
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berorientasi pada upaya untuk mengetahui suatu pesepsi mahasiswa

non muslim tentang mata kuliah akuntansi syariah. Untuk mencapai pemahaman

yang mendalam, penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Jenis penelitian

ini bersifat interpretif. Pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari

penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada

perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Secara umum pendekatan interpretif

merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung

mengobservasi (Newman, 1997: 68). Hal tersebut yang nantinya akan membantu

peneliti dalam mengkaji lebih dalam mengenai persepsi setiap mahasiswa.

Penelitian ini berdasar pada adanya studi kasus mengenai pendapat

mahasiswa non muslim mengenai mata kuliah akuntansi syariah. Studi kasus adalah

salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial (Yin, 2002). Secara umum, studi

kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian

berkenaan dengan “how” atau “why”, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang

untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus

penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks

kehidupan nyata (Yin, 2002).



Sedangkan penelitian kualitatif menurut Moleong (2005) adalah sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian terhadap

objek yang diteliti. Pada penelitian ini lokasi penelitian adalah di Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan merupakan jenis data subjek, karena pembahasan yang

diuraikan merupakan opini atau pendapat, sikap, serta pengalaman dari mahasiswa

dalam penelitian.

Sedangkan untuk sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data

primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian tanpa

harus melalui pihak ketiga. Obyek dalam penelitian kali ini adalah mahasiswa non

muslim Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Mengacu pada Moleong (2005), peneliti menggunakan teknik pengumpulan data

yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara merupakan sebuah

percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (interviewee)

yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.



3.5 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada Sanders

(1982). Sander membagi empat tahap analisis data dalam penelitian, yaitu:

1. Deskripsi fenomena

Tahap awal penelitian dilakukan dengan mendiskripsikan fenomena yang

berhubungan dengan masalah banyaknya minat mahasiswa non muslim untuk

mengikuti perkuliahan mata kuliah akuntansi syariah.

2. Identifikasi

Tahapan kedua yakni mengidentifikasi, tahap ini merupakan salah satu proses

penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain. Tanpa

identifikasi masalah, proses deskripsi masalah akan menjadi sia-sia. Suatu

kegiatan yang dilakukan untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan

masalah yang akan diteliti.

3. Mengembangkan neotic/neeomatic correlates

Tahapan ketiga dari penelitian ini yakni dengan mengembangkan

noetic/neeomatic.

4. Abstraksi intisari atau universals dari neotic/neeomatic correlates.

Setelah mengembangkan noetic, tahapan berikutnya yakni membuat abstraksi.

Abstraksi ini merupakan penyajian singkat mengenai inti sari dari

noetic/neeomatic correlates. Abstraksi berfungsi untuk menjelaskan isi secara

singkat kepada pembaca.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana

presepsi atau pendapat mahasiswa akuntansi non muslim terhadap mata kuliah



akuntansi syariah. Tahapan untuk menjawab hasil penelitiaan ini dilakukan oleh

mahasiswa secara langsung, dengan tujuan agar dalam menjawab peneliti dan

mahasiswa lebih efisien. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data

penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan fenomena adannya mata kuliah akuntansi Syariah di

Universitas Brawijaya Malang dengan penelitian terdahulu terkait persepsi

mahasiswa non muslim terhadap mata kuliah akuntansi Syariah.

2. Identifikasi permasalahan terkait persepsi mahasiswa non muslim terhadap

mata kuliah akuntansi Syariah dengan melakukan wawancara mendalam

kepada para informan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data

deskriptif tentang pendapat setiap individu terhadap suatu fenomena atau studi

kasus yang terjadi saat ini.

3. Hasil data penelitian akan dianalisis menggunakan pengembangan metode

noetic yang merupakan teori ilmu mengenai pikiran manusia yang mendorong

untuk melakukan suatu tindakan.

4. Data penelitian akan dibahas untuk merumuskan temuan penelitian dengan

didasari literature atau teori terdahulu yang terkait dengan pembahasan.

5. Hasil analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan untuk menjawab

permasalahan dalam penelitian.


