
30 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini  dilakukan pada Masjid Paripurna Al-Falah Darul 

Mukhtaqin kecamatan Kota  Pekanbaru yang beralamat di Jalan Sumatra. 

Masjid Paripurna Al-Falah Darul Mukhtaqin memiliki desain interior indah 

dan bernuasa klasik modern,  Sehingga dalam melaksanakan sholat, merasa 

nyaman dan tentram didalamnya karena didukung dengan AC dan kipas angin 

untuk mengatur suhu ruangannya. Ada beberapa Alasan mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian pada Masjid Paripurna Al-Falah Darul 

Mukhtaqin: 

a. Merupakan Masjid Paripurna yang memiliki sumber dana dari pemerintah  

b. Masjid yang menggunakan kas berskala besar  

c. Operasional masjid cukup lancar ditandai dengan sering mangadakan 

pengajian skala besar/tablig akbar dengan mengundang pendakwah 

kondang tingkat nasional sampai internasional.  

d. Dilingkungan Masjid Paripurna terdapat beberapa tempat yang dijadikan 

untuk kegiatan bidang ekonomi seperti ada mini market, rumah sehat, dan 

toko herbal sunnah, dan toko pakaian syar’i.  

 

3.2 Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam analisis pencatatan 

keuangan Masjid ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 
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penelitian kualitatif. Pendekatan ini mempercayai bahwa penelitian terhadap 

fenomena sosial tidak dapat mengadopsi begitu saja pada penelitian ilmu pasti 

(Efferin, Darmadji, & Tan, 2008). Penelitian ini menggunakan peneliti sebagai 

alat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian informasi 

yang didapatkan oleh peneliti tersebut diolah sehingga menjadi data yang 

valid untuk dijadikan objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh 

peneliti adalah deskriftif kualitatif. Penelitian deskriftif kualitatif adalah suatu 

metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau 

(Sukmadinata, 2006). Penelitian jenis ini dipilih oleh peneliti karena peneliti 

akan mencari informasi dengan mewawancarai pengurus Masjid untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan (Astarani, 2016). 

 

3.3 Desain Penelitian 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang 

menurut Indriantoro dan Supomo (2009: 146) merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tanpa melalui 

perantara). Dalam penelitian ini data primer yaitu melalui wawancara 

langsung kepada pengurus/ pengelola Masjid atau yang biasa disebut dengan 

ta'mir Masjid dan juga bendahara Masjid dan untuk data sekunder diperoleh 

dari berupa laporan keuangan yang terdapat di Masjid Paripurna Al-Falah 

Darul Mukhtaqin. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Interview 

adalah sebagai suatu proses tanya jawab lisan, dengan dua orang atau lebih 

yang berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat yang lain dan 

mendengarkan suaranya, merupakan alat pengumpul informasi langsung untuk 

berbagai jenis data sosial baik yang terpendam maupun yang manifest 

(Moleong, 2009:217).  

Menurut Trianto (2015) wawancara merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang sering dilakukan oleh peneliti. Menurut Sujarwerni 

(2015) wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk 

menggali data secara lisan. Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang atau beberapa orang terhadap suatu objek penelitian untuk 

menggali informasi yang diinginkan dengan cara melakukan tanya jawab, baik 

terstuktur  maupun tidak terstuktur, langsung maupun tidak langsung. 

Wawancara dilakukan kepada pengurus Masjid Paripurna Al-Falah Darul 

Mukhtaqin. Tujuan Untuk memperoleh informasi secara langsung tentang 

keadaan keadaan laporan keuangan Masjid Paripurna dan bagaimana sisem 

akuntabilitas dan tranparansi pengolaan keuangan Masjid Paripurna tersebut. 

3.4.2 Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis 

tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Penelitian ini dilakukan 
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studi dokumentasi dengan mencari data mengenai analisis penerapan 

akuntansi dan pengelolaan keuangan Masjid Paripurna Al-Falah Darul 

Mukhtaqin. 

3.4.3 Observasi 

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek studi kasus 

untuk mendapatkan infomasi dan data valid dibutuhkan sebagai dasar analisis 

serta mengkonfirmasikan objektivitas dan keakuratan mengenai hal yang di 

peroleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri. Oleh 

karena itu, observasi sangat penting dilakukan untuk memperoleh data. Oleh 

karena itu penulis terjun langsung ke lokasi penelitian, yaitu dengan melihat 

langsung akuntabilitas dan transparansi keuangan Masjid Paripurna Al-Falah 

Darul Mukhtaqin. 

 

3.5 Teknik Validasi 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber 

data untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Misalnya, selain melalui 

wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan observasi terlibat, 

dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan 

pribadi dan gambar atau foto.  

Dari metode ini, peneliti akan membandingkan keselarasan antara 

wawancara dengan pihak terkait, observasi di lapangan, dan dibuktikan 

dengan arsip dokumen yang ada, sehingga data dapat akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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3.6 Analisis Data 

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis isi. 

Deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian 

melalui teknik pengumpulan data di atas. Dari semua data yang terkumpul, 

kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode deskripsi, dengan 

analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau 

status fenomena. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam 

penelitian, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman, tidak 

linear dan tidak ada aturan –aturan yang sistematis (sujarweni, 2015). 

Tahapan-tahapan analisis teori-teori dalam penelitian ini dalam analisis 

data kualitatif menurut (Sugiyono, 2008). 

1. Mengumpulkan data  

Merupakan proses pengumpulan data yang di peroleh dari pengamatan 

langsung di lapangan baik malalui observsi, wawancara dan dokumentasi 

pada objek penelitian. 

2. Reduksi data  

Reduksi data merupkan proses pemilihan, pemusatan perhatian serta 

penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan 

cara menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data sedemikian 

rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

3. Penyesuian Data 

Setelah melakukan pemisahan, data kemudian kelompokkan dan disusun 

sesuai dengan standar yang diperlukan  
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4. Penyajian data 

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat 

dilakukan dengan bentuk deskripsi, uraian dan sejenisnya. Penelitian 

kualitatif adalah teks bersifat naratif (sugiyono, 2008). Dengan ditambah 

data, maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi 

dilapangan dan merencanakan serta kinerja berdasarkan apa yang di 

pahami tersebut. 

5. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dalam manganalisa data. 

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah di peroleh 

kemudian diolah.   

 

 

 


