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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Deskripsi Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang mengungkap lebih dalam mengenai 

bagaimana motivasi mahasiswa dalam memilih program studi akuntansi di 

Universitas Ciputra, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat 

memahami suatu makna secara mendalam dan pengaruhnya terhadap situasi 

tertentu. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis 

data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. (Sugiyono, 2014:1).  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

Deskriptif Kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, 

keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan 

menyuguhkan apa adanya. (Suryabrata, 2011:75). Penelitian deskriptif kualitatif 

menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang 

terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 

keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap 

suatu kondisi, dan lain-lain. 
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2.2 Metode Pengambilan Data 

Pada metode pengambilan data, peneliti menggunakan purposive sampling, 

artinya sampel diambil berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti (Subagyo 

2011; 31). Adapun pertimbangan yang ingin peneliti analisis mengenai 

pengambilan sampel ini adalah mahasiswa yang berasal dari luar kota cenderung 

belum mengetahui Universitas Ciputra dan program studi Akuntansi UC sehingga 

peneliti berharap akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tema penelitian. 

Peneliti memilih subjek tersebut terkait adanya fenomena yang terjadi terhadap 

motivasi mahasiswa dan pengambilan keputusan dalam memilih perguruan tinggi. 

Tabel 3.1 Kriteria Informan Penelitian 

Kriteria informan : 

 Merupakan mahasiswa baru angkatan 2016-2017 

 Memiliki pandangan karir dan motivasi sejak masuk kuliah 

 Menggunakan 6 informan yang berasal dari luar kota 

 

Beberapa metode yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data terhadap 

subjek yang diteliti yaitu wawancara. Teknik wawancara yang digunakan penulis 

adalah wawancara semi terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara 

diminta pendapatnya. Peneliti dalam melakukan wawancara, perlu mendengarkan 

secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. 
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2.3 Validitas dan Reliabilitas 

Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reabilitas dapat disebut sebagai 

keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan membercheck. 

Menurut Sugiyono (2014: 129) membercheck adalah proses pengecekan data yang 

diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan 

oleh pemberi data. 

Data yang ditemukan jika telah disepakati oleh para pemberi data, berarti data 

tersebut valid, tetapi jika data yang ditemukan peneliti dengan berbagai 

penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti harus merubah 

hasil penafsirannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh 

pemberi data. 

2.4 Prosedur Penelitian dan Tahapan Analisis 

1) Mengumpulkan data melalui wawancara. Peneliti dapat menggali informasi dari 

para informan dengan melakukan wawancara semi terstruktur agar dapat 

dianalisis keabsahannya. Hasil wawancara tersebut selanjutnya akan 

ditranskripkan kedalam tulisan dengan menggunakan bahasa informan sesuai 

hasil wawancara. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam 

memproses makna yang diberikan informan yang ada dalam wawancara 

tersebut.  

2) Setelah wawancara ditranskripkan kemudian di reduksi kedalam bentuk tulisan 

sesuai dengan bahasa informan. Beberapa pernyataan informan tersebut 

kemudian di kategorisasi berdasarkan indikator penelitian yang digunakan. 



 
 25 

3) Pernyataan dari informan tersebut dapat dikaitkan dengan teori-teori yang ada 

pada bab II, Hal tersebut merupakan yang terpenting dalam pembahasan pada 

bab IV sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu penelitian yang ilmiah.  

4) Menarik kesimpulan merupakan tahap terakhir yang bertujuan untuk menjawab 

masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Perlu sifat kehati-hatian dalam 

mengambil kesimpulan agar tidak salah menafsirkan fenomena-fenomena yang 

terjadi. 

  

 


