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BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

3. 1. Metoda Penelitian 

Metoda yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metoda penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, 

baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa 

berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan 

perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 

2006:72). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk 

memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih 

lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan 

atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada 

penelitian kuantitatif (Furchan, 2004:447).  

Penelitian deskriptif ini adalah teknik mengumpulkan, mengolah, 

menyederhanakan, menyajikan dan menganalisis data agar dapat member 

gambaran yang teratur tentang suatu peristiwa yang dapat dinyatakan dengan 

angka (Dajan, 1986:10). Penilitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan mengenai praktek pengungkapan CSR pada perusahaan 

telekomunikasi di Indonesia pada tahun 2009 dalam Laporan Keberlanjutan yang 

dibandingkan melalui Global Reporting Initiative (GRI). 
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3. 2. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

(secondary data). Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut 

dan disajikan, baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain Jadi data sekunder 

merupakan data yang secara tidak langsung berhubungan dengan responden yang 

diselidiki dan merupakan pendukung bagi penelitian yang dilakukan (Umar, 

1999:43). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis 

yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak 

dipublikasikan. 

Data ini diproleh dari laporan historis perusahaan telekomunikasi yang 

listing di BEI selama tahun 2009 yaitu Laporan Keberlanjutan (Laporan atas 

akitivitas CSR). Data-data tersebut diakses dari Bursa Efek Indonesia melalui 

perantara Pojok Bursa Efek Indonesia (IDX-Corner), Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Malang. Selain itu, data juga diperoleh melalui studi pustaka, 

melalui jurnal, literatur, internet dan penelitian terdahulu  

 

3. 3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

dilakukan secara manual. Pencarian data secara manual adalah meliputi 

penelusuran data secara fisik melalui penggunaan indeks, bibliografi, dan 

referensi pustakawan. Pendekatan kepustakaan digunakan untuk mendapatkan 

dukungan teoritis yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Di 

samping itu, Pengumpulan data-data dilakukan dengan mengumpulkan segala 
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dokumen baik dari pojok BEI maupun internet yang mempunyai relevansi 

terhadap kebutuhan penelitian. 

 

3. 4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah segala peralatan yang digunakan untuk 

memperoleh, mengelola, dan menginteprasikan informasi dari para responden 

yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama. Instrumen penelitian adalah 

semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu 

masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data 

secara sistematis serta obyektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan. 

 

3. 5. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi penelitian yang dipilih 

sebagai wakil representatif dari keseluruhan untuk diteliti. Sampel pada penelitian 

ini ditentukan secara tidak acak (Non Probability Sampling) dengan menggunakan 

pertimbangan (Purpose Sampling). Hal ini dikarenakan populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perushaan telekomunikasi yang listing di BEI yang 

dipih berdasarkan kritera-kriteria antara lain: 

1. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan 

telekomunikasi 

2. Perusahaan tersebut harus listing di BEI selama tahun 2009. 

3. Perusahaan harus mengeluarkan laporan untuk aktivitas CSR yang berupa 

Laporan Keberlanjutan. 



45 

 

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak 2 

perusahaan telekomunikasi yang telah memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel 

yaitu:  

1. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

2. PT Indosat Tbk 

 

3. 6. Teknik Analisa Data 

Menurut Patton, 1980 (dalam Lexy J. Moleong 2002: 103) menjelaskan 

bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke 

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Taylor, 

(1975: 79) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara 

formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang 

disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, 

yaitu analisis terhadap data dan memberikan penjelasan dengan kata-kata atau 

kalimat untuk menerangkan data yang diperoleh guna menghasilkan suatu 

kesimpulan. Adapun tahapan-tahapan dalam analisis dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan laporan keberlanjutan perusahaan telekomunikasi 

yang akan diteliti untuk periode tahun 2009. 

2. Membuat tabel kerja yang akan digunakan sebagai alat untuk 

penelitian. Indikator-indikator yang ada di dalam tabel telah 

disesuaikan dengan indikator GRI untuk perusahaan 

telekomunikasi. 
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3. Membandingkan antara indikator yang ada di dalam pedoman GRI 

dengan laporan keberlanjutan yang telah ada. 

4. Melakukan analisis terhadap isi dari laporan keberlanjutan yang 

telah diterbitkan oleh perusahaan pada tahun yang bersangkutan. 

Proses analisis akan dilakukan dengan meneliti aspek-aspek yang 

telah ada di dalam tabel kerja apakah dilaporkan atau tidak oleh 

perusahaan di dalam laporan keberlanjutan tahun 2009. 

5. Memberikan komentar terhadap hasil analisis dan termasuk juga di 

dalamnya faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi 

dilaporkan atau tidaknya sebuah indikator di dalam laporan 

keberlanjutan. 

6. Menarik kesimpulan akhir berdasarkan hasil perbandingan 

indikator, analisis terhadap isi laporan dan komentar yang telah 

dikemukakan. 


