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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.  Deskripsi Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yaitu menganalisa peran literasi keuangan 

dalam pengelolaan keuangan mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Ciputra 

periode 2015, peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif 

kualitatif untuk mendapatkan pemahaman tingkat literasi keuangan dan faktor yang 

mempengaruhinya. Analisis dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap 

data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna dibandingkan 

(Lestari, 2015:18).  

3.2. Informan Penelitian  

 Objek penelitian ini adalah financial literacy sebagai faktor personal dalam 

pengelolaan keuangan mahasiswa (Lestari, 2015:18). Informan dalam penelitian ini 

adalah empat mahasiswa Prodi Akuntansi di Universitas Ciputra angkatan 2015 

yang melakukan penerapan literasi keuangan. Kriteria pendukung informan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Lulus dalam mata kuliah Financial Mathematic, Financial Management dan 

Budgeting 

 Salah satu kriteria penting yang harus dimiliki oleh subjek penelitian adalah 

lulus dalam mata kuliah Financial Mathematic, Financial Management dan 

Budgeting. Mata kuliah tersebut terdapat pembelajaran tentang pengelolaan 

keuangan. Oleh karena itu diasumsikan bahwa mahasiswa telah mendapatkan 

pengetahuan akan literasi keuangan yang cukup. 
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2. Menjalankan mata kuliah Creative Innovative, Opportunity Creation, Venture 

Hatch, Business Establishment, Empowered Business Technology, dan Strategic 

Scale_Up. 

Kriteria kedua dipilih karena dalam mata tersebut terdapat pembelajaran 

mengenai cara mendapatkan, merencanakan, mengelola, dan bertanggung jawab 

atas keuangan dalam project yang dilaksanakan. Pembelajaran tersebut diharapkan 

mampu memberikan pengalaman penerapan literasi keuangan pada mahasiswa. 

3. Lulus mata kuliah Entrepreneurship 1 sampai Entrepreneurship 5 

Kriteria tersebut dipilih karena dalam mata kuliah Entrepreneurship 1 

sampai Entrepreneurship 5 terdapat pembelajaran bagaimana cara menjalankan 

sebuah project dengan manajemen yang baik secara langsung, sehingga memiliki 

pengalaman yang cukup. Pengalaman tersebut dapat menunjang pengetahuan 

literasi keuangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3.3. Profilling Informan 

 Informan dalam penelitian ini adalah empat mahasiswa akuntansi angkatan 

2015 yang melakukan penerapan literasi keuangan dalam kehidupan berdasarkan 

hasil prasurvei yang telah dilakukan. Profilling informan dalam penelitian ini 

dijelaskan dalam tabel 3.1. 

 
Informan Keterangan 

Totok 

Sugiyanto 

Totok adalah mahasiswa Prodi Akuntansi 2015 yang menerapkan 

literasi keuangan yaitu melakukan penganggaran pada awal bulan dan 

melakukan pencatatan transaksi. 

Tabel 3. 1 Profilling Informan 
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Louis Waluyo Louis adalah mahasiswa Prodi Akuntansi 2015 yang menerapkan 

literasi keuangan yaitu melakukan penganggaran pada awal bulan dan 

melakukan pencatatan transaksi. 

Jeffrey Ernesto Jeffrey adalah mahasiswa Prodi Akuntansi 2015 yang menerapkan 

literasi keuangan yaitu pencatatan transaksi. 

Stephanie 

Florencia 

Stephanie adalah mahasiswa Prodi Akuntansi 2015 yang menerapkan 

literasi keuangan yaitu pencatatan transaksi. 

(Sumber : Data olahan Penulis, 2018) 
 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

 Peneliti melakukan metode wawancara semi terstruktur dalam mengambil 

keterangan dari responden dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Tema 

dan alur pembicaraan dibatasi sehingga informan lebih bebas dalam menjawab 

pertanyaan sepanjang tidak keluar dari konteks (Sugiyono, 2015:73). 

3.5. Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1. Validitas  

Peneliti melakukan uji validitas dangan menggunakan member check untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara dari 

informan dengan objek penelitian yaitu financial literacy. Member check adalah 

sebuah teknik pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data 

(Sugiyono, 2016:241). 

3.5.2. Reliabilitas  

 Reliabilitas penelitian bersifat dinamis serta majemuk sehingga tidak ada 

yang berulang seperti semula (Sugiyono, 2015:119). Dalam penelitian ini uji 

reliabilitas dilakukan dengan melakukan audit pada proses penelitian dilakukan 

oleh pembimbing untuk memastikan penelitian yang dilakukan telah reliabel. 
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 Peneliti akan membuat sebuah surat keterangan untuk responden yang 

menyatakan bahwa segala pernyataan pada saat proses wawancara adalah benar 

adanya dan boleh dijadikan dasar untuk proses pengolahan data. Surat keterangan 

ditandatangani oleh responden sebagai bukti agar data yang diambil dapat 

dinyatakan valid. Apabila responden tidak setuju dengan data yang ditemukan 

beserta tafsirannya oleh peneliti, maka peneliti harus menyesuaikan hasil 

penafsirannya. 

3.6. Metode Analisis Data 

 Analisis data memiliki fungsi untuk memastikan bahwa keaslian suatu 

penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Analisa data dapat mengurangi 

kemungkinan adanya kesalahan dalam melakukan penafsiran dan munculnya 

persepktif yang berbeda (Sugiyono, 2015:88). Tahapan analisis data dilakukan 

sebagai berikut:  

1. Peneliti menentukan objek yang diteliti yaitu adalah financial literacy sebagai 

salah satu faktor personal yang mempengaruhi pengelolaan keuangan 

mahasiswa. 

2. Peneliti melakukan pra-survey dengan membagikan form terhadap 15 

mahasiswa Prodi Akuntansi 2015 untuk memperkuat fenomena terkait peran 

literasi keuangan dalam pengelolaan keuangan menurut mahasiswa di 

Universitas Ciputra. 

3. Peneliti menentukan informan penelitian yaitu empat mahasiswa Universitas 

Ciputra Prodi Akuntansi angkatan 2015 sesuai kriteria yang ditentukan. 
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4. Peneliti kemudian mulai membuat daftar pertanyaan terkait dengan peran 

literasi keuangan dalam pengelolaan keuangan mahasiswa pada informan 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

5. Informan diwawancara oleh peneliti terkait peran literasi keuangan dalam 

pengelolaan keuangan mahasiswa pada kehidupan sehari-hari. Peneliti 

menggunakan handphone sebagai alat untuk merekam jawaban dari informan. 

6. Hasil wawancara ditranskrip kedalam tulisan untuk memudahkan peneliti 

dalam melakukan pengolahan data. 

7. Hasil wawancara kemudian direduksi untuk memperoleh data yang diinginkan. 

Pernyataan dari para responden akan disesuaikan dengan teori terkait dengan 

konsep financial literacy.  

8. Peneliti melakukan analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

narasumber. 

9. Peneliti melakukan pembahasan hasil pengolahan data terkait dengan peran 

financial literacy dalam pengelolaan keuangan mahasiswa. 

10. Menarik kesimpulan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Peneliti 

juga harus memberikan saran terkait hal yang perlu diteliti lebih jauh dalam 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 


