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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang lebih lanjut dan 

mendalam pada program CSR dalam pemberdayaan masyarakat yaitu pada Kantor 

CD (Community Development) PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan Koperasi 

Rumah Pintar Abdul Wahid Perawang, Kecamatan Tualang di Kabupaten Siak. 

Waktu penelitian dilakukan setelah proposal penelitian disetujui, setelah 

disetujui melakukan riset dan memperoleh arahan dari dosen pembimbing maka 

penulis akan memulai penelitian lebih lanjut pada tahun 2019 ini. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini terdiri dari : 

1. Data Primer, menurut Sugiyono (2012 : 225) adalah sumber data 

langsung memberikan data kepada para pengumpul data. Data primer yang 

digunakan adalah data berupa hasil wawancara. Wawancara dilakukan 

kepada perusahaan yang menjalankan program CSR dalam pemberdayaan 

masyarakat. 

2. Data Sekunder, menurut Sugiyono (2012 : 225) adalah sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitan ini, 

data sekunder yang diambil atau dikutip adalah buku, skripsi, jurnal dan 

internet. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan 

peneliti dalah sebagai berikut : 

1. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

untuk mengetahui suatu peristiwa dengan penyaksian langsung dan 

biasanya peneliti dapat sebagai partisipan atau observer dalam 

menyaksikan atau mengamati suatu objek peristiwa yang sedang 

ditelitinya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara 

langsung untuk memperoleh data yang berkaitan dengan program CSR PT. 

Indah Kiat Pulp and Paper Tbk dalam pemberdayaan masyarakat. 

2. Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan responden, 

penulis menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis, yang dijadikan oleh 

penulis sebagai alat bantu untuk mewawancarai responden dalam proses 

pengumpulan data dan informasi. 

3. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian 

kualitatifdengan melihat atau menganalisis dokumen yang ada. 

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya. 

Dengan metode inipeneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah 

ada, sehingga nantinya dapat memperoleh catatan-catatan yang 

berhubungan dengan penelitian seperti catatan-catatan, foto ataupun 

dokumentasi elektronik dan lain sebagainya yang belum diperoleh dari 

observasi dan wawancara. 
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3.4 Informan Penelitian 

Menurut Moleong (2002 : 97), informan penelitian adalah orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

belakang penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 informan, beberapa orang 

dijadikan sebagai Key Informan dan Informan Pendukung. 

Key Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan 

atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, 

akurat dan terpercaya. Informasi tersebut dapat berupa pernyataan, keterangan 

atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau 

permasalahan yang akan diteliti. 

Adapun yang dijadikan sebagai Key Informan dalam penelitian ini 

dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 3.1   Daftar Key Informan 

No Jabatan Jumlah 

1 Pengurus Inti Koperasi Rumah Pintar Abdul Wahid 1 

2 Koordinator Program CSR 2 

3 Public Affair Humas PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 2 

Informan Pendukung adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan 

yang akan diteliti nantinya. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan 

pendukung adalah Masyarakat Perawang Kecamatan Tualang yang mampu 

memberikan jawaban mengenai berbagai hal yang akan dipertanyakan nantinya. 
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3.5 Analisis Data 

Dalam menganalisa data, metode analisa yang penulis gunakan adalah 

teknik analisa kualitatif, yaitu menganalisa data dengan cara menjelaskan dalam 

bentuk kalimat logis melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan cara 

pendekatan yang penulis gunakan adalah deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-

fakta yang ada sesuai dengan di lapangan. 

Dalam penelitian ini, analisis pelaksanaan program CSR bidang UMKM PT. 

Indah Kiat dalam pemberdayaan masyarakat yang merupakan fenomena yang 

diteliti, yang bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui 

pelaksanaan program CSR bidang UMKM PT. Indah Kiat maka dibutuhkan data 

yang faktual berupa deskripsi kalimat yang lebih bermakna dan mudah untuk 

dipahami. 

 


