
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif 

(Moleong, 2011:11) yaitu bertujuan untuk memahami fenomena pada subyek 

yang di teliti. Data yang didapatkan berupa data hasil wawancara yang bersifat 

deskriptif dalam bentuk kalimat, rekaman atau tulisan, foto atau video, memo atau 

objek studi yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan akurat 

mengenai data dan fakta yang terjadi pada mata kuliah Empowered Business 

Technology jurusan akuntansi Universitas Ciputra. 

3.2 Informan Penelitian 

Subyek penelitian ini ialah orang yang dapat memberikan informasi dan 

data yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Peneliti memilih dua dosen 

matakuliah Empowered Business Technology dari program studi akuntansi dan 

tiga mahasiswa yang menjadi CEO dari projek bisnis mereka dan mengikuti mata 

kuliah Empowered Business Technology.  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini merupakan 

kombinasi dari metode wawancara semi terstruktur dan dokumentasi (Sugiyono, 

2012:327). Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan 

permasalah secara lebih terbuka, dimana informan penelitian akan diminta 

pendapat dan ide – idenya. Hasil wawancara akan di dengar secara teliti dan 



mencatat serta mendokumentasikan apa yang telah di berikan dari informan 

penelitian. Berikut adalah langkah – langkah yang akan dilakukan dalam proses 

wawancara yaitu : 

  1. Persiapan wawancara : 

a) Tentukan kriteria informan yang akan diwawancarai. 

b) Menyiapkan pokok – pokok masalah yang akan dijadikan bahan 

pembicaraan. 

c) Menyiapkan perlengkapan wawancara 

d) Tentukan jadwal waktu dan tempat wawancara. 

2. Pelaksanaan wawancara : 

a) Menemui informan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

b) Menyiapkan pokok pembahasan dan perlengkapan wawancara 

c) Mengawali wawancara dengan salam dan perkenalan diri 

d) Mencatat segala yang di ucapkan informan serta 

mendokumentasikan proses wawancara dengan foto/video, 

rekaman atau catatan. 

e) Mengakhiri dengan salam dan ucapan terimakasih. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Setelah selesai proses pengumpulan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan 

analisis data terhadap hasil wawancara yang terkumpul (Moleong, 2011: 288). 

Tahapan yang akan dilakukan yaitu : 

 



1. Reduksi Data 

Fungsi dari reduksi data yaitu untuk memilik informasi yang 

ditemukan di lapangan. Informasi berguna bagi penelitian akan disimpan 

dan membuang informasi yang tidak perlu. 

 2. Penyajian Data 

Penyajian data (display data) dilakukan dengan menarasikan hasil 

reduksi data sehingga memudahkan memahami apa yang terjadi 

dilapangan. 

3. PenarikanKesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memperoleh jawaban dari 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun bukti dan fakta 

yang disertakan harus jelas. Pada penelitian ini uji keabsahan data 

dilakukan dengan menggunakan metode Triangulasi sumber. 

3.5 Uji Keabsahan Data 

Sugiyono (2014:330) Uji keabsahan data penelitian ini menggunakan 

metode Triangulasi sumber yaitu peneliti akan melakukan wawancara mendalam 

dengan informan penelitian, kemudian peneliti akan melakukan pengecekan 

informasi terhadap hasil wawancara dan dokumentasi untuk memastikan 

pengujian kredibitas data yang didapatkan. 


