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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus (case study).

Studi kasus (case study) merupakan model atau strategi penelitian di mana

peneliti menyelidiki secara cermat suatu peristiwa, aktifitas, proses, atau

sekelompok individu.63

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang cara guru Akuntansi

dalam menciptakan kondisi belajar kondusif di Sekolah Menengah Kejuruan

Telkom Pekanbaru.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Telkom

Pekanbaru. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai

dengan September tahun 2017.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru Akuntansi di Sekolah Menengah

Kejuruan Telkom Pekanbaru. Objek penelitian adalah tentang cara guru

Akuntansi dalam menciptakan kondisi belajar kondusif di Sekolah Menengah

Kejuruan Telkom Pekanbaru pada pokok bahasan siklus akuntansi

perusahaan jasa tahap pencatatan.

63 Hidayat Syah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Pekanbaru: LP2S Indera Sakti, 2015),
hlm. 26.
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D. Informan Penelitian

“Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena
penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada
situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan
kepopulasi, tetapi ditransferkan ketempat lain pada situasi yang
memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.
Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi
sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam
penelitian.64

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian

kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat

dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya

tidak akan diberlakukan kepopulasi, tetapi ditransferkan ketempat lain pada

situasi yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang

dipelajari. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan

informan tambahan. Informan kunci dalam penelitian adalah guru Akuntansi

dan yang menjadi informan tambahannya adalah siswa kelas X Akuntansi di

Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di bawah ini penulis uraikan

masing-masing dari teknik pengumpulan data tersebut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk

mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam

64 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 298.
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upaya mengumpulkan data penelitian.65 Peneliti melakukan pengamatan

langsung (observasi partisipatif) terhadap objek penelitian berkaitan

dengan cara guru Akuntansi dalam menciptakan kondisi belajar kondusif

pada pokok bahasan siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pencatatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan

untuk memeperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini

digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih

mendalam serta jumlah respondennya sedikit.66 Dengan demikian,

wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan dialog secara

lisan dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan untuk

mengetahui cara guru Akuntansi dalam menciptakan kondisi belajar

kondusif di Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua teknik wawancara,

yaitu:

a. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas diamana

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.

65 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Alfabeta, 2014), hlm. 105.

66 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011),
hlm. 29.
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Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar

permasalahan yang akan ditanyakan.67

Peneliti menggunakan wawancara ini kepada informan kunci

untuk memperoleh informan sumber data yang telah dipilih oleh

informan kunci dengan pertimbangannya, dimana pertanyaan dalam

wawancara ini belum tersusun secara sistematis, tetapi hanya

pedoman secara garis besar agar peneliti dapat menggali informasi

lebih dalam lagi tentang siapa saja yang pantas menjadi informan.

Wawancara ini digunakan bertujuan untuk menggali dan mendalami

informasi tentang informan yang dianggap bisa mewakili situasi

yang akan diteliti.

b. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan

data, bila data atau pengumpul data telah mengetahui  dengan pasti

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam

melakukan wawancara pengumpul data telah instrumen penelitian

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya

pun telah disiapkan.68

Peneliti mewawancarai informan yang telah ditunjuk oleh

informan kunci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang

sama kepada setiap informan dan menyiapkan alternatif jawabannya.

Peneliti menggunakan wawancara ini karena peneliti telah

67 Sugiyono, Memahami penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 74.
68 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,

(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 319.
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merumuskan tentang cara guru Akuntansi dalam menciptakan

kondisi belajar kondusif yang termuat dalam fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen dan

data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah

secara intens sehingga dapat mendukung dan menembah kepercayaan dan

pembuktian suatu kejadian.69 Teknik dokumentasi ini penulis gunakan

untuk memperoleh data tentang deskripsi lokasi penelitian, sejarah

berdirinya sekolah, visi dan misi sekolah, keadaan sarana dan prasarana

sekolah, jumlah guru dan siswa dan lain-lain yang dianggap membantu

pengumpulan data penelitian di lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Matthew dan Michael dalam Hamid Patilima mengemukakan

tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian

kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.70

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi

akan memberikan gambaran yang jelas.71

69 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Alfabeta, 2014), hlm. 149.

70 Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 100.
71 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,

(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 338.
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Penelitian dalam mereduksi data akan memilih dan menyeleksi data

yang dieroleh dalam penelitian agar peneliti bisa menggambarkan

penelitian lebih jelas. Peneliti mereduksi data dimulai dari menentukan

fokus penelitian, menyusun pertanyaan penelitian, dan menentukan

informan dalam penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah

menyajikan data, penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk

uraian singkat.72 Data akan disajikan dalam bentuk teks narasi yang

merupakan penjelasan dari hasil analisis yang dilakukan peneliti tentang

cara guru Akuntansi dalam menciptakan kondisi belajar kondusif di

Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru pada pokok bahasan

siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pencatatan.

Kesimpulan hasil penelitian dalam bentuk kalimat dengan rumus

sebagai berikut:

P = x 100 %

Keterangan:

P = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

F = Jumlah frekuensi responden

N = Jumlah keseluruhan73

72 Ibid, hlm. 341.
73 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.

43.
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Selanjutnya akan dikategorikan dan diberi nilai dengan kualifikasi

sebagai berikut:

a. Ya (dilakukan) : 1

b. Tidak (tidak dilakukan) : 0

Berdasarkan indikator-indikator yang penulis nyatakan di atas,

maka cara guru Akuntansi dalam menciptakan kondisi belajar kondusif di

Sekolah Menengah Kejuruan Telkom dapat di kategorikan dengan

menggunakan standar sebagai berikut:

a. 81%-100% dikategorikan sangat baik.

b. 61%-80% dikategorikan baik.

c. 41%-60% dikategorikan cukup baik.

d. 21%-40% dikategorikan kurang baik.

e. 0%-20% dikategorikan sangat tidak baik.74

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi sari pati jawaban

rumusan masalah dan isinya merupakan kristalisasi data lapangan yang

berharga bagi praktek dan pengembangan ilmu.75

Langkah terakhir peneliti lakukan dalam menganalisis data adalah

menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Dalam kegiatan ini

peneliti berupaya menunjukkan data-data yang akurat dan objektif serta

tidak direkayasa sama sekali.

74 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfbeta, 2011),
hlm. 15.

75 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Alfabeta, 2014), hlm. 100.
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G. Keabsahan Data

Keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, adalah

sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas Data dengan Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud di sini adalah adanya pendukung

untuk membuktikan data yang telah dikemukan oleh peneliti, contohnya

rekaman wawancara, foto interaksi dengan informan, dan lembaran

observasi.76 Peneliti dalam penulisan skripsi ini, akan melampirkan

bukti-bukti dokumentasi selama penelitian berlangsung. Dokumentasi

tersebut berupa pedoman observasi, hasil observasi, pedoman

wawancara, hasil wawancara dan foto-foto interaksi dengan informan.

2. Uji Kredibilitas Data dengan Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh

peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang

akan diberikan oleh pemberi data.77 Apabila data yang ditemukan

disepakati oleh para memeberi data berarti datanya data valid, sehingga

semakin kredibel atau dipercaya.

Peneliti melakukan member check dengan cara melihatkan hasil

pengumpulan data kepada pemberi data setelah melakukan wawancara

kepadanya dan meminta untuk menandatangani pedoman wawancara

76 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 375.

77 Ibid, hlm. 375.


