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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Sebagai karya ilmiah, peneliti adalah indikator terpenting untuk 

perkembangan baik itu peradaban dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu 

karya ilmiahlah pengetahuan diubah menjadi ilmu pengetahuan. Seperti karya seni 

penelitian merupakan totalitas besar atau kecil. Totalitas dan ciri-ciri atonomi 

tidak diartikan berdiri sendiri lepas dengan penelitian-penelitian yang lain. Setiap 

penelitian memiliki kaitan, bahkan merupakan jaringan dengan penelitian yang 

lain, khususnya penelitian terdahulu. Oleh karena itu, ada penelitian sebelumnya 

atau kajian pustaka tidak berpikir dalam kekosongan seperti yang dinyatakan oleh 

Selye
82

 dalam suatu penelitian yang terpenting pada dasarnya bukanlah 

mengetahui segala sesuatu, tapi menentukan hubungan antara segala sesuatu yang 

sudah diketahui dengan yang belum diketahui. 

Banyaknya varian dan metode pengumpulan data dalam penelitian. Julia 

Brannen menjelaskan bahwasannya, dalam penelitian kualitatif yang tidak 

didasarkan pada sampel statistik, masalah kegeneralisasian tidak muncul dengan 

model yang sama. Pertanyaan-pertanyaannya agak berbeda, perhatiaannya 

berkisar pada replikasi temuan-temuan dalam kasus-kasus lain yang serupa. 

Dalam contoh studi kasus misalnya, masalah itu perlu ditulis dengan ungkapan 

seberapa jauh temuan-temuan yang dapat diekstrapolasi kepada teori yang 

dirancang untuk diuji. Inferensi-inferensi biasanya bersifat teoretis atau kausal 
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kecuali jika tentu saja kasus-kasus dipilih menurut sampel probabilitas. Masalah 

keterwakilan sampel dan kegeneralisasian temuan-temuan tidaklah menonjol, 

ketimbang masalah penentuan hubungan teoretis dalam masing-masing kasus.
83

 

Lingkungan dunia Usaha (Perusahaan), sebagai lembaga yang menuntut 

kerja dengan tingkat dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi, tentu 

sangat berkepentingan dengan pengembangan aktivitas penelitian. Perusahaan 

pada periode saat ini banyak mengahapi segala macam persaingan usaha yang 

sangat ketat. Salah satu usaha yang bisa ditempuh agar dapat bersaing dengan 

baik, adalah dengan melakukan peningkatan kualitas “produk” yang ditawarkan 

dengan harga penjualan yang “murah” atau layak. Dalam hal ini manajer berbagai 

perusahaan yang di manajemeni berkeinginan memperbaiki maupun menemukan 

metode atau cara-cara kerja baru, maka manajer harus mampu menyelenggarakan 

penelitian operasi (operation research) atau penelitian gerak dan waktu (time and 

motion studies).
84

 Sebuah perusahaan yang akan baru didirikan maupun 

perusahaan yang akan proyek, guna mengukur apakah rencana pendirian usaha 

maupun perluasan usaha itu menguntungkan dan layak dilaksanakan atau tidak. 

Berbagai pertanyaan tersebut agar dapat dijawab dengan baik, maka 

bagaimanapun harus melakukan kegiatan penelitian secara seksama. 
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A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (feld research). 

Penelitian lapangan (feld research) adalah penelitian yang bertujuan 

melakukan studi mendalam mengenai suatu unit sosial yang dilakukan 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir baik 

dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Menggambarkan hasil 

penelitian yang telah diteliti dengan berbagai alat penelitian seperti 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis Penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif merupakan suatu 

penelitian yang digunakan untuk menjelaskan data-data yang berbentuk 

lisan dan tulisan sehingga peneliti dapat memahami lebih mendalam 

tentang fenomena-fenomena atau peristiwa setting sosial yang 

berhubungan dengan fokus masalah yang akan diteliti.
85

 

Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Selatan tepatnya di daerah 

Kabupaten Wajo Kecamatan Maniangpajo yang letak wilayahnya sebagai 

julukan daerah berdagang dan bertani. Adanya perkembangan daerah wajo 

yang semakin pesat, penggilingan padi di daerah tersebut semakin menjadi 

modern dengan adanya perubahan zaman. Meskipun dengan adanya 

zaman yang semakin modern, perusahaan penggilingan padi di daerah 

tersebut tidak menghilangan sebuah tradisi dalam pengelolaan dan 

tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar salah satunya yaitu 
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perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah yang sampai saat ini 

berkembang semakin maju. 

 

B. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian tesis ini lebih bersifat deskriptif kualitatif dengan 

mengandalkan discourse analisys. Diketahui dalam hal ini penelitian 

berusaha memaparkan ketika faktor-faktor apa yang menjadi 

berkembangnya perusahaan penggilingan padi UD. Hamzah, yang dimana 

menginginkan implementasi CSR dalam perusahaan akan berpengaruh 

dalam pengelolaan tersebut agar meningkatkan produktifitas dan 

mensejahterakan para buruh tenaga kerja dan lingkungan masyarakat 

sekitar perusahaan UD. Hamzah. Data yang digunakan meliputi teori-teori 

peneliti yang mengambil dari berbagai literature. Hasil interview langsung 

dengan Owner perusahaan penggilingan padi UD.Hamzah di Sulawesi 

Selatan tepatnya desa anabanua, buruh perusahaan UD. Hamzah dan 

masyarakat sekitar perusahaan UD. Hamzah. Pengamatan langsung ke 

lapangan tempat dimana perusahaan itu berdiri atau beroperasi. Data 

tambahan lainnya adalah buku, artikel, jurnal dan data dokumentasi dari 

pengamatan langsung serta perusahaan UD.Hamzah yang mendukung 

penelitian ini. 
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C. Sumber Data  

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai macam data 

yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang digunakan. Dalam 

hal ini penulis menggunakan data primer dan skunder. 

a) Data Primer 

Data Primer adalah “Suatu data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber aslinya, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik 

dari individu dan perorangan seperti hasil dari interview, dan 

observasi.
86

 Dalam hal ini, data primer diperoleh secara langsung dari 

lapangan yaitu dari UD.Hamzah Perusahaan Penggilingan Padi 

Sulawesi Selatan. 

b) Data Sekunder 

Data Sekunder adalah “kesaksian atau cara yang tidak berkaitan 

dengan sumber  yang asli, yaitu mengumpulkan atau cara yang tidak 

berkaitan data dari literatur yang lain sebagai bahan pelengkap dalam 

penelitian ini,
87

 yang berhubungan dengan Implementasi Corporate 

Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Penggilingan Padi 

Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam . 
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D. Metode Pendekatan 

Secara jelasnya penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, 

dalam hal ini penelitian berusaha memahami dan mendeskripsikan subjek 

penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif-sosiologi, 

sebagai ranah yang lebih maju disatu pihak, perhatian terhadap suatu 

narasi dipihak lain, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan 

kajian postruktur sosial, melihat keadaan dan kondisi perusahaan 

penggilingan padi dan lingkungan sekitar yang dilihat permasalahannya 

secara kritis dan sosial. 

Dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif 

yang bersifat literature dan dokumen hasil wawancara serta observasi 

penelitian, otomatis objek analisisnya adalah berupa teks secara luas. 

Sepertinya ini yang mendorong pemilihan paradigma normatif-sosial 

sebagai  paradigma penelitian. Pendekataan normatif merupakan sebuah 

pendekatan yang dimana lebih menekankan kemurnian Islam yang 

dipandang secara tekstual berdasarkan Al-Qur’an dan as-Sunnah.
88

  

Oleh karenanya hal tersebut dapat mendamaikan kajian-kajian teks 

yang lebih skolastik. Dengan adanya kajian sosial dan ilmu-ilmu agama 

tentang bagaimana implementasi CSR yang ditinjau dari perspektif 

ekonomi Islam. Pendekatan ini dengan demikian menyajikan atau 

menawarkan suatu konvergensi kerja yang dilakukan seorang muslim. 
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Sedangkan dalam hal ini pendekatan dengan cara sosiologi melihat 

dari segi pengetahuan atau ilmu tentang perilaku, sifat dan perkembangan 

masyarakat sekitar perusahaan terutama dalam aspek ekonomi. Adanya 

hubungan antara Owner atau pemilik perusahaan dengan lingkungan 

masyarakat, maka penelitian ini mempertimbangkan juga secara intens 

unsur-unsur kemasyarakatan.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data
89

 

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, 

maka dikumpulkan dalam aneka macam cara, yakni observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Ditunjukkan dalam hal ini kepada aktivitas UD.Hamzah 

perusahaan penggilingan padi di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten 

Wajo. Serta fenomena yang muncul tersebut ditarik pada garis pikiran 

sejauh mana kontribusi pada masalah penelitian. Ada beberapa tahapan 

yang menjadi metode dalam pengumpulan data penelitian ini, meliputi : 

1. Dokumentasi  

Data yang digali dalam penelitian tesis melalui metode ini 

mengenai keadaan geografis dan demografis lokasi penelitian, sarana 

dan aktivitas usaha, budaya dan  keagamaan, sarana dan tingkat sosial 

di lingkungan perusahaan UD. Hamzah. Pada teknik ini melibatkan 

tiga faktor, yaitu latar penelitian, orang-orang yang terlibat, dan segala 

sesuatu yang dihasilkan melalui keterlibatan orang-orang tersebut. 
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Informasi mengenai keadaan suatu pengelolaan bersumber pada latar, 

informasi mengenai wawancara bersumber pada manajer perusahaan, 

tenaga kerja perusahaan (buruh) atau lingkungan masyarakat sekitar 

perusahaan (informan). Teknik dokumen ini berkaitan dengan sumber 

terakhir, interaksi bermakna antara individu dengan individu, individu 

dengan kelompok, interaksi internal dalam diri sendiri, seperti hasil 

karya ilmiah maupun nonilmiah.
90

 

 

2. Observasi  

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung 

dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang 

diteliti. Menurut Lexy J. Maleong, metode observasi ditandai dengan 

adanya interaksi sosial secara langsung antara peneliti dengan apa 

yang diteliti, yang membutuhkan waktu realtif lama.
91

 Bagaimana 

penelitian mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan implementasi 

CSR pada perusahaan perusahaan penggilingan padi UD.Hamzah. 

 

3. Interview  

Pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab dengan data 

secara langsung. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara 

bebas namun terpimpin, maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang 
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diajukan sudah disiapkan terlebih dahulu.
92

 Teknik penulisan ini 

digunakan untuk mengetahui secara mendalam persoalan-persoalan 

pelaksanaan implementasi CSR di perusahaan penggilingan padi UD. 

Hamzah, CSR apa saja yang dijalankan oleh perusahaan penggilingan 

padi UD. Hamzah dan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat 

sekitar.  

Dari beberapa poin pertanyaan, peneliti membagi tiga kelompok 

pertanyaan dari 17 pertanyaan atau dialog untuk disetiap kelompok 

yang berbeda. 

a. Kelompok A pada kategori pelaku usaha ; 

1) Bagaimana sejarah berdirinya perusahaan penggilingan padi 

UD. Hamzah. 

2) Jelaskan sistem kerja perusahaan penggilingan padi UD. 

Hamzah. 

3) Berapa jumlah tenaga kerja di perusahaan UD. Hamzah ? 

4) Di daerah mana saja kah bapak pasarkan beras ? 

5) Apakah bapak tahu apa itu Corporate Sosial Responsibility 

(CSR) ? 

6) Bagaimana cara bapak menerapkan CSR di perusahaan UD. 

Hamzah ? 
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7) CSR yang bentuk apa sajakah bapak konstribusikan ketenaga 

kerja/buruh dan masyarakat yang berdomisili di sekitar 

perusahaan UD. Hamzah ? 

8) Apa harapan dan tujuan bapak mengimplementasikan CSR di 

perusahaan UD. Hamzah untuk para buruh dan masyarakat 

sekitar perusahaan UD. Hamzah ? 

9) Adanya dengan penerapan pola CSR di Perusahaan 

Penggilingan Padi UD.Hamzah, dapatkah diterapkan secara 

Ekonomi Islam ? 

10) Bagaimana tanggung jawab bapak terhadap lingkungan selama 

perusahaan UD. Hamzah yang sampai saat ini beroprasi. 

 

b. Kelompok B pada kategori tenaga kerja/buruh  

1) Bagaimana sistem pembayaran gaji yang diberikan oleh 

perusahaan UD. Hamzah ? 

2) Selain upah, konstribusi apa saja yang didapatkan dari 

perusahaan UD. Hamzah ? 

3) Apakah bapak merasa tercukupi selama bekerja di perushaan 

UD. Hamzah ? 

 

c. Kelompok C pada kategori masyarakat sekitar perusahaan 

1) Apa dampak positif dan negatif atas beroprasinya perusahaan 

UD. Hamzah ? 
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2) Apakah dengan adanya program CSR yang diterapkan oleh 

perusahaan UD. Hamzah dapat mensejahterahkan masyarakat 

sekitar perusahaan ?  

3) Apakah tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan telah 

terjaga dan terealisasi dengan baik ? 

4) Apa harapan masyarakat sekitar atas beroprasinya perusahaan 

UD. Hamzah ? 

 

Penentuan sampel dipilih secara purposive-sampling,yaitu 

menentukan 1 (satu) perusahaan yang bergerak di bidang pertanian 

yakni perusahaan penggilingan padi UD.Hamzah dengan pertimbangan 

bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan besar 

yang keberadaannya berdampak baik positif. Dalam hal ini sumber 

informan yang pengelola perusahaan yaitu, H. Suriadi (41)
93

 selaku 

Owner perusahaan, adapun dalam perusahaan memiliki manager yaitu 

Muh Ridwan (23)
94

 yang dimana membantu Owner untuk mengelola 

perusahaan penggilingan padi UD.Hamzah. Perusahaan UD. Hamzah 

tersebut memberikan kontribusi kepada lingkungan perusahaan dan 

masyarakat sekitar dengan adanya perusahaan yang sudah berdiri 

bertahun-tahun.  
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Selain itu terdapat beberapa informan salah satunya adalah data 

informan pegawai kantor perusahaan UD. Hamzah yaitu Gusti (38)
95

 

dan Muh Dahniar (45), mereka merupakan tenaga kerja perusahaan 

UD. Hamzah yang bekerja dibidang perkantoran yang menangani 

tentang hasil produksi beras dan sebagai ukuntan dari proses penjualan 

beras, sedangkan Muh Dahniar (45) merupakan pegawai kantor yang 

fokus pada hasil pengelolaan bahan baku yaitu padi dan proses 

pembelian bahan baku tersebut. 

Pada informan yang masuk kategori teknisi, Anto (42) dan Rifai 

(26), yang menangani bagian mesin produksi, arus listrik dan alat 

penggerak produksi (dinamo), dari kedua teknisi tesebut telah berbagi 

informasi mengenai tanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan 

kesejahteraan selain dari upah. 

Pada informan yang masuk kategori tenaga kerja fisik internal 

dalam perusahaan atau buruh dalam bagian produksi yaitu Adi (20) 

dan La Selama (35). Peneliti hanya mewawancarai 2 orang dari buruh 

dalam bagian produksi dikarenakan terdapat beberapa kendala baik 

dari waktu maupun dalam interaksi berbahasa. 

Pada informan yang masuk kategori tenaga kerja fisik eksternal 

dalam perusahaan UD. Hamzah atau buruh luar bagian pengelolaan 

padi, mulai dari bongkar muat, penjemuran dan lain sebagainya, yaitu 

Amir (40), yusuf (25) dan Rasyid (41). 
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Pada informan yang masuk kategori warga yang berdomisili di 

sekitar perusahaan UD. Hamzah yaitu Puang Tantu (60) sebagai warga 

yang berdomisili di sekitar perusahaan UD. Hamzah yang memiliki 

usaha yang bergerak dibidang teknisi alat-alat pertanian seperti traktor 

untuk membajak sawah, las bubuk dan lain sebagainya. La Dutta (37) 

yang memiliki pekerjaan sebagai tukang kayu. Dulla (44) yang 

berprofesi sebagai tukan ojek, dan Hj. Suriani (48) yang memliki usaha 

butik yaitu jual pakaian jadi. 

Dari beberapa sample terbaik yang dapat mewakili keseluruhan 

populasi yang berdomisili di sekitar perusahaan penggilingan padi UD. 

Hamzah di Sulawesi Selatan kabupaten Wajo, kecamatan Maniangpajo 

lebih tepatnya desa Anabanua, maka penelitian ini hanya bersifat 

wawancara sesuai dengan jenis penelitianya yaitu kualitatif.   

 

F. Metode Pengolahan Data dan Analisis data 

Metode pengolahan data dalam penelitian ini merupakan kegiatan 

lanjutan setelah pengumpulan data, dengan cara sebagai berikut : 

1. Editing  

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai 

menghimpun data dilapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena 

kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum 

memenuhi  harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, 

tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu keadaan 
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tersebut harus diperbaiki melalui  editing  ini. Proses editing  dimulai 

dengan memberi identitas pada instrumen penelitian yang telah 

terjawab. Kemudian memeriksa satu per satu lembaran instrumen 

pengumpulan data, kemudian memeriksa poin-poin seta jawaban yang 

tersrdia.
96

 

2. Pengkodean 

Setelah tahap editing selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah 

mengklasifikasi data tersebut melalui tahapan koding. Maksudnya 

bahwa data yang telah di edit tersebut diberi identitas sehingga 

memiliki arti tertentu pada saat di analisis.
97

 

Menggunakan analisis, ini merupakan upaya mencari tata 

hubungan atau keterkaitan secara sistematik antara catatan hasil lapangan, 

interview dan bahan lain untuk mendapatkan pemahaman mendalam 

tentang implementasi CSR pada perusahaan penggilingan padi 

UD.Hamzah di Sulawesi Selatan. Sedangkan alur dalam analisis penelitian 

ini mengikuti model analisis interaktif sebagaimana dapat diketahui oleh 

Mile dan Buberman, yaitu proses analisa dilakukan bersamaan dengan 

proses pengumpulan data, dengan demikian analisis dilakukan sejak 

dilapangan.
98

 

Analisis data bukan hanya tindak lanjut logis dari pengumpulan 

data, tetapi juga merupakan proses yang tidak terpisahkan dengan 
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pengumpulan data. Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarakan kedalam unit-unit, melakukan sistem, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.
99

 

Dari pengumpulan data dibuat reduksi data, untuk memilih data 

yang realavan dan bermakna, selanjutnya disajikan. Dalam proses ini, 

peneliti melakukan seleksi, memilih data yang relavan, memfokuskan 

pada data yang mengarah untuk pemecahan masalah, penemuan, 

pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah 

pada penelitian ini, kemudian menyederhanakan, menyusun secara 

sistematis dengan menonjolkan hal-hal yang dipandang penting tentang 

hasil dan temuan. 

Teknik analisis data adalah proses menyusun data agar dapat 

ditafsirkan, dituliskan dalam bentuk kata-kata atau lisan. Data yang 

terkumpulkan dari beberapa nara sumber yang ada dilapangan sebelum 

penulis menyajikannya, terlebih dahulu akan dilakukan proses analisa  

dengan cara menganalisis data yaitu analisis interaktif, menggunakan 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi agar 

nantinya data tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 
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Adapun tahapan analisa penelitian ini meliputi:
100

 

a. Reduksi Data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, mengorganisasi data dengan cara yang sedemikin rupa 

sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

 

b. Display data (Penyajian data). Penyajian data dibatasi sebagai 

kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data 

yang lebih baik merupakan suatu cara yang lebih utama bagi analisa 

kualitatif yang valid. Untuk melihat gambaran keseluruhan dari 

penelitian ini maka akan diusahakan membuat berbagai matrik 

jaringan dan bagan atau dimungkinkan dalam matrik naratif saja. 

Dalam display data ini sangat dibutuhkan kemampuan interpretatif 

yang baik, sehingga dapat menyajikan data secara lebih baik.  

 

c. Verifikasi (menarik kesimpulan). Peneliti berusaha mencari arti 

benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi dan alur sebab akibat serta proposisi. 
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Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung dan makna-

makna yang muncul dari data yang mengandung kebenaran, 

kekokohan dan kecocokan yang merupakan validitasnya, sehingga 

akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya. 

 

d. Selain itu peneliti juga menggunakan metode analisis SWOT yaitu 

analisis SWOT sebagai alat formulasi strategi yang mana identifikasi 

berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi 

perusahaan, analisis ini memaksimalkan Kekuatan (Strengths), 

Peluang (Opportunities), Kelemahaan (Weaknesses), dan Ancaman 

(Threats). 


