b. Formative Research 

c. Create CSR Initiatives 

d. Communicate CSR Initiatives 

e. Evaluation and Feedback 

2. Periode waktu penelitian pada Oktober 2013 – Desember 2013. 
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