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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan perencanaan, struktur, dan strategi dalam 

penelitian untuk menjawab suatu pertanyaan dari permasalahan dan 

mengendalikan suatu penyimpangan yang terjadi. Jenis desain penelitian ini 

merupakan penelitian kasus dan lapangan dimana peneliti mempelajari secara 

intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit. 

Dimana penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan 

jenis data kualitatif (Sugiyono, 2011). 

B. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) 

yang ada pada salah satu perusahaan BUMN yaitu PT.PLN. Lokasi penelitian 

yang dituju yaitu disalah satu perusahaan Perseroan Terbatas BUMN PT.PLN 

yang berada di Provinsi Riau. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi yang dituju oleh peneliti yaitu diwilayah Provinsi Riau. Tepatnya 

pada perusahaan PT.PLN. Sedangkan untuk sampel yang telah ditentukan, 

peneliti menargetkan sampel penelitian tersebut kepada PT.PLN yang berada 

dibeberapa kabupaten atau kota yang ada diprovinsi Riau. Selanjutnya 

mengambil sampel dari masing-masing perusahaan PT.PLN setiap daerah yaitu 

5 sampel dari 12 populasi Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Riau yang 

telah menerima manfaat dari program CSR. Dari 12 populasi ada 5 sampel yang 

telah divalidasi kepada perusahaan pusat Provinsi Riau, bahwa 5 daerah tersebut 

melaksanakan program CSR yang berjalan sangat baik dibandingka Kabupaten 

dan Kota lain. 

D. Sumber Data 

Sumber data diambil dari data primer dan sekunder. Sumber data primer 

adalah sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber ahli. Lalu untuk 
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data primer peniliti akan melakukan wawancara pada PT.PLN. wawancara 

dilakukan oleh divisi CSR disetiap kabupaten dan kota. Dimana orang 

diwawancarai mengetahui mengenai proses aktivitas CSR. Selanjutnya, perlu 

adanya validasi dari masyarakat setiap Kabupaten dan Kota yang menjadi 

sampel. Sedangkan untuk sumber data sekunder merupakan sumber data yang 

diperoleh tidak langsung dari narasumber ahli. Data ini dapat diperoleh berupa 

dokumen-dokumen yang berasal dari PT.PLN (Sugiyono, 2009)
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E. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

 

No. Variabel Konseptual Variabel Operasional Indikator 

1.  Maqashid Syariah 1. Hifdh Al-Din (Pelestarian Agama) 

2. Hifdh Al-Aql (Pelestarian Kecerdasan) 

3. Hifdh Al-Nafs (Pelestarian Kehidupan) 

4. Hifdh Al-Mal (Pelestarian Kekayaan) 

5. Hifdh Al-Nasl (Pelestarian Keturunan) 

Hifdh Al-Din 

a. Iman yang kuat; pendaftaran 

sekolah agama. 

b. Tingkat korupsi; amal; 

pekerjaan sosial / pekerjaan 

sukarela. 

c. Melakukan sholat; 

Hifdh Al-Aql 

a. Pekerjaan; peluang penelitian; 

kebebasan berbicara & berpikir. 

b. Kesehatan; penyediaan makanan 

dan minuman sehat; pencemaran 

lingkungan. 
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c. Keadaan kesehatan mental; 

pendidikan; akses ke internet 

d. Media; langkah-langkah 

melawan minuman keras; 

kegiatan kriminal / ilegal 

Hifdh Al-Nafs 

a. Penyediaan makanan, air, 

listrik, perlengkapan, 

kesehatan, kesejahteraan 

material; berarti mencari 

nafkah. 

b. Pendidikan (agama & non-

agama). 

c. Hak asasi Manusia; 

d. Keadilan sosial; lembaga 

pernikahan / keluarga; 

kehidupan komunitas. 

e. Keamanan publik; stabilitas 

dan keamanan politik 
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f. Perawatan kesehatan preventif; 

pelayanan medis. 

Hifdh Al-Mal 

a. Hak / kepemilikan properti; 

akses ke peradilan; undang-

undang. 
b. Asuransi. 

c. Stabilitas harga. 

d. Perantara keuangan. 

e. Hukum ketenagakerjaan; 

Hifdh Al-Nasl 

a. Perkawinan / lembaga keluarga; 

keamanan publik; keamanan 

hidup. 

b. Kelestarian lingkungan; 

keberlanjutan ekonomi. 

c. kesehatan reproduksi; kematian 

anak. 

d. Pendidikan; melek huruf. 
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2.  Corporate Social Responsibility 

(CSR) 

 Corporate Social Responsibility (CSR) 

a. Lingkungan 

b. Energi 

c. Kesehatan dan kesalamatan 

kerja 

d. Ketenagakerjaan produk 

e. Produk 

f. Keterlibatan Masyarakat 

3.  Pemberdayaan Masyarakat  Pemberdayaan Masyarakat 

a. Menciptakan Potensi masyarakat 

b. Memperkuat Potensi Masyarakat 

c. Melindungi Potensi Masyarakat 

Tabel 3.1 Variabe
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara yang 

telah disediakan oleh peneliti untu melakukan wawancara pada Divisi CSR 

PT.PLN disetiap kota dan kabupaten yang dijadikan sampel penelitian. Selain 

itu, peneliti juga melakukan wawancara validasi kepada masyarakat setiap 

Kabupaten dan Kota yang menjadi sampel peneliti. Selain itu, adanya teknik 

dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa dokumen 

laporan keuangan CSR. 

G. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian Kualitatif yang menjadi instrumen penelitian yaitu 

peneliti itu sendiri sebagai alatnya. Dengan itu seorang peneliti sebagai 

instrumen utama harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif ini 

melakukan persiapan untuk lanjut terjun kelapangan (Sugiyono, 2013). 

Beberapa instrumen penelitian yang aka digunakan peneliti. 

1. Peneliti sebagai intrumen utama. 

Dimana peneliti berperan penting dalam mem-validasi untuk 

melakukan segala persiapan penelitian. Agar saat dilapangan dapat 

berjalan terstruktur. 

2. Pedoman wawancara 

Menyiapkan sebuah guide interview yang sesuai dengan 

pengukuran yang telah divalidasi. untuk melakukan sebuah tanya jawab 

dengan narasumber yang berhubungan terkait penelitian yang akan 

diteliti. 

3. Dokumentasi 

Merupakan catatan sebuah peristiwa yang telah terjadi diungkapkan 

melalui tulisan, suara, gambar, atau karya-karya. Dalam hal ini peneliti 

berupaya mendukung penelitian dokumentasi wawancara kedalam tulisan. 

Merupakan alat yang digunakan untuk dokumentasi sebuah. 

4. Alat Rekam 

Untuk menyimpan hasil wawancara sebagai bukti telah melakukan 

wawancara kepada narasumber. 
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H. Teknik Analisis Data 

Analisis Deskriptif digunakan untuk memaparkan suatu gambar satu 

variabel, seperti profil perusahaan, kelompok kerja, efisiensi, kesukaan, dan 

lain-lain. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk menunjukan pengukuran 

posisi suatu objek pada waktu-waktu tertenu. Sebagai contoh ; melihat hasil 

prestasi kerja yang telah dicapai oleh keryawan-karyawan baru selama mas 

orientasi. Lebih lanjut, kegunaan analisis deskriptif dapat digunakan untuk 

peramalan kondisi dan situasi. Jadi, dalam hal ini mengolah data yang didapat 

dilapangan lalu kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin 

dicapai (Sumarni & Wahyuni, 2006). 

I. Kerangka Berpikir 

 

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir 

Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) 

merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan untuk mengatur suatu 

proses usaha dalam memproduksi. Dimana perusahaan memiliki kemampuan 

untuk menanggapi keadaan sosial yang ada, dapat memanfaatkan lingkungan 

hidup, serta juga dapat memelihara lingkungan hidup. Konsep CSR ini juga 

melibatkan melibatkan kemitraan, sumber daya masyarakat dan masyarakat 

setempat (Rudito & Famiola, 2013). Cangkupan program CSR yang harus 
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dilaksanakan pada perusahaan selain harus mementingkan lingkungan dari 

sumber daya alam yang perusahaan kelola, tetapi juga harus mementingkan 

lingkungan sekitar perusahaan, manusia, sumber daya manusia, dan 

kesejahteraan manusia (Sembiring, 2005). 

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangun ekonomi 

yang melingkupi nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan mengenai 

paradigma beru pembangunan, yang bersifat “people-centered, participatory, 

empowering, and sustainable”. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan 

individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan 

suatu nilai-nilai budaya modern agar masyarakat juga mau bekerja keras, hemat, 

keterbukaan, dan bertanggungjawab adalah bagian pokok dari upaya 

pemberdayaan (Chambers, 1995). 

Mewakili dari pemikiran para ahli maka terbentuknya sebuah konsep (I-

DEX) Indeks Pembangunan Terpadu. Konsep ini diadopsi dengan metode 

operasionalisasi Sekaran. Ini memecah konsep atau konsep abstrak (C) menjadi 

perilaku karakteristik yang dapat diamati, yang dia sebut sebagai dimensi (D). 

Dimensi tersebut kemudian dipecah menjadi perilaku terukur yang disebut 

elemen (E). Dia mengutip contoh kehausan sebagai konsep. Perilaku orang yang 

haus adalah minum banyak cairan (Dimensi) (Amin, Yusof, Haneef, 

Muhammad, & Oziey, 2015). 


