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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Data  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

yaitu penelitian dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain 

yang hasilnya kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, 

sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, dan tindakan dengan cara menganalisa. Jadi 

penelitian deskriptif kualitataif adalah penelitian yang menggambarkan atau 

mendeskripsikan secara utuh dan nyata keadaan objek yang diteliti (Arikunto, 

2010:3). 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian diskriptif 

(descriptive research), dimana nantinya penulis akan memberikan gambaran 

secara jelas tentang Implementasi peraturan daerah No 6 Tahun 2012 tentang 

tanggung jawab sosial perusahaan Desa lubuk raja Kecamatan bandar 

petalagan kabupaten pelalawan. Yaitu dengan mengembangkan fakta-fakta 

yang ada untuk mengemukakan kondisi objektif dari gejala-gejala secara 

lengkap tentang objek yang diteliti. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu 

Adapun penelitian ini dilakukan pada PT. Serikat Putra Kabupaten 

Pelalawan yang berlokasi di Bandar petalagan. Penelitian ini dilakukan dalam 
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jangka waktu selama dua bulan.Ada pun alasan pemilihan lokasi ini karena 

peneliti tertarik terhadap permasalahan  PT.Sarikat putra yang tidak menjalan 

kan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. 

 

3.3 Sumber Data 

a. Data  perimer  

Data primer adalah data pokok dalam penelitian yang diperoleh 

langsung dari responden yang akan di jadikan objek penelitian. Data 

tersebut diperoleh melalui data hasil observasi dan wawancara. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang bersumber dari hasil bacaan literature atau 

buku-buku atau data terkait dengan topic penelitian seperti dari dokumen-

dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi serta 

bahan pustaka yang dapat mendukung kelengkapan data primer di tambah 

penelusuran data online dengan pencarian data melalui fasilitas internet. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Observasi (pengamatan), 

Yaitu penulis melakukan pengamatan dilokasi penelitian guna 

memperoleh data secara langsung yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. 
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2. Wawancara 

Yaitu penulis melakukan wawancara atau interview langsung 

dengan responden yang bertujuan untuk melengkapi data yang diperlukan. 

3. Dokumentasi 

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya. 

 

3.5  Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian menurut Arikunto (2007, 152) merupakan sesuatu 

yang sangat penting kedudukannya didalam penelitian, subjek penelitian harus 

ditata sebelum peneliti siap mengumpulkan data. Subjek penelitian dapat 

berupa benda, hal atau orang. Dengan demikian, subjek penelitian pada 

umumnya adalah manusia atau apa saja yang yang menjadi urusan manusia. 

Oleh sebab itu, maka subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat dan 

pegawai PT Sarikat putra  lubuk raja kecamatan bandar petalagan. 

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pemusatan pada 

kegiatan penelitian, atau dengan kata lain segala sesuatu yang menjadi sasaran 

penelitian (Sugiyono, 2002: 24). Sehingga objek dalam penelitian ini adalah 

tanggung jawab sosial PT.Sarikat putra terhadap masyarakat 
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3.6 Analisis Data 

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil 

penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan 

dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang 

diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data terdapat tiga  

komponen pokok menurut Ulbert (2010:339), ketiga komponen tersebut yaitu: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak 

penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat membuat 

kesimpulan akhir. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan memahami 

apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh 

menganalisis ataukah mengambil tindakan-tindakan berdasarkan atas 

pemahaman yang di dapat dari penyajian-penyajian tersebut. 

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Kesimpulan atau kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran 

kembali yang terlintas di dalam pemikiran penganalisis selama dia 

menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin 
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begitu seksama dengan peninjauan kembali untk mengembaangkan 

“kesepakatan intersubjektif”. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari 

data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya dan kecocokannya yakni 

yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang kita miliki adalah 

cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas 

keberadaannya dan kegunaannya.  


