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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Masjid Paripurna yang ada di Kecamatan 

Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yaitu:  

NO NAMA MASJID ALAMAT 

1 Masjid Paripurna Al-Mujahidin Jl. Jendral Kelurahan Labuh Baru Timur 

Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru 

2 Masjid Paripurna Baitussalam Jl. Pemuda Kelurahan Tampan 

Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru 

3 Masjid Paripurna Al-Fajar Jl. Fajar Kelurahan Labuh Baru 

Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru 

4 Masjid Paripurna Al-Ikhlas Jl. Soekarno Hatta Gg. Ikhlas Kelurahan 

Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki 

Kota Pekanbar 

5 Masjid Paripurna Al-Hidayah Jl. Meranti No. 66 Kelurahan Labuh Baru 

Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru 

 

Adapun alasan peneliti memilih masjid tersebut sebagai objek penelitian 

karena masjid ini adalah masjid terbesar di Kecamatan Payung Sekaki dan masjid 

tersebut telah di tetapkan sebagai masjid paripurna, dimana masjid paripurna 

merupakan masjid yang mendapat bantuan dari pemerintah setiap tahunnya dan 

masjid paripurna merupakan masjid percontohan bagi masjid-masjid kecil lainnya. 
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Sehingga, dalam praktik akuntansi, instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengelolaan keuangan seharusnya telah di terapkan dengan baik.  

1.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2005:91) Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki 

yaitu Masjid Paripurna Al-Mujahidin, Masjid Paripurna Baitussalam, Masjid 

Paripurna Al-Fajar, Masjid Paripurna Al-Ikhlas, dan Masjid Paripurna Al-Hidayah. 

Sedangkan sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2005). Sampel pada penelitian ini adalah 

Pengelola Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki yaitu ketua dan bedahara 

masjid.  

3.3 Teknis Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menyesuaikan 

berbagai hasil wawancara, pengamatan secara langsung dan hasil review dokumen 

dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

Penelitian deskriptif menurut Sujarweni (2015:49) adalah penelitian yang di 

lakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih 

sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel 

yang lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematik dan akurat 
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mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.Atau suatu penelitian yang di 

lakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang 

suatu keadaan secara objektif. 

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian 

kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan 

lain-lain (Sujarweni,2015:21). 

Sesuai penjelasan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana peneliti akan terjun langsung ke 

lapangan dan menghasilkan gambaran suatu proses dari penerapan praktik 

akuntabilitas dalam pengelolaan Masjid Paripurna. Dimulai dari maksud dan 

pelaksanaan dari akuntabilitas pengelolaan keuangan, hingga memaparkan hal-hal 

yang menjadi kendala dan pendukung selama pengimplementasian praktik tersebut 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa sehingga dapat tergambar dengan baik dan jelas. 

3.4 Sumber data dalam penelitian  

Adapun data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:  

1.4.1 Data Primer  

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang di perlukan oleh 

seseorang peneliti yang di perolehnya dari sumber utama secara langsung 
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(Syahza,2014:89). Untuk itu pada penelitian ini, data primer akan di peroleh dari 

informan melalui wawancara secara langsung dengan pengelola keuangan Masjid 

Paripurna. 

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, 

observasi, dan analisis dokumen. 

1. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya 

jawab. Menurut Sujarweni (2015:94) wawancara adalah salah satu instrumen yang 

digunakan untuk menggali data secara lisan.Hal ini haruslah dilakukan secara 

mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail. 

2. Observsi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian (Sujarweni, 2015:94). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui foto, peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga tentang pendapat, teori yang 

berhubungan dengan masalah penelitian, 

1.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber yang sifat datanya 

sudah di dokumentasikan oleh instansi/perusahaan (Syahza, 2014:89). Sedangkan 

menurut Trianto (2015:71) data sekunder yaitu data yang di peroleh dari laporan yang 
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di buat oleh suatu institusi baik berupa laporan-laporan kantor, seperti laporan 

keuangan, buku, jurnal, deskripsi umum tentang ruang lingkup dan data-data lain 

yang berhubungan dengan penelitian. Adapun sumber data sekunder yang di perlukan 

penelitian ini diantaranya dokumen-dokumen pemberian informan yang berkaitan 

dengan penelitian ini seperti laporan transaksi keuangan masjid, sumber pustaka dan 

penelitian-penelitian terdahulu.  

3.5 Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga di 

peroleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di jawab. Melalui 

serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakkan dan 

bertumpuk-tumpuk bisa di sederhanakan untuk akhirnya bisa di pahami dengan 

mudah.Setelah data terkumpul selanjutnya di analisis. Analisis data merupakan 

bagian sangat penting dalam penelitian, analisis data kualitatif sangat sulit karena 

tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan 

yang sistematis(Sujarweni, 2015:33). 

Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan 

analisis data kualitatif menurut Sujarweni (2015:34), sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan data  
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Merupakan proses mengumpulkan data yang di peroleh dari pengamatan 

langsung di lapangan baik melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi pada objek penelitian. 

b. Reduksi data 

Data yang di peroleh di tulis dalam bentuk laporan atau data yang 

terperinci.Laporan yang disusun berdasarkan data yang di peroleh di 

reduksi, dirangkum, di pilih hal-hal yang pokok, dan di fokuskan pada hal-

hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah 

berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah 

peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data 

sebelumnya yang di peroleh jika di perlukan.  

c. Penyajian Data 

Data yang di peroleh di kategorikan menurut pokok permasalahan dan di 

buat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat 

pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. 

d. Penyimpulan dan verivikasi 

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan 

reduksi dan penyajian data. Data yang sudah di reduksi dan di sajikan 

secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh 

pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya 

akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara 
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perlu diverivikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverivikasi 

adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan 

pengecekan anggota. 

e. Kesimpulan akhir 

Kesimpulan akhir di peroleh berdasarkan kesimpulan sementara yang 

telah di verivikasi. Kesimpulan final ini di harapkan dapat di peroleh 

setelah pengumpulan data selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


