
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kota Malang, khususnya di wilayah kantor 

Pemerintahan Kota Malang. Pemilihan kantor Pemerintah Kota Malang sebagai lokasi penelitian 

yaitu karena pemberitaan mengenai keberhasilan Walikota Malang pada masa jabatan pasangan 

Moch. Anton dan Sutiaji dalam mengintegrasikan kebijakan CSR dengan program pembangunan 

daerah di Kota Malang. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

 

Fokus penelitian ini menjelaskan tentang formulasi kebijakan yang dilakukan 

pemerintah di Kota Malang dalam mengintegrasikan kebijakan CSR dengan program 

pembangunan daerah. Dimana dalam penelitian ini akan menelaah mengenai formulasi kebijakan 

yang dilakukan di lapangan, maka dari itu jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. 

Penelitian kualitatif digunakan dalam studi ini karena peneliti melakukan observasi 

secara langsung dan didukung dengan sumber dokumen yang selanjutkan akan menjelaskan data 

secara deskriptif. Posisi peneliti di lapangan adalah sebagai instrumen utama, dimana 

pengembangan variabel-variabel menjadi instrumen kunci dari penelitian tersebut
1
. Penelitian 

dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif 
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dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, 

dengan menggunakan logika ilmiah
2
. 

 

3.3 Jenis Data 

Data yang dikumpulkan terutama merupakan data pokok yaitu data ang paling 

relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Akan tetapi, demi kelengkapan dan 

kebutuhan dari masalah yang diteliti maka akan dikumpulkan pula data pelengkap yang berguna 

untuk melengkapi data pokok
3
. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri melalui hasil wawancara atau 

dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data 

langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari
4
. Data primer didapat dari 

wawancara secara mendalam dengan pihak terkait antara lain: 
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Tabel 3.1  

Daftar Informan Penelitian 

 

No Nama Jabatan 

1. Bpk. Heroe A. Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) 

2. Ibu Indhira Staff Kebersihan, Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan 

3. Bpk. Gagoek S. Ketua Badan Promosi Pariwisata Kota 

Malang 

4. Bpk. Agus Winarto  Ketua LSM Tirto Rona 

5. Bpk. Robbani Amal 

Romis 

Juru bicara Aliansi Masyarakat Peduli Hutan 

Kota Malabar 

6. Ibu Diajeng Risky Staff Humas PT. Bentoel Prima 

7. Bpk. Aldinur Armi Staff Personalia dan Umum PT. Inti Daya 

Guna Aneka Warna 

8. Bpk. Hayyik Ali Wakil Koordinator Malang Corruption 

Watch (MCW) Kota Malang 

9. Alavani, Aldi Pengunjung Taman 

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2017 

 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah diolah 

oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi-publikasi. Melalui catatan-catatan 

lapangan hasil observasi penelitiandan pengumpulan dokumen yang terkait dengan 

penelitian
5
.  

 

Data sekunder bagi peneliti akan dijadikan sumber kedua, dimana referensi buku-buku 

ataupun dokumen lain dijadikan sebagai pendukung dari data sekunder. Literature yang 

digunakan oleh peneliti tentu yang berhubungan dengan penelitian. Salah satu jenis data yang 

digunakan peneliti adalah literatur dari peneliti sebelumnya. Data sekunder yang akan 

peneliti kumpulkan berasal dari dokumen terkait seperti peraturan perndang-undangan. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data melalui tiga cara sebagai berikut: 

3.4.1 Wawancara  

Dalam penelitian kualitatif, wawancara singkatnya adalah ketika kita berdialog 

dengan narasumber kemudian mengingat dan mencatat atau merekam. Teknik ini berusaha 

mengurai suatu masalah penelitian dengan menganalisis tiap jawaban dan kemudian hasil 

analisis tersebut menjadi pertanyaan baru hingga mendapatkan jawaban yang diinginkan. Variasi 

dari setiap pertanyaan diarahkan untuk pendalaman data melalui pertanyaan yang menjurus ke 

inti permasalahan
6
.  

 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. 

Dimana wawancara tersebut termasuk bebas dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya, tetapi disesuaikan dengan 

keadaan dan cirri yang unik dari informan. Pelaksanaan tanya jawab memiliki keleluasaan, tidak 

berstruktur dan bersifat luwes. Wawancara dimulai dengan menentukan dan menemukan siapa 

yang akan diwawancara. Selain narasumber utama, tentu saja membutuhkan narasumber 

tambahan sebagai informan lain dari beberapa cara pandang. 

3.4.2 Observasi  

Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik dasar yang biasa dilakukan. 

Observasi yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data berupa rekaman atau gambar 

yang menyangkut dengan penelitian. Studi yang sengaja dilakukan secara terarah dengan 

mengamati dan mencakup fenomena untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Pengamatan langsung ke lapangan, pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti 
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merupakan bentuk observasi secara umum. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil 

observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, dan 

waktu. 

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian ini memanfaatkan teknik observasi, 

seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln diantaranya :  

“Pertama, teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung. 

Kedua, memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian 

mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan 

sebenarnya. Ketiga, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam 

situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun 

pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Keempat, sering terjadi 

antara keraguan pada peneliti, apabila data yang didapat itu bias. Kelima, 

memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, 

karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku yang kompleks 

sekaligus. Keenam, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik 

komunikasi lainnya tidak dimungkinkan pengamatan dapat menjadi alat 

yang sangat bermanfaat”.
7
 

 

3.4.3 Studi Pustaka  

Studi pustaka merupakan teknik data yang biasa dilakukan dalam metode penelitian. 

Pengumpulan data ini diperoleh berdasarkan referensi yang relevan dengan penelitian yang 

dijalankan dan teknik ini berdasarkan text book maupun jurnal ilmiah
8
. Studi pustaka didapat dari 

berbagai literatur seperti membaca buku, jurnal, dokumen, media massa atau cetak.  

 

Sedangkan tujuan dari studi pustaka adalah “Pertama, menginformasikan 

pembaca sebagai hasil perbandingan dengan penelitian serupa 

sebelumnya. Kedua, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur 

sebelumnya. Ketiga, mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya.”
9
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Buku-buku yang digunakan antara lain buku dari Winarmo yang berjudul Teori dan 

Proses Kebijakan Publik (2002), buku Said Zainal Abidin yang berjudul Kebijakan Publik 

(2012), buku dari Riant Nugroho dengan judul Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang 

(2006), buku dari Solichin Abdul Wahab yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik 

(2008), serta beberapa buku mengenai metode penelitian dan  jurnal tulisan dari Suharto, Edi. 

Corporate Social Responsibility: Konsep dan Perkembangan Pemikiran (2008).  

 

3.4.4 Dokumentasi  

Studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-

bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik 

berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan, serta berupa foto maupun 

dokumen elektronik (rekaman). Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

sekunder dalam penelitian ini. Dimana dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain 

dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.
10

 

Penulis menggunakan beberapa dokumen seperti undang-undang dan peraturan yang 

telah ditetapkan. Baik itu Pergub maupun Perda yang dapat membantu selama penelitian. Begitu 

juga dokumen berupa laporan keuangan perusahaan dan laporan keuangan APBD Kota Malang. 

Beberapa diantaranya telah dijabarkan penulis di halaman lampiran agar bisa ditelaah lebih jelas.  

 

3.5 Teknik Penentuan Informan 

Hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data penelitian 

kualitatif adalah penentuan informan. Penelitian kualitatif tidak menggunaka istilah populasi. 
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Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sample. Menurut Arikunto, 

purposive sample adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan 

sampel secara purposive pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus 

dipenuhi sebagai berikut:
11

  

a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri. Sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi  

b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek 

yang paling banyak mengandung cirri-ciri yang terdapat pada populasi 

(key subjectis)  

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam 

studi pendahuluan  

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Analisa data ialah perlakuan terhadap sejumlah data yang meliputi wawancara, 

dokumen, data eksperimen, catatan lapangan atau data lain yang dikumpulkan selama melakukan 

penelitian
12

. Tujuan dari menganlisis data adalah untuk menyusun dan menginterpretasikan data 

yang sudah diperoleh. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, metabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti dan melakukan penghitungan untuk menjawab 

rumusan masalah.  

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat tiga tahapan yaitu reduksi data, 

sajian data dan penarikan simpulan dan verifikasi. Namun sebelum tiga tahapan tersebut, perlu 

adanya tahap awal yaitu pengumpulan data. Keempat tahap tersebut, dapat dijelaskan sebagai 

berikut:
13
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1. Pengumpulan data 

Penelitian ini data yang terkumpul yaitu dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Sesuai data yang terkumpul ini, data akan dianalisis sesuai dengan kebutuhan akan strategi 

analisis. Sebelum mengolah data melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi data, perlu dilakukan terlebih dahulu tahapan pengumpulan data.  

2. Reduksi data 

Reduksi data merupakan komponen kedua dalam analisis yang merupakan proses seleksi, 

pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari fieldnote. Reduksi data berlangsung terus 

sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan 

data. Reduksi data itu sendiri merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data 

sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan 

3. Sajian data 

Kegiatan ketiga dalam kegiatan analisis data adalah penyajian data. Biasanya dalam 

penelitian, penulis akan mendapat data yang banyak. Data yang didapat tidak mungkin 

dipaparkan secara keseluruhan. Untuk itu, dalam penyajian data, data dapat dianalisis oleh 

penulis untuk disusun secara sistematis, atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat 

menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. 

Pada tahap ini penulis juga tetap melakukan reduksi data atau pemfokusan data. Data yang 

disajikan peneliti, benar-benar data yang berkaitan dengan penelitian. Tahap reduksi data, tetap 

penulis lakukan hingga tahap akhir yaitu penarikan simpulan. Hal ini dimaksudkan agar data 

yang diperoleh dapat fokus dan sesuai dengan masalah yang sedang peneliti teliti. 

4. Penarikan Simpulan dan Verifikasi 



Menarik simpulan dan verifikasi merupakan kegiatan analisis yang keempat. Simpulan perlu 

diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu 

perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali 

dengan cepat. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan penelitian 

menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya. 

 

Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan, 

dengan cara merefleksi kembali, penulis dapat bertukar pikiran dengan teman triangulasi 

sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai. Untuk lebih jelas proses analisa data, dapat dilihat dari 

gambar di bawah ini: 

Bagan 3.1 

Model Analisis Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: H.B Sutopo, 2002.  
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