
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif, Penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih

(independen) tampa membuat perbandingan, atau menghubungkan anatara variabel

satu dengan variabel lainnya, Sugiyono (2011:11).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian

untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini

dilaksanakan di PT.Pertamina EP.Lirik (studi kasus di desa Gudang Batu kec.Lirik

Kab.Indragiri Hulu). Kemudian penelitian ini dilaksanakan pada bulan februari-maret

2014.

3.3 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2011:80). Sedangkan

menurut Nurul Zuriah (2005:116) populasi adalah seluruh data yang menjadi

perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Jadi

populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau semua manusia
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memberikan data, maka banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan

banyaknya manusia.

Adapun yang menjadi populasi dan dalam penelitian ini adalah seluruh

pegawai  PT.Pertmaina EP Lirik bagian humas yang terdiri dari 4 orang dan juga

msyarakat desa gudang batu yang dalam hal ini adalah kepala keluarga yang

berjumlah 290 Kepala Keluarga, jadi jumlah keseluruhan populasi 294 orang.

3.4 Sampel

Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut, Sugiyono (2011:81). Sedangkan menurut Nurul

Zuriah (2005:119) sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi.

Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode sampel Aksidental

(accidental sampling) yaitu pengambilan sampel “asal ambil atau asal pilih”,

Sanapiah Faisal (2005:68).

Dalam menentukan jumlah penarikan sampel peneliti menggunakan rumus

Slovin (Juliansyah Noor 2011: 158) yaitu:

n = N
1+(N x e2)

Di mana :

n = jumlah elemen/anggota sampel

N = jumlah elemen/anggota populasi

E = Error Level (tingkat kesalahan) ( 1% atau 0,01, 5% atau 0,05 dan 10% atau 1,0)

Dalam menentukan jumlah Error Level peneliti menggunakan 10% atau 1,0



Populasi = 294 orang.

n =           294= 74,6192893 dibulatkan menjadi 74 orang.

1+ (294 x 0.012)

Jadi, jumlah populasi yang akan dijadikan sampel sejumlah 74 orang.

Penulis juga menambah informasi dalam penelitian dari beberapa orang key

informant atau informasi kunci yang diwawancarai oleh penulis.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber

aslinya. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan

penelitian. Data primer diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung

di lokasi, memberikan koesioner dan mewawancarai responden.

2. Data Sekunder

Data yang di peroleh secara tidak langsung dari responden melainkan

dari dokumen-dokumen, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian lainnya yang

berkenaan dengan penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan data

Terdapat dua cara untuk mengumpulkan data yang akan diperlukan untuk

melakukan analisis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Primer



Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan

kuesioner.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses

yang tersusun dari pelbagi proses biologis dan pisikhologis. Dua di

antaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis

kepada respon untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau

pernyataan tertutu, terbuka, dan dapat diberikan kepada responden secara

langsung atau dikirim melalui pos atau internet.

c. Wawancara

wawancara yakni bentuk komunikasi antara peneliti dengan para

pegawai secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh

informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan.

3.7 Skala Pengukuran

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Menurut

Sugiyono (2008:132) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan



persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam

penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang

selanjutnya selanjutnya disebut sebagai variable penelitian.

Dengan skala Likert, maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Skala

Likert adalah skala yang berisi 5 tingkat preferensi

jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

a. Sangat setuju/selalu/baik/sangat positif diberi skor (5)

b. Setuju/sering/baik/positif diberi skor (4)

c. Ragu-ragu/kadang-kadang/cukup baik/ netral diberi skor (3)

d. Tidak setuju/hampir tidak pernah/baik/negatif diberi skor (2)

e. Sangat tidak setuju/tidak pernah/baik/ negatif diberi skor (1)

3.8 Analisis Data

Analisis data ini merupakan analisa terhadap implementasi Program CSR

PT.Pertamina EP Lirik, dimana untuk melakukan analisa akan dilakukan berdasarkan

dari hasil pernyataan responden pada masing-masing pertanyaan di setiap variabel.

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan adalah kualitatif

yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun

tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. (Tylor

dan Bogdan, dalam Bagong Suyanto dan Sutinah: 2005: 166)



Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala likert

Sugiono (2011:107). Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala

likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian

indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item intstrumen

yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari positif sampai dengan sangat

negatif.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya

dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus

persentasenya menggunakan rumus sebagai berikut :

P =

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan implementasi program CSR

PT.Pertamina, keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada responden dengan

menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat Suhairimi Ari Kunto

(2003:171), sebagai berikut :

Tinggi / Sesuai : 76 – 100 %



Cukup sesuai / Kurang : 56 -75 %

Tidak sesuai / Rendah : 40 – 45 %

Sangat tidak sesuai / Sangat rendah : 0 – 39 %

Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang analisis

implementasi program CSR PT.Pertamina Sesuai dengan penetapan sampel, maka

penulis menyebarkan kuesioner kepada 74 responden. Penyebaran kuesioner

dilakukan terhadap masyarakat desa gudang batu dan karyaman PT.Pertamina, Dari

penyebaran kuesioner yang dilakukan semuanya kurang dapat terkumpul semuanya.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di masyarakat desa gudang Batu 62

responden yang mengumpulkan kuesioner penelitian. Kemudian 8 orang responden

tidak bisa mengisi dan mengumpulkan kuesioner penelitian, alasannya dikarenakan

responden sibuk dengan urusan pribadinya sedangkan penelitian yang dilakukan di

PT.Pertamina 4 responden yang mengumpulkan kuisioner.


