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BAB III 

METDOLOGI PENELITIAN 

 

3.1    Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan dikoperasi BINAMA yang berlokasi di 

Ruko Anda Kav. 7 Jl. Tlogosari Raya 1 Semarang 50196. koperasi 

BINAMA sendiri memiliki program corporate social responsibility yang 

sudah cukup lama berjalan, yaitu  pada bidang pemberdayaan  masyarakat 

melalui program desa binaan yang dilakukan pada desa Condrorejo RW. 

10 – Muktiharjo Kidul, Pedurungan – Semarang. Tentunya jika program  

ini sudah berjalan cukup lama maka setiap lapisan pimpinan di koperasi 

BINAMA mengetahui makna dari dilaksanakannya program tanggung 

jawab sosial ini. Hal ini menjadi inspirasi penulis untuk melakukan 

penelitian di koperasi BINAMA. 

 3.2     Populasi, Sampel, Teknik Sampling 

      3.2.1   Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono,2009). Dalam  hal ini,koperasi  BINAMA 

dikelola secara profesional oleh 100 orang yang masing-masing 
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menguasai pada bidangnya yang berkualifikasi pendidikan mulai dari  

SLTA, DIII, Sarjana dan Pasca Sarjana. 

   3.2.2   Sampel 

Sampling merupakan kegiatan mengambil beberapa sampel dari 

populasi yang dapat mewakili populasi tanpa mengurangi informasi 

yang diterima. Sampel responden dalam penelitian ini berjumlah 22 

responden dengan kriteria tertentu yaitu pada jabatan top management 

dan  middle management. 

 3.2.3   Teknik Pengambilan Sampling 

 Sampling merupakan kegiatan mengambil beberapa sampel dari 

populasi yang dapat mewakili populasi tanpa mengurangi informasi 

yang diterima. Sampel responden dalam penelitian ini adalah yang 

menjabat pada level top management serta middle management di 

koperasi BINAMA. 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode 

purposive sampling. Purposive sampling adalah metode yang merupakan 

teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono,2009). Ada beberapa kriteria-kriteria yang peneliti pilih dalam 

mengambil responden yaitu: top management serta middle management 

yang menjabat di koperasi BINAMA. Hal ini menjadi pertimbangan 

peneliti dikarenakan setiap keputusan diperusahaan disusun/ dibuat pada 

level jabatan tersebut, maka pada level jabatan tersebut dirasa lebih 
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mengerti tentang Corporate Social Responsibility Orientation (CSRO). 

Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 22 orang dengan 

kriteria yang telah disebutkan yaitu menjabat pada level top management 

dan middle management di koperasi BINAMAdikarenakan pada jabatan 

tersebut sebagai pembuat keputusan (decision  maker) pada perusahaan. 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

 Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:  

    3.3.1 Data Primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

suatu organisasi atau perorangan langsung dari sumbernya 

(Sugiyono,2011). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 

kuesioner yang diberikan pada para responden. Data primer dalam 

penelitian ini berupa identitas dan pendapat responden, pendapat 

responden tentang penelitian yaitu corporate social responsibility 

orientation sebagai philanthropic, etichal, government law, maximizing 

earnings. Sumber data ini diperoleh langsung dari individu yang 

menjadi subjek penelitian dimana data dihasilkan dari hasil kuesioner 

yang disebarkan kepada sampel yang telah ditentukan sebelumnya, 

yaitu level top management serta middle management di koperasi 

BINAMA sehingga memiliki pandangan dan informasi yang cukup 

tentang corporate social responsibility orientation. 

 



32 
 

    3.3.2  Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan 

sudah diolah oleh pihak lain. Biasanya berupa publikasi (Sugiyono, 

2011). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai 

macam literatur. Data sekunder dalam penelitian ini berupa tinjauan 

pustaka yang berisi materi corporate social responsibility orientation, 

model penelitian, dan sebagainya. Sumber data ini diperoleh secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak 

lain) dan sifatnya saling melengkapi. Data sekunder  bentuknya berupa 

sumber daftar pustaka yang mendukung penelitian ilmiah serta 

diperoleh dari literatur yang relevan dari permasalahan sebagai dasar 

pemahaman terhadap obyek penelitian dan menganalisis secara tepat. 

Contohnya yaitu data-data yang diperoleh dari www.bmtbinama.co.id, 

buku referensi, internet, dan lain-lain.  

3.4     Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  metode kuesioner  untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan. Peneliti menyusun kuesioner yang 

berisi daftar pertanyaan baku tertulis berdasarkan kategori orientasi 

corporate social responsibility auppearle, yang ditujukan kepada 

responden, kemudian jawaban responden atas semua pertanyaan dalam 

kuesioner kemudian dicatat/direkap.  

Pemikiran aupperle mendasarkan pada teori the ‘Four-Part Model of 

Corporate Social Responsibility’. Teori tersebut meyakini corporate social 
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responsibility sebagai konsep multi-lapis, yang dapat dibedakan  menjadi 

empat aspek (yang saling berhubungan) yakni tanggung jawab 

kedermawanan, etika, hukum dan ekonomi. Keempat aspek tersebut 

masing-masing berada dalam sebuah lapisan yang berurutan (Aupperle, 

K.E., Carroll, A.B., and Hatfield, A.D. 1985. “An Empirical Examination 

of the Relationship Between Corporate Social Responsibility and 

Profitability”. Academy of Management Journal, Vol.28 No. 2). Pada 

kuesioner yang akan dibagikan ke responden, disetiap nomer nantinya 

terdapat pilihan jawaban yang harus diberikan skor oleh responden 1-10 

pada setiap pilihan jawaban yang telah disediakan, namun pada setiap 

nomernya, bobot jumlah skor tidak boleh lebih dari 10. Pada setiap pilihan 

jawaban mengandung inti dari 4 kategori sesuai dengan teori aupperle. 

Dari besarnya skor yang diberikan pada setiap pilihan jawaban akan 

diambil kesimpulan jika responden tersebut lebih berorientasi kearah etika 

(etichal), kedermawanan (philanthropic),ekonomi (maximizing earning), 

atau hukum (government law). 

3.5  Teknik Analisis Data 

 3.5.1  Tahapan Deskriptif Analitis 

   Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum (Sugiyono 2015:29) 
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  Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil 

masalah atau memusatkan perhatian  kepada masalah-masalah 

sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian 

yang kemudian diolah dan dianalisis untuk kemudian diambil 

kesimpulan. Tahapan deskriptif analisis dalam penelitian menurut 

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015, hlm. 247) 

sebagai berikut: 

 3.5.1.1  Reduksi Data  

Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan 

untuk mereduksi dan merangkum hasil-hasil penelitian dengan 

menitikberatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. 

Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman  

 

terhadap data yang telah terkumpul sehingga data yang direduksi 

memberikan gambaran lebih rinci. Dalam reduksi data yang 

dilakukan data yang diperoleh dirangkum sesuai dengan hal-hal 

yang pokok untuk mencari tema atau polanya. Pada dasarnya, 

bahwa laporan lapangan sebagai bahan mentah dituangkan, 

direduksi,disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang 

penting diberi susunan yang lebih sistematis sehingga mudah 

dipahami. 
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  3.5.1.2  Display Data  

Display data adalah data-data hasil penelitian yang sudah 

tersusun secara terperinci untuk memberikan gambaran penelitian 

secara utuh. Data yang terkumpul secara terperinci dan 

menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk 

mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya 

disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil 

penelitian diperoleh. Penyajian data dapat berupa tabel, grafik 

atau diagram. Serta didalam mengukur variabilitas berupa quartil, 

desil, persentil, standart deviasi atau varian. 

100%
R

NP
SM

   

Keterangan: 

NP = Nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R = Skor pemilih kategori 

SM = Skor maksimum jumlah kategori 

100% = Bilangan persen tetap 

3.5.1.3    Kesimpulan / Verifikasi  

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses 

penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah 

dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data 

lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk 

unifikasi dan kategorisasi data. Demikian prosedur pengolahan data 
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dan yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini, 

dengan tahap-tahap ini diharapkan peneliti yang dilakukan penulis 

dapat memperoleh data yang memenuhi kriteria keabsahan suatu 

penelitian yang kemudian di intepretasikan. 

3.5.2    Tahapan Uji Hipotesis 

3.5.2.1 Menentukan Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting 

kedudukannya dalam penelitian. Oleh karena itulah maka dari 

peneliti dituntut kemampuannya untuk dapat merumuskan hipotesis 

ini dengan jelas. Borg dan Gall (1979: 61) mengajukan adanya 

persyaratan untuk hipotesis sebagai berikut: 

 1. Hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas.  

2. Hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan 

antara dua atau lebih variabel. 

3. Hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan 

oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. 

Selain itu hipotesis adalah kesimpulan sementara terhadap 

masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus 

dibuktikan kebenarannya. Hipotesis akan ditolak jika salah, dan 

akan diterima jika benar. Penolakan dan penerimaan hipotesis 
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sangat bergantung pada hasil penyelidikan terhadap fakta yang 

sudah dikumpulkan (Imam Ghozali; 2011). 

Uji dua rata-rata ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

kelompok top management dan middle management mempunyai 

rata-rata yang tidak berbeda atau berbeda pada tahap awal ini. Jika 

rata-rata kedua kelompok tersebut tidak berbeda, berarti kelompok 

itu mempunyai kondisi yang sama (Imam Ghozali; 2011). 

Hipotesis yang akan diujikan adalah : 

Ho : µ1 ≠ µ2  : Ada perbedaan orientasi 

Ha : µ1 = µ2  : Tidak ada perbedaan orientasi 

Keterangan : 

 µ1 : Rata-rata data kelompok satu 

 µ2 : Rata-rata data kelompok dua 

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan 

dengan ada atau tidaknya perbedaan orientasi antara top management dan 

middle management, maka digunakan pengujian hipotesis alternative 

(Ha). Hipotesis yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Hipotesis 1:  
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    Ho = Ada perbedaan corporate social responsibility orientation antara 

top management  dan middle management di koperasi syariah  

BINAMA pada kategori orientasi ethical. 

    Ha = Tidak ada perbedaan corporate social responsibility orientation 

antara top management dan middle management di koperasi syariah 

BINAMA pada kategori orientasi ethical. 

Hipotesis 2: 

    Ho = Ada perbedaan corporate social responsibility orientation antara 

top management  dan middle management di koperasi syariah  

BINAMA pada kategori orientasi philanthropic. 

    Ha = Tidak ada perbedaan corporate social responsibility orientation 

antara top management dan middle management di koperasi syariah 

BINAMA pada kategoti orientasi philanthropic. 

Hipotesis 3: 

    Ho = Ada perbedaan corporate social responsibility orientation antara 

top management dan middle management di koperasi syariah  

BINAMA pada kategori goverment law. 

    Ha = Tidak ada perbedaan corporate social responsibility orientation 

antara top management  dan middle management di koperasi 

syariah BINAMA pada kategori orientasi goverment law. 
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Hipotesis 4: 

    Ho = Ada perbedaan corporate social responsibility orientation antara 

top management  dan middle management dikoperasi syariah  

BINAMA pada  kategori orientasi maximizing earnings. 

    Ha = Tidak ada perbedaan corporate social responsibility orientation 

antara top management dan middle management di koperasi syariah 

BINAMA pada kategori orientasi maximizing earnings. 

3.5.2.2   Uji Komparasi  Independent T-Test  

Untuk menguji Hipotesis bahwa apakah ada tingkat 

signifikansi otientasi corporate social responsibility antara 

top management dan middle management dihitung 

menggunakan uji beda (independent t-test) melalui program 

SPSS untuk menguji hipotesis. Independen t-test merupakan 

sebuah metode uji statistik yang digunakan untuk 

menganalisis perbandingan dua sampel yang tidak 

berpasangan (Imam Ghozali; 2011). 

Teknik analisis dilaksanakan dengan menggunakan 

uji beda t-test untuk menguji perbedaan orientasi antara top 

management dan middle management. Uji beda t-test 

digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak 

saling berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji 

beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan 
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antara dua nilai rata-rata. Jadi tujuan uji beda t-test adalah 

membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling 

berhubungan satu dengan yang lain. 

Uji beda dalam penelitian ini menggunakan rumus 

independent t-tes, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk 

menguji signifikansi perbedaan dua mean yang berasal dari 

dua distribusi. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

 T hitung = statistik t  

 X1 = rata-rata hasil kelompok satu 

 X2 = rata-rata hasil kelompok kedua 

S12 = varians skor kelompok satu 

n1 = banyaknya sampel kelompok satu  

n2 = banyaknya sampel kelompok kedua 

Kriteria pengujian : 
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Kriteria pengujiannya dengan pembuatan keputusan dalam hal 

menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan level 

of significant 5% (0,050)  dengan nilai uji statistiknya .Apabila nilai t-test 

pada kolom Significant (2 tailed) > level of significant (α = 5%), maka 

terdapat perbedaan rata-rata. Apabila nilai t-test pada kolom Significant 

(2 tailed) < level of significant (α = 5%), maka tidak terdapat perbedaan 

rata-rata, serta taraf nyata yang digunakan adalah nilai t hitung 

dibandingkan dengan t tabel dan ketentuannya sebagai berikut : 

 Jika t hitung ≥ t tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima.  

Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima, H1 ditolak. 

Nilai t tabel = 2,086 

(Imam Ghozali, 2011: 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


