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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif dengan pendekatan studi kasus

yang dikembangkan oleh antara lain Yin. Pendekatan ini dipilih karena akan dapat

mengungkap bagaimana pengelolaan keuangan masjid yang sesuai dengan

syari`ah Islam dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan juga

masyarakat. Metode dalam penelitian ini pada dasarnya meliputi teknik

pengambilan data dan formulasi konsep praktis (sudah dipraktekan). Penggunaan

studi kasus kualitatif diskriptif dalam peneliti ini dimaksudkan untuk menghitung

dan menggambarkan penerapan akuntansi dalam dunia praktek.

Penetapan metode yang cocok dalam memberikan pertanyaan masalah

penelitian ini adalah dengan menggunakan ”bagaimana”. Peneliti memiliki sedikit

peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bila fokus

penelitian terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) didalam konteks

kehidupan nyata (Yin,1997:1).

3.2. Lokasi Penelitian

Masjid yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah masjid Al-Ittihad Gosari

Ujung Pangkah Gresik dan masjid Jami` Mabadiul Muttaqin Dusun Dalem Rejo

Ambeng-ambeng Watang Rejo Duduk Sampeyan Gresik.
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3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dibutuhkan beberapa jenis data baik berupa kuantitatif maupun

kualitatif. Data kuantitatif meliputi laporan keuangan meliputi laporan keuangan

khususnya untuk priode 2007. Sedangkan data kualitatif mencakup segala yang

terkait dengan organisasi, misal: neraca, perhitungan laba rugi, laporan arus kas,

catatan atas loporan keuangan, laporan pendukung sistem akuntansi, hal lain tentang

komunikasi laporan keuangan dan lain-lain. Karena semua jenis data tersebut di

kelompokkan dalam data primer yang diperoleh secara langsung tampa melalui

perantara dari sumber aslinya, sedangkan data sekundar secara tidak langsung

diperoleh dari perantara (pihak ketiga).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga prinsip pengumpulan data yang dapat menjamin validitas konstruk dan

reliabilitas pada studi kasus (Yin, 2000:199-130). Validitas konstruk adalah

menetapkan ukuran operasional yang benar untuk konsep yang akan di teliti.

Sedangkan reliabilitas mengacu pada kesamaan hasil penelitian yang dicapai bila

prosedur penelitian yang sama dilakukan kembali.

Tiga prinsip pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan multi sumber bukti.

Dengan menggunakan berbagai sumber bukti dengan cara bertanya langsung pada

narasumber yang bersangkutan supaya lebih menyakinkan.

2. Menggunakan data dasar.
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Hal ini berhubungan dengan pengorganisasian dan pendokumentasian data yang

lebih terkumpul.

3. Memelihara rangkaian bukti

prinsip ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam lingkup yang lebih luas,

misalnya dalam melacak alat bukti sejak dari pertanyaan awal peneliti hingga

konklusi akhir studi kasus dan juga dari konklusi kembali kepertanyaan awal.

Dengan memperhatikan dari tiga prinsip tersebut berikut adalah prosedur

pengumpulan data yang digunakan dalam studi kasus ini adalah melakukan studi

lapangan secara langsung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk

penelitian. Teknik yang di gunakan adalah:

a. Wawancara

Melakukan wawancara pada pengurus atau narasumber masjid.

b. Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap objak yang di teliti sesuai dengan

tujuan penelitian. Maksudnya adalah untuk mengetahi secara pasti keadaanya

yang sebenarnya dari obyak yang di teliti.

c. Dokumentasi

Yaitu mempelajari catatan-catatan dan buku-buku yang terdapat dalam masjid

untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian

2.5. Unit analisis

Selain teknik pengumpulan data diatas, dibutuhkan pertanyaan dalam penelitian

antara lain:
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1. Aktivitas pembuatan laporan keuangan priodik sesuai syari`ah Islam.

2. Penyampaian informasi tentang penerimaan  dan penggunaan dana dan

pelaporan keuangan di pertanggungjawabkan dengan benar.

Dokumen tersebut akan diperoleh dengan melakukan wawancara dan

observasi khususnya menyangkut kebijakan manejemen masjid.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data mengenai subyek penelitian untuk memahami latar

belakang dari masjid yang akan diteliti.

2. Mengumpulkan data yang terkait dengan laporan keuangan antara lain: Bentuk

laporan penerimaan dan pengeluaran dana.

3. Memahami data laporan keuangan

4. Memahami akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip akuntansi syari`ah.

5. Menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syari`ah dalam menyusun laporan

keuangan yaitu:

a. Prinsip keadilan .

b.   Prinsip kebenaran.

c.   Prinsip pertanggungjawaban.


