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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian merupakan seperangkat kepercayaan atau keyakinan 

dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak di kehidupan sehari-hari (Salim, 

2006, h.63). Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigm post-positivis. 

Paradigma post-positivis mencoba menjelaskan, memprediksi dan mengendalikan 

fenomena atau permasalahan yang dipaparkan di lapangan (Denzin & Lincoln, 2009, 

h. 136). Paradigma post-positivis dibentuk oleh data, bukti, dan pertimbangan-

pertimbangan logis di mana pengumpulan informasinya menggunakan instrument-

instrumen pengukuran tertentu yang diisi oleh partisipan atau dengan melakukan 

observasi mendalam di lokasi penelitian (Cresswell, 2007, h. 10). 

Pada paradigma ini hubungan antara pengamat dengan objek harus bersifat 

interaktif namun peneliri perlu bersikap netral sehingga subjektivitas dapat dikurangi 

seminimal mungkin (Salim, 2006, h. 17). Namun, meskipun memiliki realitas objektif, 

akan tetapi ada interaksi anatara peneliti dengan subjek penelitiannya yang nantinya 

akan mempengaruhi data walaupun pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Pada 

dasarnya, penggunaan paradigm ini bermaksud untuk menggambarkan kenyataan 

yang ada di lapangan melalui wawancara yang mandalam dengan subjek penelitian. 
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3.2 Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut 

Bogdan dan Taylor (1992, dalam Ruslan, 2010, h. 202-203) Penelitian kualitatif 

dapat diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, 

tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, 

masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks setting tertentu yang dikaji dari 

sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistic. Penelitian kualitatif digunakan 

untuk mengetahui dan menganalisis apa yang justru tidak terlihat, atau dengan kata 

lain penelitian kualitatif ingin melihat isi komuniksi yang tesirat. Penelitian kualitatif 

merupakan kegiatan atau aktivitas yang menempatkan peneliti untuk menafsirkan 

permasalahan yang ada di dunia melalui catatan di lapangan, wawancara, rekaman, 

dan membuat memo, temuan ini yang mengubah dunia. Penelitian kualitatif 

melibatkan suatu penafsiran, pendekatan naturalistic terhadap fenomena yang ada di 

dunia (Denzin dan Lincoln, 2005, h. 3). Dalam melakukan riset kualitatif, penelitinya 

tidak menggunakan bantuan ilmu statistika, tetapi menggunakan rumus 5W+1H (Who, 

What, When, Where, Why, dan How). Who merupakan siapa saja yang menjadi 

informan kunci dalam riset, What meruapakan apa data dan fakta yang dihasilkan dari 

penelitian, When meruapakan kapan sumber informasi ditemukan, Where merupakan 

di mana sumber informasi ditemukan, Why merupakan analisis lebih dalam atau 

penafsiran lebih dalam mengenai apa yang ada di balik data dan fakta yang 

didapatkan serta How merupakan bagaimana proses data itu berlangsung (Ardianto, 

2010, h. 58).  
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Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya 

umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut 

tuidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis 

terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu 

kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut (Ruslan, 

2003, h. 203). 

Penelitian ini bersifat beskriptif, di mana peneliti berupaya menggambarkan 

sejenis mengenai strategi CSR yang dilakukan oleh Hotel Pullman Jakarta Indonesia 

dalam upaya menjaga citra korporasi. Menurut Creswell, penelitian yang bersifat 

deskriptif ini mencari fakta-fakta atas suatu fenomena atau kasus kemudian dicara 

serta digambarkan oleh peneliti (Creswell, 2007, h. 245). Selain itu penelitian 

deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, 

berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang 

menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik relitas itu ke permukaan sebagai 

suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda taau gambaran tentang kondisi, situasi, 

ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2008, h. 68). 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus. Studi kasus adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk melihat permasalahan atau suatu fenomena 

melalui satu atau beberapa kasus yang dibatasi (Cresswell, 2007, h. 73). Metode ini 
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dianggap dapat membantu penelitian deskriptif falam mengungkapkan fenomena 

secara tetap karena hasil akhir dari studi kasus deskriptif adalah deskripsi yang detail 

terhadap topik yang diteliti. 

Studi kasus juga dianggap sebagai salah satu upaya penelitian yang dapat 

memberi nilai tambah pada pengetahuan seseorang secara unik tentang fenomena 

individual, organisasi, dan politik (Yin, 2014, h. 4). Studi kasus memungkinkan 

peneliti mempertahankan karakter dan makna dari peristiwa kehidupan nyata seperti 

kehidupan orang, hubungan internasional, serta proses organisasi. Studi kasus 

dikatakan dapat memberi nilai tambah terhadap pengetahuan kita secara untuk 

tentang fenomena organisasi, individual dan sosial politik. Studi kasus meruapakan 

teknik yang sama dengan kelaziman yang ada pada strategi historis, tetapi dengan 

menambahkan dua sumber bukti yang biasanya meliputi observasi dan wawancara. 

(Yin, 2014, h. 12). 

Jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

instrumental. Dalam studi kasus instrumental, peneltiti fokus terhadap sebuah isu atau 

permasalahan dan memilih sebuah kasus untuk mengilustrasikan isu tersebut 

(Creswell, 2007, h. 74). Studi kasus instrumental digunakan untuk mencari kasus 

tertentu dengan tujuan utama menghasilkan pemahaman terhadap suatu teori yang 

digunakan. Kasus yang dipilih untuk menjadi sarana yang mendukung peneliti dalam 

memahami suatu teori (Salim, 2006, h. 119-120). 
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3.4 Partisipan 

Sesuai dengan permasalahn yang diangkat oleh peneliti yaitu strategi CSR Hotel 

Pullman Jakarta Indonesia dalam mendukung Sustainability Development Goals 

(SDG), maka partisipan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Debby Triana 

Narasumber merupakan Guest Experience Manager di Hotel Pullman Jakarta 

Indonesia. Narasumber dipilih untuk menjadi partisipan karena narasumber 

bertanggung jawab dalam keseluruhan strategi perencanaan CSR Planet 21 

dan juga menjembatani komunikasi yang dilakukan pihak perusahaan kepada 

tamu hotel.  

2. Pricilia 

Narasumber merupakan Public Relations Manager di Hotel Pullman Jakarta 

Indonesia. Narasumber dipilih untuk menjadi partisipan karena narasumber 

terlibat dalam proses scanning dan monitoring dalam menentukan kegiatan 

CSR apa yang cocok untuk dilakukan dan juga menjadi spokeperson dari 

perusahaan kepada pihak media untuk melakukan publikasi Planet 21 tersebut. 

3. Willy Gowandy 

Narasumber ini merupakan salah satu karyawan Hotel Pullman Jakarta 

Indonesia dalam divisi Catering Sales. Narasumber dipilih karena narasumber 

menjadi salah satu partisipan dalam salah satu program CSR Planet 21. 

Narasumber terjun langsung ke lapangan dan turut membantu 

mensosialisasikan program ini kepada tamu hotel. 
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4. Acha 

Narasumber ini dipilih untuk menjadi partisipan karena merupakan salah satu 

tamu yang terlibat langsung dalam salah satu program Planet 21. Narasumber 

mampu menjelaskan pesan dan dampak positif dari kelangsungan kegiatan 

Planet 21 tersebut. Oleh karenanya narasumber dipilih untuk menjadi 

informan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat menunjang dan 

menjawab permasalahan penelitian. Adapun dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang digunakan antara lain: 

a. Wawancara mendalam 

Wawancara mendalam merupakan proses memperleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman wawancara (Bungin, 2008, h. 111). Wawacara mendalam adalah suatu 

teknik dalam penelitian kualitatif, di mana seorang responden atau kelompok 

responden mengkomunikasikan bahan-bahan dan mendorong untuk didiskusikan 

secara bebas. Wawancara mendalam melibatkan pengajuan pertanyaan, 

mendengarkan, dan merekam apa yang dikatakan (Neuman, 2014, h. 461). 
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Dalam wawancara ini, peneliti perlu bertanya sedalam mungkin agar dapat 

mencari informasi dan data sejelas dan sedalam mungkin. Sedangkan informan 

harus merupakan orang yang memiliki pemahaman yang baik dan mempunyai 

informasi yang luas terkait permasalahan penelitian. Oleh karena itu, peneliti 

harus memilih informan yang tepat. 

Pertanyaan yang dibyat dalam penelitian ini adalah pertanyaan yang terkait 

dengan permasalahan penelitian yaitu strategi CSR yang dilakukan oleh Hotel 

Pullman Jakarta Indonesia dalam menjaga citra perusahaan. 

b. Observasi 

Karl Weick (1976, dalam Rakhmat, 2009, h. 83) mendefinisikan observasi 

sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku 

dan suasana yang berkenaan dengan organisme in situ, sesuai dengan tujuan-

tujuan empiris.  Newman (2014, h. 458) mengemukakan bahwa observasi adalah 

menulis secara langsung tindakan fisik, penglihatan serta pendengaran yang ada 

di lapangan. 

Seorang peneliti dapat terlibat dalam peran yang beragam, mulai dari sebagai 

non-partisipan hingga partisipan utuh (Cresswell, 2009, h. 267). Dalam peneltian 

ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif di mana peneliti turun langsung 

ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi 

penelitian dan dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat baik 

dengan cara terstruktur maupun semistruktur.  
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c. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah pencarian data mengenai variabel berupa buku, catatan 

atau sumber-sumber tertulis lainnya, seperti dokumen-dokumen dari perusahaan, 

yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang didapatkan dari studi 

kepustakaan ini digunakan oleh peneliti sebagai data tambahan untuk melengkapi 

data hasil wawancara mandalam. 

 

3.6 Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui uji validitas 

dan uji reabilitas. Uji validitas biasa disebut credibility sedangkan uji reliabilitas 

disebut dependability (Denzin dan Lincoln, 2005, h. 24). Uji validitas dilakukan guna 

mengetahui data yang dikumpulkan sudah diinterpretasikan dengan benar sehingga 

hasil serta kesimpulan dapat mencermintan atau mewakili isu yang diteliti (Yin, 2011, 

h. 78). Sedangkan uji reliabilitas untuk mengetahui data yang didaptkan stabil dan 

konsisten atau tidak (Yin, 2011, h. 78). Dalam proses mengoleksikan data dan 

analisis, peneliti harus memastikan bahwa data yang ditemukan dan intepretasi yang 

dilakukan merupakan data yang akurat. Keabsahan data ini berarti peneliti 

menentukan ketepatana atau kredibilitas dari temuan melalui berbagai strategi seperti 

elakukan pengecekan ulang atau triangulasi data (Cresswell, 2012, h. 259).  
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Menurut 

Denzin dan Lincoln (2005, h. 454), triangulasi dianggap sebagai proses menggunakan 

beberapa data untuk memperjelas makna, memverivikasi pengulangan dari sebuah 

pengamatan atau penafsiran.  Densi  (1978, dalam Bungin, 2007, h. 265) menjelaskan 

terdapat empat jenis trianguasi, yaitu triangulasi sumber data, triangulasi kejujuran 

peneliti, triangulasi metode dan triangulasi teori. Teknik triangulasi sumber data 

dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali suatu informasi yang 

diperoleh melalui sumber atau cara yang berbeda (Bungin, 2007, h. 264). Terdapat 

beberapa cara yang digunakan untuk membndingkan atau mengecek kembali data 

yang telah dikumpulkan di antaranya: 1) membandungkan data hasil pengamatan 

dengan hasil wawancara, 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi peneltian dengan apa yang dikatakan sepanjang 

waktu, 4) membandingkan seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah 

atau tinggi, 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Bungin, 2007, h. 265). 

Oleh karena itu, peneliti mencoba mencari data dan informasi melalui wawancara 

mendalam dan studi kepustakaan dalam rangka menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan 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 (Moeloeng dalam 

Ardianto, 2010, h. 215). 

Menurut Yin (2009, h. 136), teknik analisis data untuk metode penelitian studi 

kasus dibagi menjadi lima teknik yaitu, pattern matching, explanation building, time 

series analysis, logic models, dan cross case synthesis. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pattern matching dalam menganalisis datanya.  

Untuk analisis studi kasus, salah satu teknik yang paling banyak digunakan adalah 

menggunakan logika pattern matching. Dalam analisis ini, Trochim (1989, dalam Yin, 

2009, h. 136-137). membandingkan pola berbasis empiris dengan prediksi (atau 

dengan beberapa prediksi alternatif). Jika pola tersebut memiliki ketepatan, hasilnya 

dapat membantu studi kasus untuk memperkuat validitas internalnya. Terdapat dua 

perbedaan kemungkinan dilihat dari sifat penelitiannya, jika studi kasusnya 

explanatory, pola mungkin terkait dengan variabel independen atau tergantung dari 

penelitian (atau keduanya). Sedangkan, jika studi kasus adalah deskriptif, pencocokan 

pola masih relevan, selama pola prediksi variabel tertentu ditentukan sebelum 

pengumpulan data.  

Analisis ini membutuhkan pengembangan proposisi dari rival theoretical yang 

diartikulasikan dalam istilah operasional. Karakteristik yang diinginkan dari 
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penjelasan “rival” di sini adalah bahwa masing-masing melibatkan pola variabel 

independen yang saling eksklusif, artinya, jika satu penjelasan dikatakan valid, berarti 

yang lain berarti tidak. Ini berarti bahwa kehadiran variabel independen tertentu 

(yang diprediksi oleh satu penjelasan) menghalangi kehadiran variabel independen 

lainnya (yang diprediksi oleh penjelasan “rival” tersebut). Variabel independen 

mungkin melibatkan beberapa atau banyak jenis karakteristik atau peristiwa, masing-

masing dinilai dengan ukuran dan instrumen yang berbeda. Analisis studi kasus, pada 

umumnya adalah pola keseluruhan hasil dan sejauh mana pola yang diamati sesuai 

dengan yang diprediksi. Jenis pencocokan pola variabel independen ini juga dapat 

dilakukan dengan satu kasus atau dengan banyak kasus. Dengan satu kasus, 

keberhasilan pencocokan pola untuk salah satu penjelasan saingan akan menjadi bukti 

untuk menyimpulkan bahwa penjelasan ini adalah yang benar (dan bahwa penjelasan 

lainnya tidak benar) (Yin, 2009, h. 140). 

Melalui model analisis data pattern matching menurut Yin, penelliti mencoba 

untuk mengumpulkan dan merumuskan data dan informasi lengkap melalui 

wawancara mendalam dan studi kepustakaan terhadap subjek penelitian dalam rangka 

menjawab permasalahan penelitian mengenai strategi CSR Hotel Pullman Jakarta 

Indonesia dalam mendukung SDGs.  
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3.8 Fokus Penelitian 

Model ini dikembangkan oleh Coombs & Holladay. Terdapat lima langkah 

untuk merencakan kegiatan CSR tesebut, yaitu: 

a. Scanning and Monitoring: Perusahaan perlu mendeteksi permasalahan dan 

mencari informasi dari berbagai pihak sebelum melakukan kegiatan CSR, 

baik internal maupun eksternal. 

b. Formative Research: Mencari, memeriksa, serta mengumpulkan informasi 

terkait dengan kegiatan CSR yang akan dilakukan. Selain itu perlu adanya 

pengetahuan mengenai peluang dan ancaman yang melibatkan 

stakeholders dalam memilih kegiatan CSR. 

c. Create CSR Initiavite: Mengeksekusi kegiatan CSR yang sudah dipilih 

sesuai dengan diskusi dan kebijakan manajemen, Kegiatan CSR yang 

sudah dipilih menjadi aksi nyata dari perusahaan yang menyelesaikan 

permasalahan sosial dan lingkungan. Dalam implementasi kegiatannya 

perusahaan juga perlu memerhatikan keterlibatan dari stakeholders. 

d. Communicate CSR Initiative: Mengkomunikasikan kegiatan CSR tersebut 

kepada publik yang bertujuan agar publik mengetahui dan sadar akan 

kegiatan CSR yang sudah dilakukan perusahaan.  

e. Evaluation and Feedback: Melakukan evaluasi dan melihat timbal balik 

dari stakeholders dan publik mengenai kegiatan CSR yang sudah 

dilakukan 
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