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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Pendekatan penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada 

satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 

dengan variabel  lainnya (Sugiyono, 2015 : 53). 

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dengan 

tujuan untuk memahami suatu objek dalam konteks sosial secara alamiah 

dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara 

peneliti dengan objek yang diteliti (Sugiyono,2011 : 15). 

Jadi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan suatu 

penelitian yang mengedepankan wawancara mendalam terhadap objek yang 

diteliti dan mendeskripsikan masalah yang ada pada laporan keuangan 

Koperasi Karyawan RS. Gatoel Mojokerto. 

B. Keterlibatan Peneliti 

Keterlibatan peneliti adalah salah satu unsur penting dalam penelitian. 

Keterlibatan peneliti sangat diperlukan sebagai instrumen utama karena 

peneliti bertindak langsung sebagai perencana, mengumpulkan data, 

menganalisis data, dan sebagai pelapor hasil dari penelitian. Pada penelitian 
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ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Koperasi Karyawan RS. Gatoel 

Mojokerto dan melakukan wawancara. 

Keterlibatan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi 

Karyawan RS. Gatoel Mojokerto. Keterlibatan peneliti sebatas sebagai 

pengamat penuh yang mengobservasi berbagai kegiatan yang dilakukan 

subyek penelitian. 

     C.  Prosedur Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan data berisi beberapa cara atau metode yang 

dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan. Berikut metode 

yang dilakukan oleh peneliti : 

a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan 

oleh peneliti kepada pimpinan koperasi. 

b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen resmi 

milik perusahaan seperti laporan keuangan di bagian koperasi. 

c. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan 

secara langsung pada objek yang diteliti. 

D.  Pengolahan dan Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil dokumentasi, observasi, dan bahan-bahan lain 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain (Sugiyono,2013:244). Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, peneliti akan mengolah data-data 

penelitian melalui teknik pengumpulan data. Peneliti akan menganalisis data 
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yang di dapat dari wawancara, dokumentasi dan observasi, kemudian 

membandingkan dengan teori-teori yang diperoleh dari literature. Peneliti 

akan membandingkan bentuk laporan keuangan  Koperasi Karyawan RS. 

Gatoel Mojokerto dengan bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan SAK 

ETAP. Tujuannya adalah untuk melihat dan membandingkan kesesuaian 

bentuk laporan keuangan  Koperasi Karyawan RS. Gatoel Mojokerto terhadap 

ketentuan standart akuntansi yang berlaku. 

E.  Keabsahan Temuan  

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. 

Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. 

Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat 

tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan 

dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan, pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Dalam memenuhi 

keabsahan data tersebut, penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi, 

yaitu : 

1. Triangulasi sumber yang berarti membandingkan data dan mengecek suatu 

informasi yang diperoleh peneliti. Triangulasi dengan sumber yang 

dilaksanakan pada penelitian ini adalah peneliti akan membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

2. Triangulasi pengamat, yaitu adanya pengamat diluar peneliti yang turut 

memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam hal ini dosen pembimbing 
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bertindak sebagai pengamat guna memberikan masukan terhadap hasil 

pengumpulan data. 


