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BAB III 

METODE PENELITIAN  

1.1  Metode Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Noor 

(2011:34) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Data yang dikumpulkan 

adalah berupa kata – kata, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci 

terhadap apa yang sudah diteliti. Peneliti mengharapkan kualitatif deskriptif dapat 

membantu peneliti dalam menjabarkan, mengeksplorasi tentang situasi sosial yang 

terjadi saat ini dengan sudut pandang atau pemahaman dari narasumber secara 

menyeluruh, luas dan  mendalam untuk membantu menemukan letak permasalahan 

yang dialami saat ini.  

3.2 Subjek dan Objek Penelitian 
 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah eskalasi komitmen di projek 

bisnis. Subjek penelitian adalah empat mahasiswa yang merupakan mahasiswa 

Accounting dan IBM Universitas Ciputra angkatan 2014 yang memiliki jabatan CFO 

dalam bisnis mereka masing-masing yang berperan membuat laporan keuangan serta 

memegang dana dalam perusahaan / bisnis projek serta bersedia untuk diwawancara 

serta empat pengajar / dosen Pengantar Akuntansi dan Etika bisnis dari Program 

Studi Accounting dan IBM di Universitas Ciputra. Penentuan informan ditentukan 
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dengan metode purposive sampling. Adapun kriteria yang digunakan untuk subjek 

mahasiswa adalah : 

1. Mahasiswa Accounting dan IBM Universitas Ciputra angkatan 2014 

berjumlah 4 orang yaitu, 2 orang CFO dari Program Studi Accounting dan 2 

orang CFO dari Program Studi IBM yang sudah menerima mata kuliah Intro 

to Accounting dan Etika Bisnis. 

2. Mahasiswa yang menjabat sebagai CFO atau bagian keuangan yang rutin 

membuat laporan keuangan per periode yang mereka tentukan. 

3. Mempunyai bisnis sejak Januari 2016 hingga Juni 2016.  

Kriteria untuk subjek pengajar/ dosen, yaitu : 

Pengajar / dosen berjumlah 4 orang yang mengajar tentang Pengantar Akuntansi 

dan Etika Bisnis di Universitas Ciputra untuk angkatan 2014 Program Studi 

Accounting dan IBM. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 
 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data  yaitu dengan melakukan 

dokumentasi dan wawancara kepada mahasiswa Accounting dan IBM Universitas 

Ciputra angkatan 2014 yang sesuai dengan kriteria narasumber yang diinginkan guna 

mengetahui lebih dalam kinerja mahasiswa yang menjalani bisnis di Univeristas 

Ciputra dalam kurun waktu Januari 2016 – Juni 2016. Dokumen merupakan sejumlah 

data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi, sebagian besar data dapat berbentuk 
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surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data tidak 

terbatas ruang dan waktu sehingga peneliti dapat mengetahui hal yang terjadi di 

waktu silam (Noor, 2011: 141). Dokumen yang akan diambil peneliti dalam 

penelitiannya adalah laporan keuangan yang dibuat oleh subjek penelitian yaitu 

Mahasiswa Program Studi Akuntansi dan IBM angkatan 2014 yang telah dibuat 

dalam beberapa periode, pedoman wawancara, kontrak pekuliahan dan buku konsul 

bisnis projek mahasiswa. 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat peneliti, 

teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara 

mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara 

tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang 

yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara, dimana pewawancara 

dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Noor, 2011: 139). 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara semi terstruktur untuk 

menentukan permasalahan secara lebih terbuka (Sugiono, 2015: 389) sehingga 

peneliti mampu mendapatkan informasi kesesuaian dokumentasi dan pembelajaran 

tentang pengantar akuntansi dan etika bisnis yang mereka terima. Peneliti juga akan 

melakukan wawancara dengan para pengajar berjumlah 4 orang yaitu masing- masing 

pengajar Intro to Accounting dan Bisnis Etik dari Program Studi Accounting dan 

IBM untuk menentukan standar yang diharapkan oleh para  pengajar dalam 
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menyampaikan mata kuliah Intro to Accounting dan Bisnis Etik dengan melihat 

kesesuaian kurikulum yang mereka ajarkan dalam pencapaian pembelajaran.  

3.4 Validitas Data 

Validitas atau kesahihan merupakan suatu indeks yang menunjukkan alat ukur 

tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. Validitas berhubungan dengan 

akurasi suatu instrument untuk mengetahui apa yang telah disusun sudah valid atau 

belum, terdapat 3 jenis validitas yaitu: validitas isi, validitas konsep, validitas kriteria 

(Noor, 2011: 132). Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber sebagai 

alat ukur validitas data, menurut Moleong (2015:330) triangulasi sumber adalah 

mengecek kembali tentang kepercayaan suatu informasi yang didapatkan dengan 

waktu dan alat dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian ini data atau informasi 

yang digunakan  untuk validitas adalah hasil data pengamatan wawancara, 

membandingkan pernyataan informan lain dengan yang lainnya dan situasi yang 

terjadi, membandingkan perspektif antar informan dengan suatu dokumen yang 

berkaitan seperti transkrip wawancara dengan isi kontrak perkuliahan. 

3.5 Metode Analisis Data 
 

Menurut Sugiono (2015:405) dengan model Miles dan Huberman, penelitian 

kualitatif dapat dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. 
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Aktivitas data tersebut terdapat dalam beberapa bagian, yaitu: reduksi data, penyajian 

data, dan verification. 

1. Reduksi data Hasil data dari narasumber (laporan keuangan yang dibuat 

oleh subjek penelitian yaitu Mahasiswa Program Studi Akuntansi dan IBM 

angkatan 2014 yang telah dibuat dalam beberapa periode, pedoman 

wawancara, kontrak pekuliahan dan buku konsul bisnis projek mahasiswa) 

disederhanakan kemudian dihubungkan dengan eskalasi komitmen. 

2. Display data menyajikan teks yang bersifat naratif, setelah melakukan uji 

data. 

3. Verifikasi kesimpulan peran Pengantar Akuntansi dan Etika Bisnis terhadap 

eskalasi komitmen dalam menjalankan bisnis. 

3.6 Tahapan Penelitian 
 

Tahapan – tahapan yang akan dilalui adalah dengan mengumpulkan data yang 

diperlukan kemudian data – data tersebut dikelompokan yang kemudian dari data 

tersebut akan dilakukan penarikan kesimpulan yang efektif. Berikut merupakan 

tahapan  yang akan dilakukan dalam penelitian ini : 

1) Melihat permasalahan yang terjadi di sekitar Universitas Ciputra tentang 

pembelajaran mata kuliah Pengantar Akuntansi dan Etika Bisnis. 

2) Membuat rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian dari permasalahan 

yang ditentukan. 
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3) Mencari dan menentukan teori – teori penelitian yang relevan untuk 

mendukung permasalahan. 

4) Menentukan sampel penelitian.  

5) Membuat pertanyaan untuk wawancara kepada subjek penelitian berdasarkan 

teori penelitian dan data dokumentasi yaitu, laporan keuangan yang dibuat 

oleh subjek penelitian yaitu Mahasiswa Program Studi Akuntansi dan IBM 

angkatan 2014 yang telah dibuat dalam beberapa periode, pedoman 

wawancara, kontrak pekuliahan dan buku konsul bisnis projek mahasiswa. 

6) Melakukan pengumpulan hasil data wawancara dan dokumentasi. 

7) Membuat transkip kedalam tulisan dengan menggunakan bahasa yang sesuai 

dengan hasil wawancara dan mengumpulkan dokumentasi yang diperlukan.  

8) Memvaliditaskan hasil data wawancara dan dokumentasi yang diterima dari 

subjek penelitian. 

9) Mengkategorikan hasil wawancara dan dokumentasi sesuai dengan teori-teori 

pada bab II untuk membantu peneliti dalam mengambil kesimpulan 

wawancara. 

10) Menganalisis dan membahas hasil data yang diperoleh dari wawancara dan 

dokumentasi. 

11) Membuat kesimpulan dan saran untuk penelitian. 

 

 


