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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komunitas atau organisasi atau perusahaan sebagai sebuah sistem, 

dalam keberlanjutan dan keseimbangannya tidak bisa berdiri sendiri. 

Eksistensi suatu komunitas atau organisasi atau perusahaan tidak bisa 

dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Ada 

hubungan resiprokal (timbal balik) antara komunitas atau organisasi atau 

perusahaan dengan masyarakat. komunitas atau organisasi atau perusahaan 

dan masyarakat adalah pasangan hidup yang saling memberi dan 

membutuhkan. 

Dengan menggunakan pendekatan tanggung jawab sosial, komunitas 

tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi dari pihak sponsor atau pun 

donatur, tetapi juga keuntungan secara sosial dari pihak masyarakat. Dengan 

demikian keberlangsungan kegiatan komunitas tersebut dapat berlangsung 

dengan baik dan secara tidak langsung akan mencegah konflik yang 

merugikan. 

Kesenjangan dan krisis global menyebabkan kemiskinan dan 

pengangguran yang semakin meningkat. Sejalan dengan fenomena 

tersebut, para pelaku bisnis dan public dituntut untuk 

mengimplementasikan CSR (Corporate Social Responsibility). 

Kesemuanya ini akan membentuk identitas budaya  organisasi, yang 

kemudian dipadu – padankan ke dalam upaya – upaya strategikal yang 

tepat guna. ( Faisal Affif  guru besar fakultas ekonomi UNPAD ). 
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CSR (Corporate Social Responsibility) adalah komitmen perusahaan 

atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi 

yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab social 

perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian 

terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. ( Suhandari M. Putri, 

Schema CSR, Kompas, 4 Agustus 2007 ). 

 

Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam – macam, mulai dari 

melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

perbaikan lingkungan, pemberian bantuan dalam berbagai macam bentuk 

untuk masyarakat yang kurang mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan 

fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat 

sosial dan berguna untuk masyarakat banyak CSR merupakan fenomena 

strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan semua 

pihak yang berperan dalam keorganisasian. Dari CSR, perusahaan memang 

tidak akan mendapatkan profit atau keuntungan, yang diharapkan dari 

kegiatan ini adalah benefit berupa citra perusahaan. 

Corporate Social Responsibility (CSR) timbul sejak era dimana 

kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting 

daripada sekedar profitability. Dalam menerapkan CSR, umumnya 

perusahaan akan melibatkan partisipasi masyarakat, baik sebagai objek 

maupun sebagai subjek program CSR. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah 

salah satu pihak yang cukup berpengaruh dalam menjaga eksistensi suatu 

perusahaan. Masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak dari 

kegiatan suatu perusahaan, baik itu dampak positif ataupun negatif. Dampak 

ini dapat terjadi dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun lingkungan. 
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Perihal penerapan CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan dan keputusan menteri, yaitu UU No.25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal LNNo.67 TLN No.4274, UU No.40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri BUMN 

Nomor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik 

Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). 

Mewajibkan CSR merupakan salah satu upaya pemerintah dan 

menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. 

Peristiwa yang paling menonjol tentu saja adalah pewajiban tanggung 

jawab sosial dan lingkungan perusahaan, melalui Pasal 74 UU Perseroan 

Terbatas. Di awalnya banyak penentangan terhadap RUUnya, tetapi 

kemudian menjadi “lebih realistis” setelah DPR mengesahkannya juga 

menjadi UU. Pasal tersebut mengandung ayat yang menyatakan bahwa 

pelaksanaannya menunggu Peraturan pemerintah, dan karenanya kebanyakan 

pihak bersikap menunggu bagaimana peraturan pemerintah dibuat, sementara 

sebagian kecil berusaha mengawal terus pembuatan peraturan pemerintah. 

Ada beberapa pertanda positif yang terlontar dari mereka yang mengawal 

peraturan pemerintah tersebut, seperti dinyatakan tidak akan membuat beban 

baru, dan tidak memuat pewajiban dana dalam besaran nilai mutlak maupun 

proporsi atas keuntungan. Tetapi, mengingat bahwa UU juga dibuat dengan 

begitu banyak perubahan, maka hasil peraturan pemerintah juga belum tentu 

mencerminkan hal-hal tersebut. Kalau Peraturan pemerintah membuat banyak 

hal yang dianggap bisa merugikan dunia usaha, maka penolakan pasti akan 
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terjadi. Jadi, masalah regulasi pasti akan membuat sebuah perkembangan 

yang penting juga di tahun 2008. 

Program CSR sejatinya merupakan manifestasi dari kepedulian 

perusahaan terhadap lingkungan dimana ia melaksanakan usaha atau pun 

kegiatan. Hanya sayangnya, kepedulian ini kerap baru muncul setelah timbul 

masalah dengan masyarakat. Jadi, ada prasangka buruk yang secara umum 

terjadi bahwa CSR dijadikan senjata untuk memadamkan keresahan sosial 

akibat keberadaan suatu perusahaan. Hal ini mengakibatkan antara 

masyarakat dan perusahaan seolah ternodai. Pada akhirnya program CSR 

akan menjadi tidak efektif.  

Rumah Aksara melihat rasa memiliki kebudayaan yang semakin 

menurun di lingkungan dimana komunitas ini beraktifitas yang mana tentunya 

dapat berdampak pula pada besar atau kecilnya penciptaan kearifan lokal 

pada penduduk setempat. 

Maka Rumah Aksara telah berkomitmen dengan adanya komunitas ini 

mereka bisa menjadikan segala aktifitas komunitas sebagai media untuk 

meningkatkan kualitas kearifan lokal penduduk setempat, sebagai tanggung 

jawab sosial mereka terhadap lingkungan sekitar, serta menjalankan segala 

kegiatan yang berwawasan kebudayaan. 

Mengingat Peranan CSR apakah berjalan efektif dan tepat pada 

sasaran untuk meningkatkan kearifan lokal masyarakat setempat. Selain itu 

untuk mengetahui apa yang dilakukan Komunitas Baca dan Sastra Rumah 
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Aksara melalui media CSR sekaligus untuk mengetahui bagaimana peran 

CSR terhadap meningkatkan kearifan lokal masyarakat setempat. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul " Kegiatan Corporate Social Responsibility 

Taman Bacaan Rumah Aksara Dalam Membentuk dan Meningkatkan 

Kearifan Lokal ( Analisis Deskriptif Mengenai Kegiatan Corporate Social 

Responsibility (CSR) Taman Bacaan Rumah Aksara ) ". 

 

B. Perumusan Masalah 

Berpijak pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah konsep CSR yang telah diimplementasikan oleh 

Komunitas Baca dan Sastra Rumah Aksara? 

2. Siapa saja yang dijadikan sasaran oleh CSR Komunitas Baca dan 

Sastra Rumah Aksara? 

3. Bagaimanakah dampak program CSR Komunitas Baca dan Sastra 

Rumah Aksara terhadap pembentukan dan peningkatan kearifan 

lokal? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dengan permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian dalam 

penulisan skripsi ini, yaitu:  

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimanakah konsep 

CSR yang telah diimplementasikan oleh Komunitas Baca dan 

Sastra Rumah Aksara pada generasi muda.  

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan siapa saja yang 

dijadikan sasaran oleh CSR Komunitas Baca dan Sastra 

Rumah Aksara. 

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimanakah 

dampak program CSR Komunitas Baca dan Sastra Rumah 

Aksara terhadap pembentukan dan peningkatan kearifan lokal. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis, sebagai tambahan wawasan untuk mengetahui 

apakah dampak Program CSR Komunitas Baca dan Sastra 

Rumah Aksara terhadap peningkatan kearifan lokal generasi 

muda.  

2. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi penelitian 

selanjutnya, sekaligus untuk menambah pengalaman dan ilmu 

pengetahuan dalam hal penelitian bagi penulis. 
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3. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang relevan 

yang telah ada dan sebagai acuan kepeda peneliti yang hendak 

melakukan penelitian yang bahannya sama di masa mendatang. 

4. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan sebagai 

bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut untuk meneliti 

topik yang sama. 

5. Bagi para pengambil kebijakan pada manajemen Komunitas 

Baca dan Sastra Rumah Aksara, penelitian ini diharapkan 

dapat memberi informasi dalam menghasilkan perencanaan 

yang lebih baik dalam Penerapan CSR perusahaan. 

 

E. Kerangka Pemikiran  

Sesuai dengan rumusan masalah bahwa fokus penelitian yaitu peran 

dari CSR yang dilakukan Taman Bacaan Rumah Aksara dalam pembentukan 

dan peningkatan kearifan lokal. 

Dalam Buku Pengantar Ilmu Komunikasi (Vardiansyah, 2004 : 3), 

kata “komunikasi” berasal dari bahasa Latin, communis, yang berarti 

membuat kebersamaan atau membanagun kebersamaan atau membangun 

kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar katanya communis adalah 

communico, yang artinya berbagi (Stuart, 1983). 

Dalam hal ini, yang dibagi adalah pemahaman bersama melalui 

pertukaran pesan. Komunikasi sebagai kata kerja (verb) dalam bahasa Inggris, 

communicate, berarti : 
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1.  Untuk bertukar pikiran – pikiran, perasaan perasaan, dan 

informasi; 

2.  Untuk membuat tahu; 

3.  Untuk membuat sama; dan 

4.  Untuk mempunyai sebuah hubungan yang simpatik. 

Sedangkan dalam kata benda (noun), communication, berarti : 

1. Pertukaran symbol, pesan – pesan yang sama, dan informasi; 

2. Proses pertukaran di antara inividu – individu melalui sistem 

simbol – simbol yang sama; 

3. Seni untuk mengekspresikan gagasan – gagasan; dan 

4. Ilmu pengetahuan tentang pengiriman informasi (Stuart, 1983). 

Sedangkan dalam Buku Komunikasi Organisasi, definisi komunikasi 

menurut Carl I. Hovland, Janis, an Kelley adalah  

“Communication is the process by which an individual transmits 

stimuly (usually verbal) to modify the behavior of other individuals”. 

 

Dengan kata lain, komunikasi adalah proses individu mengirim 

stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku 

orang lain. Pada definisi ini mereka menganggap komunikasi sebagai suatu 

proses, bukan sebagai suatu hal. (Muhammad, 2009 : 2) 

Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh 

seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang 

bermakna bagi kedua pihak, dalam situasi yang tertentu komunikasi 

menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seorang 
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atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan (Effendy, 

2000 : 13). 

Pengertian CSR menurut World Business Council for Sustainable 

Development yang dikutip oleh Muh. Arief Effendi adalah sebagai berikut : 

“Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku 

etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya 

meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta 

komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.” ( 2009 : 107 ). 

Sedangkan pengertian CSR menurut Jenny Ratna Suminar adalah 

sebagai berikut : 

“ Operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan 

keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk 

pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga 

dan berkelanjutan.” ( 2009 : 29 ). 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa CSR adalah 

komitmen bisnis yang tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan semata, 

melainkan untuk pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. 

Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab 

perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi 

juga terhadap para stakeholder yang terkait dan/atau terkena dampak dari 

keberadaan perusahaan. Perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR akan 

memperhatikan dampak operasional perusahaan terhadap kondisi sosial dan 

lingkungan dan berupaya agar dampaknya positif. Sehingga dengan adanya 

konsep CSR diharapkan kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia, mulai 

dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim dapat 

dikurangi. 
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Pengertian Kearifan Lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri 

dari 2 kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Local berarti setempat 

dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka local 

wisdom dapat dipahami sebagai gagasan – gagasan, nilai – nilai, pandangan – 

pandangan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai 

baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. 

I Ketut Gobyah mengatakan bahwa kearifan lokal (local genius) 

adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. 

Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan 

berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya 

masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan 

lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus 

dijadikan pegangan hidup. Meski pun bernilai lokal tetapi nilai yang 

terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. (“Berpijak pada Kearifan 

Lokal” http://www. balipos.co.id,17/9/2003 ). Dalam kajian akademik, nilai-

nilai moral dipandang sebagai konsep kearifan lokal (local genius/local 

traditional wisdom). 

Kearifan lokal merupakan sikap, pandangan, dan kemampuan suatu 

komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang 

memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam 

wilayah di mana komunitas itu berada. Kearifan lokal itu merupakan jawaban 

kreatif terhadap situasi geografis-geopolitis, historis, dan situasional yang 
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bersifat lokal. Kearifan lokal merupakan suatu istilah yang terkait dengan 

tatanan nilai moral budaya suatu masyarakat (Saini KM, 2005). 

Menurut Direktur Afri-Afya, Caroline Nyamai-Kisia, kearifan lokal 

adalah sumber pengetahuan yang diselenggarakan dinamis, berkembang dan 

diteruskan oleh populasi tertentu yang terintegrasi dengan pemahaman 

mereka terhadap alam dan budaya sekitarnya. 

Kearifan lokal adalah dasar untuk pengambilan kebijakkan pada level 

lokal di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, pengelolaan sumber daya 

alam dan kegiatan masyarakat pedesaan.  

Dari definisi-definisi itu, kita dapat memahami bahwa kearifan lokal 

adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati 

lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian 

dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke 

generasi. Beberapa bentuk pengetahuan tradisional itu muncul lewat cerita-

cerita, legenda-legenda, nyanyian-nyanyian, ritual-ritual, dan juga aturan atau 

hukum setempat. 

Kearifan lokal menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika 

masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima dan 

mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dengan cara itulah, 

kearifan lokal dapat disebut sebagai jiwa dari budaya lokal. 

Setiap organisasi yang menjalankan suatu kegiatan selalu 

mengharakan mencapai keberhasilan dan setidaknya diupayakan agar dapat 

meminimalisir resiko. Untuk mencapai hal tersebut harus dibuat perencanaan 
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yang matang, kemudian ditindak lanjuti dengan pengendalian (control) dan 

pada akhirnya dilakukan evaluasi atas tindakan. 

 Tolak ukur keberhasilan dicapai jika diwali dengan perumusan tujuan 

yang bagus. 

Terdapat banyak cara untuk merumuskan tujuan secara efektif, salah 

satunya yang terkenal adalah konsep SMART (specific, measurable, 

achievable, realistic, time). Konsep ini pertama kali digunakan oleh George 

T. Doran  pada tahun 1981. 

Tigapuluhan tahun yang lalu, George T. Doran memperkenalkan 

konsep SMART Goal dalam sebuah jurnal dalam Management Review, 

November 1981. SMART goal atau tujuan SMART adalah konsep penetapan 

pencapaian dan sekaligus evaluasi atas kriteria pencapaian tujuan. SMART 

adalah singkatan. S mewakili Specific, Stretching atau Simple. M untuk 

Measureable, Manageable, meaningful. A adalah perwakilan dari Attainable, 

Achieveable, Actionable. R biasa diasosiasikan dengan Realistic, Result, 

Reasonable atau Rewarding. Terakhir, T adalah Timed, Time-framed, 

Tangible, Trackable. 
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Sumber : Management Review ( Doran : 1981 ) 

 

 

 

 

 

SMART 

S :        

Specific 

M : 

Measurable 

A : 

Achievable 

R :  

Realistic 

T :            

Time 

Artinya 

perencanaan 

harus jelas 

maksud, 

ruang 

lingkup 

maupun 

tujuannya. 

Hal ini 

dimaksudkan 

agar acara 

yang akan 

dilakukan 

menjadi lebih 

jelas dan 

terfokus 

Artinya 

program 

yang akan 

dilakukan 

harus dapat 

diukur 

tingkat 

keberhasilan

nya, atau 

ada tolak 

ukur 

keberhasilan 

acara 

tersebut 

Artinya  

ada batas 

waktu yang 

jelas, 

mingguan, 

bulanan, 

triwulan, 

semesteran 

atau tahunan 

sehingga 

mudah 

dinilai dan 

dievaluasi. 

 

Artinya 

realistis atau 

menyesuaik

an dengan 

kemampuan. 

Maka acara 

harus 

disesuaikan 

dengan 

kemampuan 

dan sumber 

daya yang 

ada 

Artinya 

dapat 

dicapai dan 

bukan 

angan-

angan. Maka 

acara yang 

akan 

dilakukan 

bukan hanya 

imajinasi 

atau angan-

angan 

melainkan 

bisa tercapai 
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PENERAPAN S M A R T CSR RUMAH AKSARA 

S :        

Specific 

M : 

Measurable 

A : 

Achievable 

R :  

Realistic 

T :            

Time 

Tujuan dari 

CSR rumah 

aksara 

terfokus pada 

pengembang

an minat 

pemuda 

terhadap 

budaya, dan 

kepedulian 

terhadap 

lingkungan 

hidup, 

sehingga 

tercipta dan 

meningkatka

n kearifan 

lokal. 

Program – 

program dari 

rumah 

aksara 

mempunyai 

tolak ukur 

dari 

observasi 

minat dari 

para pemuda 

yang 

kemudian 

dikembangk

an pada 

beberapa 

program 

rumah 

aksara. 

Program – 

program 

rumah 

aksara dapat 

tercapai 

dengan baik 

dilihat dari 

minat 

sebagian 

besar anak – 

anak dan 

para pemuda 

sekitar yang 

selalu 

datang pada 

program 

pengenalan 

seni dan 

budaya 

sunda, 

pengenalan 

permainan 

anak – anak 

sunda jaman 

dulu, dan 

daur ulang 

bahan bekas.  

Setiap 

acara 

rumah 

aksara 

sangat 

menyesuai

kan dengan 

kemampua

n, 

pengadaan, 

dan 

keadaan 

para 

pemuda, 

dan 

pengajar. 

Semua 

bahan – 

bahan 

kegiatan 

berasal dari 

para 

pengajar, 

dan 

sumbangan 

dari 

beberapa 

sumber. 

Setiap 

kegiatan 

rumah 

aksara 

dilaksanakan 

2 minggu 1 

kali. 
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Agar tujuan tercapai maka dibutuhkan pengorganisasian. Hal ini 

menjadi poin kedua, atau organizing pada teori di atas. Dalam perusahaan 

biasanya diwujudkan dalam bentuk bagan organisasi. Bagan tersebut 

kemudian dipecah menjadi berbagai jabatan. Pada setiap jabatan biasanya 

memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan uraian jabatan (Job 

Description). Semakin tinggi suatu jabatan biasanya semakin tinggi tugas, 

tanggung jawab dan wewenangnya. Disinilah salah satu prinsip dari 

manajemen, yaitu membagi-bagi tugas sesuai dengan keahliannya masing-

masing. 

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak 

diikuti dengan pelaksanaan kerja. Hal itulah yang diamati pada teori diatas 

pada hal ketiga, yaitu actuating. Untuk itu dibutuhkan kerja keras, kerja 

cerdas dan kerjasama. Semua sumber daya manusia (SDM) yang ada harus 

dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. 

Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. 

Kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. 

Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian 

dan kompetensi masing-masing SDM, yang dimaksudkan  untuk mencapai 

visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. 

Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program 

kerja, maka dibutuhkan pengontrolan. Baik dalam bentuk supervisi, 

pengawasan, inspeksi hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki 

makna yang berbeda, tetapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini 
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dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam tahap 

perencanaan, pelaksanaan maupun pengorganisasian. Sehingga dengan hal 

tersebut dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi dan penyesuaian-

penyesuaian sesuai dengan visi dan misi acara sejak awal. 

 

F. Langkah – Langkah Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di Komunitas Baca dan Sastra Rumah 

Aksara, yang tepat nya berada di Kp. Pasir Panjang Rt 01 Rw 10 Desa 

Campakamulya Kec. Cimaung Kab Bandung. Lokasi tersebut dipilih, 

karena menarik untuk diteliti, serta tersedianya data-data yang akan 

dijadikan sebagai objek penelitian, dan memungkinkan untuk diteliti. 

2. Metode Penelitian 

Suatu metode penelitian bertujuan untuk mempelejari satu atau 

beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan 

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah yang ditimbulkan 

oleh fakta tersebut. 

Sedangkan penelitian itu sendiri adalah suatu usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, 

usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Dalam melakukan penelitian 

agar menghasilkan data dan analisis yang maksimal, maka digunakan 

metode penelitian. Metode dapat digunakan untuk menganalisa, 
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mempelajari dan memahami keadaan yang dihadapi. Sehingga Metode 

Penelitian ini merupakan factor yang sangat penting dalam penelitian. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yang 

mencoba memaparkan situasi atau peristiwa dan tidak mencoba untuk 

mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau 

membuat prediksi (Jalaludin, 1999:24). 

Lebih lanjutnya, metode deskriptif ditujukan untuk : 

a. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci untuk melukiskan 

gejala yang ada. 

b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-

praktek yang berlaku. 

c. Membuat perbandingan atau evaluasi. 

d. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi 

masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk 

menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan 

datang. 

Hubungannya dengan penelitian ini, dimaksudkan untuk 

menggambarkan atau memaparkan suatu keadaan serta menguraikan 

permasalahan yang menjadi objek penelitian, keadaan yang dimaksud 

adalah peningkatan kearifan lokal generasi muda yang diupayakan oleh 

Komunitas Baca dan Sastra Rumah Aksara kepada generasi muda 

terutama yang diciptakan oleh program CSR itu sendiri. 
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3. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data itu 

diperoleh. Sementara sumber data yang dipakai oleh penulis dalam 

penelitian ini meliputi sumber data primer (pokok) dan sekunder. 

Data primer ialah data yang diterima langsung dari tangan pertama. 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan. Kata – kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh 

dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. 

Adapun sumber data primer yang Peneliti gunakan berasal dari 

data dan wawancara kepada pihak organisasi dan masyarakat untuk 

mendapatkan informasi langsung tentang Dampak dari pelaksanaan CSR 

terhadap peningkatan kearifan lokal generasi muda. 

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari tangan kedua. 

Sumber data sekunder peneliti berasal dari sumber–sumber lain yang dapat 

dipercaya kebenarannya yang berhubungan dengan kegiatan–kegiatan 

Komunitas Baca dan Sastra Rumah Aksara yang berfokus pada program 

CSR. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian 

ini sebagai berikut. 

a. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung, terhadap 

objek penelitian untuk melihat secara langsung kegiatan yang 

dilakukan. Observasi berguna untuk menjelaskan, memberikan dan 

merinci gejala yang terjadi. Penelitian melakukan pengamatan 

nonpartisipasi ( nonparticipant observation ) yakni observasi 

pengumpulan data dan informasi tanpa menitik beratkan diri atau 

tidak menjadi bagian dari lingkungan objek penelitian. Observasi 

dilakukan tehadap proses kerja Corporate Social Responsibility. 

Peneliti hanya memperhatikan gejala – gejala atau fenomena 

kemudian mencatatnya dalam buku observasi.  

b. Wawancara  

Menurut sifatnya, wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah 

wawancara bebas terpimpin. Wawancara ini dalam pelaksanaannya, 

pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar 

tentang hal – hal yang akan ditanyakan. Wawancara ini adalah 

perpaduan dari wawancara terpimpin yang pertanyaannya telah 

tersusun namun dengan wawancara bebas yang sifatnya lebih bebas 

sehingga komunikasi dua arah antara pewawancara dengan responden 

tidak terlihat kaku. Sehingga peneliti diharapkan mendapat data yang 
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lebih detail dengan menggunakan pendekatan seperti ini. Wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan terhadap pihak humas yang berperan 

dalam program Corporate Social Responsibility. Hal – hal yang 

ditanyakan yaitu berkaitan dengan siapa saja sasaran program 

tersebut, kegiatan komunikasi apa saja dan bagaimana hasil penerapan 

dari program Corporate Social Responsibility dalam meningkatkan 

citra perusahaan dan bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan 

setempat. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik terakhir dalam pengumpulan data 

sekunder yang bersifat tercetak ( printed ) yang bertujuan untuk 

melengkapi data-data tambahan penelitian, seperti company profile      

( profil perusahaan ), buku-buku, majalah, tulisan, dan sebagainya.  

5. Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Analisis data 

merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam 

pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, 

maka dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan menggunakan 

analisis data kualitatif. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari observasi dan wawancara. 

Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah berikutnya 

mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan cara membuat 
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abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-

satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. 

Tahapan akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan 

keabsahan data serta mengambil kesimpulan. 

Analisis data dilakukan dengan lima cara, yaitu : 

1. Klasifikasi dan kategorisasi data. 

2. Reduksi data, adalah pengetikan ulang dari semua data dan 

uraian yang terarah sistematik. 

3. Display data, adalah paparan data disertai analisis awal. 

4. Mencari hubungan data dengan teori-teori dalam studi 

kepustakaan. 

5. Kesimpulan dan verifikasi, data yang sudah dikumpulkan 

kemudian dijadikan sebuah laporan tertulis. 


