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BAB III 

METODE PENELITIAN  

Pada bab ini memuat penjelasan mengenai pendekatan atau jenis penelitian, 

objek penelitian desain penelitian, teknik pengumpulan data , teknk pengambilan 

sampel dan teknik analisis data yang diperoleh. 

A. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan perusahaan pertambangan  Bumi 

dan Timah yang menjalankan usahanya dibidang sumber daya alam sebagai objek 

penelitian dan data yang diambil dari  website perusahaan sustaibility report pada tahun 

2018 - 2019 ( www.bumiresources.com/en/sustainability dan 

www.timah.com/blog/sustainability/sustainability-commitment.html  

    

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Satori 

& Komariah, 2009) dilakukannya penelitian kualitatif dikarenakan peneliti ingin 

mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat 

deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian 

tentang suatu konsep yang beragam dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, Penelitian 

deskriptif tidak memberikan  pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, 

melainkan menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Umumnya yang dilakukan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Berdasarkan keterangan di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk 

memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dan hasilnya lebih menekankan 

makna. 

 

http://www.bumiresources.com/en/sustainability
http://www.timah.com/blog/sustainability/sustainability-commitment.html
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini  menggunakan data-data yang berasal dari dokumen yang sudah ada. 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan 

teknik observasi dokumentasi dengan melihat sustainability report yang diterbitkan 

oleh perusahaan sampel dari tahun 2018-2019. Data diperoleh dari situs website resmi 

perusahaan sampel dan berdasarkan pada menu bar website perusahaan yaitu 

keberlanjutan serta  riset pustaka yang  merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari literatur-literatur, baik berupa text book, atau karya-karya ilmiah lainnya 

yang berhubungan dengan masalah yang  diteliti, untuk memberikan landasan teoritis 

dalam melakukan penelitian.  

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling, teknik 

ini menggunakan pertimbangan tertentu untuk menentukan sampel. Dimana perusahaan 

sudah terdaftar dan mempublikasikan sustainability report tahun 2018-2019. Berikut 

kriteria pemilihan sampel adalah: 

a. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI  

b.  Perusahaan menyajikan sustainability report dengan panduan GRI 2016. 

c. Perusahaan yang menyajikan menu sustainability report pada laman website 

perusahaan 

Berdasarkan pada kriteria pemilihan sampel, maka perusahaan yang memenuhi 

kriteria. 

E. Teknik Analisis Data 

(Miles & Huberman, 1984) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung terus hingga tuntas. Aktivitas dalam analisis data 



37 
 

dengan teknik Miles dan Huberman adalah data reduction (reduksi data), data display 

(penyajian data), dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan). 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membandingkan berbagai sumber berdasarkan laporan berkelanjutan dan official 

website Bumi dan Timah serta standar GRI 2016. Hal  ini untuk mengetahui 

bagaimana perusahaan memandang konsep tanggung jawab sosial, mengetahui tema 

apa saja yang telah diungkapkan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan. 

2. Meringkas data  mengenai pelaporan Corporate Social Responsibility berdasarkan 

menu pada official website Bumi dam Timah. Dalam tahap ini, penulis 

mendeskripsikan data dan informasi yang telah diperoleh dalam proses sebelumnya. 

3. Menyajikan data mengenai kepatuhan Bumi dan Timah dalam mengungkapakan 

Corporate Social Responsibility berdasarkan standar GRI 2016. 

4. Meyimpulkan tingkat kepatuhan Bumi dan Timah dalam mengungkapkan Corporate 

Social Responsibility pada official website dan pada sustainability report 2018-2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


