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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada dasarnya metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai 

tujuan. Tujuan umum dari penelitian adalah untuk memecahkan masalah 

sehingga di dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan metode penelitian yang 

dijadikan landasan untuk memperoleh data-data yang obyektif, lengkap dan 

dapat dipertanggung jawabkan sekaligus merupakan sarana yang sangat 

penting dalam rangka mencari kebenaran ilmiah. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial 

yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak 

melakukan pengujian hipotesis. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk 

menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan 

prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) 

dan untuk membuat deskriptif, gambaran, lukisan, serta sistematis, factual, 

dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang 

dihadapi. 
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3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi 

di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi subjek dalam 

penelitian ini adalah pemilik usaha toko kaca dan pembeli yang terlibat dalam 

jual beli pada usaha toko kaca di Kecamatan Tampan Pekanbaru. Sedangkan 

yang menjadi objek penelitian ini adalah implementasi akad istishna’ dan 

perlakuan akuntansi pada usaha toko kaca di Kecamatan Tampan Pekanbaru. 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

1.  Populasi adalah menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah 

yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan dari objek 

penelitian (Noor, 2011:147). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

10 orang pemilik usaha toko kaca di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

Dengan jumlah konsumen masing-masing toko dari bulan Januari-Oktober 

2017 adalah sebagai berikut: 
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Tabel III.1 

Jumlah Konsumen Pada Masing-Masing Toko Kaca Di Kecamatan 

Tampan Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017 

No Nama Pemilik Toko Jumlah Konsumen 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Ibu Lina (Berkah Jaya) 

Firdaus (Family Kaca) 

Kamal (Zaskia Alma) 

Riyo (Riyo Alma) 

Edo (Karin Kaca) 

Paison (Hijrah mandiri) 

Ilham (Ilham Kaca) 

Nanda (Jaya Alma) 

Dona Dika Kaca 

Dery Alma 

30 

25 

34 

40 

32 

22 

38 

52 

40 

37 

 Total 350 

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2017 

2.  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Adapun teknik yang digunakan adalah teknik Simple 

Random Sampling. Sedangkan ukuran sampel dan populasi penulis 

menggunakan rumus slovin, dimana penetapan sampel memperhitungkan 

batas ketelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel 

dan populasi. 
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n =     N 

      1+Ne
2 

Dimana : 

n  = Besaran sampel 

N = Besaran populasi 

e   = Nilai kritis sebesar 10% 

  Jadi sampelnya adalah:  

n =       350 

      1+350(0,1)
2   

n =         350   

             4,5 

=  78 Konsumen (Responden) 

Adapun jumlah populasi dari penelitian ini adalah sebesar 78 

Konsumen (Responden), maka besarnya jumlah populasi tersebut dan demi 

menghemat biaya, tenaga, dan waktu maka penulis mengambil sampel dengan 

batas penelitian sebesar 10% dan menggunakan rumus slovin dengan jumlah 

sampel 78 Konsumen (Responden), kemudian teknik penarikan sampelnya 

digunakan secara Simple Random Sampling yaitu pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2016:82). 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk penelitian dari tempat 

terjadinya peristiwa (Sekaran, 2011:77) atau diperoleh secara langsung oleh 

peneliti melalui pihak pertama. Data primer yang dikumpulkan oleh penulis 

melalui observasi, angket, dan wawancara. Yakni penjual dan pembeli usaha 

toko kaca yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan beberapa 

teknik, yaitu: 

1. Observasi (Pengamatan) 

 Observasi adalah pengamatan langsung, di dalam artian penelitian 

observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman 

suara (Arikunto, 2013:200). 

Observasi adalah pengumpulan data dengan pengamatan langsung 

terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan dengan focus penelitian 

serta pencatatannya kedalam catatan penelitian. 

2. Wawancara  

Ketika melaksanakan wawancara peneliti menggunakan sistem teknik 

wawancara yang terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan 

pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh (Sugiyono, 2016:138). 



41 
 

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, ciri 

utamanya dari wawancara adalah pencari informasi (interview) dari sumber 

informasi (interview). 

3. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016:142). 

Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab 

oleh responden yaitu konsumen dan produsen sehingga diperoleh data yang 

akurat. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui implementasi akad istishna’ dan perlakuan 

akauntansi pada usaha etalase (study kasus pada usaha toko kaca di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru). Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, metode deskriptif 

kualitatif yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan teori-teori yang sesuai 

dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi 

terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. 

Data yang diperoleh dari angket akan diamati dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 
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P   
 

 
      

Keterangan: 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Jumlah responden 

Menurut Riduwan (2013; 79) dalam hal ini digunakan prediket atau 

kategori : Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik dan Tidak Baik.  

1. 80% - 100%: Sangat Baik 

2. 66% - 79%  : Baik 

3. 56% - 65%  : Cukup Baik 

4. 40% - 55%  : Kurang Baik 

5. 0% - 39%  : Tidak Baik 

 


