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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pedekatan Penelitian 

Untuk meneliti penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. 

Moleong (2010:4) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata penulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar 

dan individu tersebut secara utuh. Dengan menggunakan metode kualitatif 

peneliti mencari semua data yang dibutuhkan, kemudian dikelompokkan 

menjadi lebih spesifik. 

Sasaran kajian atau penelitian adalah gejala-gejala sebagai saling 

terkait satu sama lainnya dalam hubungan-hubungan fungisional dan yang 

keseluruhannya merupakan sebuah yang bulat dan menyeluruh dan sistematik. 

Data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk narasi atau angka-angka, 

data dianalisis untuk dijadikan bukti-bukti untuk mendukung kebenaran 

(Patilima, 2011;6-7). 

Didalam metode kualitatif, proses risetnya berawal dari suatu 

observasi atau gejala. Metode kualitatif bersifat menjelajah (exprolatori) 

dimana pengetahuan tentang permasalahan masih sangat kurang atau belum 

ada sama sekali. 

Fokus dalam penelitian ini adalah pencatatan akuntansi mudharabah 

Berdasarkan PSAK 105 pada Koperasi Syariah Ulul Albab Kabupaten 
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Kampar. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan 

metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena fenomena yang diamati 

perlu pengamatan terbuka, lebih mudah berhadapan dengan realitas, 

kedekatan emosional antara peneliti dan informan sehingga didapatkan data 

yang mendalam. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi 

pengalaman atau pendapat seseorang ketika mengalami suatu  fenomena 

sehingga fenomena tersebut dapat dibuka dan dipilih sehingga dicapai suatu 

pemahaman yang ada. 

Penelitian kualitatif ini dipilih karena didalamnya peneliti 

mengidentifikasi  tentang  suatu  fenomena  tertentu,  serta   mengharuskan 

peneliti mengkaji subjek  dengan terlibat  langsung untuk  mengembangkan 

pola dan relasi yang bermakna (Creswell, 2010). Dalam konteks penelitian 

yang akan dikajiini fokus utama dari penelitian ini adalah pencatatan 

akuntansi mudharabah Berdasarkan PSAK 105 pada Koperasi Syariah Ulul 

Albab Kabupaten Kampar. 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Ulul Albab Kabupaten 

Kampar yang berlokasi di Jalan Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah 

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. 

C. Informan Penelitian 

Sehubungan dengan penelitian tentang pencatatan akuntansi 

mudharabah Berdasarkan PSAK 105 pada Koperasi Syariah Ulul Albab 

Kabupaten Kampar maka dalam penelitian ini menggunakan key informan 
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dan Informasi tambahannya. Informan dalam penelitian diambil teknik 

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2013) Purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang 

digunakan peneliti untuk penentuan sampel dalam penelitian ini adalah: 

Seorang yang mengetahui pencatatan akuntansi mudharabah di Koperasi 

Syariah Ulul Albab yang dalam hal ini adalah pengurus Koperasi Syariah Ulul 

Albab dan pedagang yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan mudharabah di 

Koperasi Syariah Ulul Albab. Untuk memudahkan dalam pencarian data dan 

informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data key Informan dan informan 

tambahan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel 2 dibawah ini : 

Tabel 3.1 

Data Key Informan dan Informan Penelitian Tahun 2017 

 

No. Jabatan Jumlah 

1 Sektretaris Koperasi Syariah Ulul Albab  1 

2 Ketua Koperasi Syariah Ulul Albab 1 

3 Bendahara Koperasi 1 

4 Anggota Badan Pengawas 1 

5 Unit Simpan Pinjam 1 

Jumlah 5 

Sumber : Data olahan penelitian Tahun 2017 

D. Metode Pengambilan Data 

Ada dua jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

obyek penelitian.Untuk data primer dikumpulkan dengan cara yaitu: 
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a. Wawancara 

Yaitu metode pengumpulan data melalui pertanyaan yang 

diajukan secara lisan dan langsung yaitu dilakukan dengan bertatap 

muka. Wawancara dapat berupa pendapat tentang pencatatan 

akuntansi mudharabah di Koperasi Syariah Ulul Albab Kabupaten 

Kampar. 

b. Observasi 

Yaitu pengamatan secara langsung terhadap kejadian-

kejadian yang ditemukan di lapangan, untuk melihat dari dekat 

kegiatan yang dilakukan atau melihat dari Kejadian yang  dicatat dan 

didokumentasikan sebagai data penelitian. 

c. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan 

pengamatan dengan melihat dari data laporan keuangan mudharabah 

pada Koperasi Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar. 

2. Data Sekunder 

Untuk memperoleh dan menunjang data sekunder, maka dalam 

penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 

kepustakaan yang digunakan untuk mempermudah mendapatkan data-

data, teori-teori, metode-metode penelitian dari referensi buku-buku, serta 

mencari melalui website atau internet online bisa dibilang cara lain untuk 

mencari data 
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E. Jenis Sumber Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

mendatangi langsung Koperasi Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar 

menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan dan membandingkan 

suatu keadaan dengan menganalisa serta mengevaluasi data tersebut 

berdasarkan teori dengan apa yang terjadi dilapangan hingga diambil suatu 

kesimpulan 

F. Uji Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu (Moleong 2010: 

178). Teknik triangulasi dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;  

2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

yang dikatakan secara pribadi;  

3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti 

dengan sepanjang waktu;  

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pandangan orang seperti orang yang berpendidikan;  

5. Membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan 

(Moleong, 2010: 178).  
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Gambar 3.1 

Bagan Perbandingan Triangulasi 

 

 

 

 

 

Bagan 1 Triangulasi (Sumber: Moleong, 2010: 178) 

Berdasarkan pendapat Moleong diatas, maka penulis melakukan 

perbandingan data yang telah diperoleh. Yaitu data-data sekunder hasil kajian 

pustaka akan dibandingkan dengan data-data primer yang diperoleh dari 

observasi dan wawancara yang sesuai fakta-fakta yang ditemui lapangan. 

Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan 

meyakinkan untuk diambil sebuah kesimpulan. Peneliti melakukan validasi 

sendiri dengan memperhatikan hal-hal, diantaranya : 

1. Pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif;  

2. Kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian secara akademik 

maupun logistik.  

G. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan 

suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 
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uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data (Moleong 2010: 103).  

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau 

fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, 

menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. 

Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah model 

interaktif, yang terdiri dari komponen pokok berupa : 

1. Pengumpulan Data 

Peneliti mencatat semua data secara objektif tentang pencatatan 

akuntansi mudharabah pada Koperasi Syariah Ulul Albab Kabupaten 

Kampar tersebut, sesuai dengan hasil dari observasi dan wawancara di 

lapangan. 

2. Reduksi Data 

Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. 

Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

4. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi 

Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara 

mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada 
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reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah 

yang diangkat dalam penelitian. 

Gambar 3.2 

Komponen-komponen dan Alur Data Kualitatif 

 

 

  

 

 

 

 

Bagan 2. Analisis Data Kualitatif (Sumber: Milles dan Huberman dalam 

Moleong 2010) 

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan 

terkait.Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan 

menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan 

data.Karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data, 

setelah direduksi kemudian diadakan sajian data.Selain itu pengumpulan 

data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut 

selesai dilakukan, maka diambil kesimpulan 
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