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BAB III  

METODELOGI PENELITIAN 

3.1.   Paradigma 

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas 

dunia. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan 

praktisinya. Paradigma menunjukan pada mereka apa yang penting, abash, 

dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, meninjukan kepada 

praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan 

eksistensial atau epitemologi yang panjang. 1 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini ialah paradigma 

konstruktivis. Menurut Patton, para peneliti konstruktivis mempelajari 

beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari  

konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lainnya. Dalam 

konstruktivis setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan 

demikian penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara 

yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu 

adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut. Paradigma konstruktivis 

memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, 

yaitu ontologi, epistemologi, dan metodelogi. Level ontologi, paradigma 

                                                             
1 Deddy Mulyana. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, 9. 
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konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi realitasnya 

majemuk, dan makna berbeda tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti 

menggunakan pendekatan subjektif karena dengan cara itu bisa menjabarkan 

pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodelogi, paradigma ini 

menggunakan berbagai macam jenis pengonstruksian dan menggabungkan 

dalam sebuah konsensus.2 

Penulis menggunakan paradigma konstruktivis untuk mengetahui 

program corporate social responsibility (CSR) PT Telkom Indonesia sebagai 

komitmen perusahaan dalam meningkatkan jumlah entrepreneur melalui 

program Socio Digi Leaders 2016. 

3.2.  Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah tipe 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Creswell (1998), menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran 

kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan resonden, dan 

melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset 

yang bersifat deskriptif dan cendrung menggunakan analisis dengan 

pendekatan induktif. Proses dan makna (prespektif subjek) lebih di tonjolkan 

dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu 

                                                             
2 William Lewrence Neuman. Social Research Methods: Qualitatif and Quantitatif Approaches. 
Personal Education: 2014, 75. 
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agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Penelitian kualitatif 

dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian 

kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci. Oleh karena itu, peneliti harus 

memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, 

dan mengkonstruksikan objek yang diteliti lebih jelas.  

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.3 Melalui 

penelitian deskriptif, peneliti berusahaa mendeskripsikan peristiwa dan 

kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus 

terhadap peristiwa tersebut. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada 

masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. 

Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya memiliki langkah-langkah 

tertentu dalam pelaksanaannya. Langka-langka ini sebagai berikut : Diawali 

dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, 

menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, 

pengelolaan informasi data, dan menarik kesimpulan penelitian. 

Tipe penelitian deskriptif ditunjukan untuk : 

1) Mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala 

yang ada. 

                                                             
3 Juliansyah Noor. Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiyah. Jakarta: Kencana, 
2011, 34. 
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2) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-

praktek yang berlaku. 

3) Membuat perbandingan atau evaluasi. 

4) Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi 

masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk 

menetapkan rencana atau keputusan pada waktu yang akan datang. 

Definisi di atas menunjukan bahwa penelitian yang digunakan 

bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana program 

corporate social responsibility (CSR) Telkom Indonesia sebagai komitmen 

perusahaan dalam meningkatkan jumlah entrepreneur melalui program Socio 

Digi Leaders 2016.  

3.3.  Metodelogi Penelitian 

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Menurut Yin (1996), studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu 

sosial. Metode penelitian ini sangat cocok digunakan manakala seorang 

peneliti ingin mengungkapkan sesuatu yang bertolak pada pernyataan “How 

atau why”.4 Studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap 

suatu situasi yang mirip dalam organisasi lain, dimana sifat dan definisi 

masalah yang terjadi adalah yang serupa dengan masalah yang dialami saat 

ini. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu 

                                                             
4Mukhtar. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: GP Press Group, 2013, 35. 
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atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Dalam penelitian 

ini, kasus yang diambil adalah program corporate social responsibility 

sebagai komitmen perusahaan dalam meningkatkan jumlah entrepreneur yang 

berfokus pada perusahaan Telkom Indonesia dalam membantu 

mengembangkan perekonomian bangsa. 

Program atau aktifitas CSR (corporate social responsibility) merupakan 

sebuah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejatrahaan masyarakat 

melalui praktik bisnis dan kontribusi sumber daya perusahaan. Untuk itu, 

perusahaan harus bmerancang aktifitas tanggung jawab sosial yang tidak 

hanya fokus pada hasil tetapi proses dalam mencapai hasil tersebut. 

Meningkatkan kualitas kehidupan manusia merupakan rencana aktifitas yang 

dapat dilakukan perusahaan seperti pemberantasan kemiskinan, pemberdayaan 

ekonomi, pengembangan wirausaha, peran pemberdayaan perempuan dan 

pengembangan sentra industri.  

3.4.  Subyek Penelitian  

1.4.1. Subyek Penelitian 

Penelitian membutuhkan subjek penelitian sebagai pendukung 

pengamatan kejadian yang di teliti. Penelitian ini memerlukan dukungan 

berupa wawancara dengan orang yang mempunyai hubungan dalam penelitian 

yang dimaksud. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan 
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informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini 

meliputi tiga macam, yaitu (1) Informan kunci (key informan), yaitu mereka 

yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam 

penelitian, (2) Informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung 

dalam interaksi sosial yang diteliti, (3) informan tambahan, yaitu mereka yang 

dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi 

sosial yang sedang diteliti (Hendarso dalam Suyanto, 2005 : 171-172). 

Wawancara ini  dimaksudkan agar peneliti lebih yakin akan objek 

penelitian di dukung oleh sumber yang dapat di pertanggung jawabkan. 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, pihak pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan  terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. 

Narasumber dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Informan Kunci (Key Informan) 

a. Nama :    Yudi Aryadi 

Jabatan :    Komite Development Program CSR Socio Digi Leaders 

Alasan : Beliau dipilih karena beliau terlibat langsung dalam 

perencanaan sekaligus pelaksanaan CSR Telkom dalam program Socio 

Digi Leaders.  
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b. Nama : Taufik Hendra Lukmana 

Jabatan : Corporate Communication External 

Alasan : Beliau dipilih karena beliau mewakilkan bagian corporate 

communication dan menangani hubungan komunikasi antara perusahaan 

dengan pihak eksternal perusahaan. 

2. Informan Biasa 

a. Nama  : Dharma Anjarrahman 

Jabatan : Peserta acara Socio Digi Leaders 2016  

Alasan : Beliau dipilih karena beliau merupakan salah satu 

peserta asal Jakarta yang mengikuti ajang Socio Digi Leaders  dengan 

aplikasi Vestifarm yang merupakan platform untuk inventasi 

agrikultur dan meraih juara 2 dari acara Socio Digi Leaders 2016. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1. Data Primer 

Data primer dapat di dilakukan dari wawancara mendalam dan 

observasi dengan key informan yang dalam penelitian ini adalah 

Manajemen pengelola program corporate social responsilbility PT 

Telkom Indonesia. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan 

observasi terhadap permasalahan yang ingin diteliti untuk mendapatkan 

data yang digunakan untuk penelitian. 
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a. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu dari sekian banyak teknik pengumpulan 

data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan 

yang di wawancarai, dan dapat juga secara tidak langsung. Misalnya, 

memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur dan dapat dilaksanakan secara tatap muka (face to face) 

ataupun melakukan wawancara melalui video call dikarenakan subjek 

penelitian tidak dapat ditemui secara langsung. Peneliti akan membuat 

checklist pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian. 

Setiap subjek penelitian diberikan pertanyaan yang sama dan peneliti 

mencatat hasil dari wawancara dengan setiap subjek penelitian. 

3.5.2. Data Sekunder 

Data sekunder dapat dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu 

membaca serta mempelajari buku-buku yang memuat bahan-bahan 

tertulis yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Bahan tertulis 

juga dapat diperoleh dari data-data yang diberikan oleh pihak narasumber 

kepada peneliti serta melalui modul-modul serta bahan ajar yang 

diberikan pada saat perkuliahan. 
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3.6. Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Tahap analisis data memegang peran 

penting dalam riset kualitatif, yaitu sebagai faktor utama penilaian kualitas 

tidaknya riset. Artinya, kemampuan peneliti memberikan makna kepada data 

merupakan kunci apakah data yang diperolehnya memenuhi unsur reliabilitas 

dan validitas atau tidak.5 

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang 

dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, 

yaitu analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar 

peneliti dalam menghubungkan fakta, informasi, dan data. 

Jadi dalam penelitian teknik analisa data dilakukan dengan menyajikan 

hasil wawancara, observasi, dan melakukan analisa terhadap masalah yang 

ditemukan dilapangan. Sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang 

objek yang diteliti dan menarik kesimpulan.  

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif subjektivitas peneliti merupakan hal yang 

dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah 

wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan 

                                                             
5 Rachmat Kriyantono. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada Media Grup, 2006, 196. 
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secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang 

kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Dalam penelitain 

ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi.  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau pembanding terhadap data itu. 6 Adapun triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi sumber 

dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang – orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan 

keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang 

biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi dan membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.7 

 

                                                             
6 Lexy J. Moleong. 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 330 
7 Ibid 
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