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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan dan memahami makna permasalahan sosial yang terjadi. 

Fatihudin (2014:27) mendefinisikan  penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang lebih banyak menggunakan data subyektif yang mencakup 

penelaahan dan pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memperoleh suatu 

pemahaman terhadap fenomena sosial dan kemanusiaan. Berdasarkan 

pendekatan ini peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan serta 

menganalisis data berupa laporan keuangan yang ada pada masjid, yang 

nantinya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan PSAK 

45 pada laporan keuangan Masjid At Taqwa Mulyorejo Barat Surabaya. 

B. Keterlibatan Peneliti 

Keberhasilan sebuah penelitian sangat tergantung pada peran peneliti. 

Peran dan keterlibatan langsung peneliti sangat diharapkan untuk mencapai 

suatu keberhasilan penelitian. Sifat peneliti kualitatif adalah keterlibatan 

langsung peneliti di lapangan. Peneliti yang terjun ke lapangan akan 

mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya, sehingga permasalahan 

yang akan diteliti benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi dan tidak 

menyimpang serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.  
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Peneliti dalam hal ini sebagai instrumen sekaligus sebagai perencana, 

pelaksana, pengumpul data dan pengamat langsung kegiatan yang akan 

diteliti. Peneliti terjun secara langsung untuk mengamati kegiatan yang ada di 

lapangan dan mengambil data berupa dokumen yang diperlukan serta 

melakukan wawancara kepada pihak yang terkait. Data yang diambil dalam 

penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang kemudian akan di analisis 

dan diproses oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid, maka 

keterlibatan langsung peneliti di lapangan sangat diharapkan demi tercapainya 

proses penelitian yang lebih akurat. 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan 

Pada tahap ini penulis akan terjun secara langsung ke Masjid At Taqwa 

Mulyorejo Barat Surabaya untuk mengambil data dan beberapa informasi 

yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara 

langsung maupun tidak langsung bertatap muka (face to face) dengan 

sumber data (Fatihudin, 2014:122). Pada tahap ini penulis mengajukan 

pertanyaan kepada bendahara masjid serta pengurus masjid yang lain 
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untuk mendapatkan informasi tentang sejarah berdirinya masjid, 

struktur organisasi, aktivitas operasional serta pengelolaan keuangan di 

masjid At Taqwa Mulyorejo Barat Surabaya. 

b. Dokumentasi 

Menurut Fatihudin (2015:129) Dokumentasi merupakan 

pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan atau dokumen. 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian atau 

mengevaluasi catatan-catatan seperti laporan keuangan dan laporan 

kegiatan. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu menyusun laporan 

keuangan  Masjid At Taqwa berdasarkan standar yang berlaku yaitu 

PSAK No. 45. Data yang digunakan selama 2 tahun, yaitu data tahun 

2017 dan 2018. 

2. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah menelaah teori-teori, konsep-konsep, 

definisi, pengertian tentang variable-variabel yang akan diteliti dan dikaji 

dalam penelitian (Fatihudin, 2014:46). Studi kepustakaan yang digunakan 

oleh peneliti berupa makalah dan penelitian terdahulu sebagai 

pembanding, buku serta jurnal yang berhubungan dengan topik 

permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini. 

D. Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah diperoleh setelah diolah maka selanjutnya akan 

dianalis. Metode analisis yang digunakan yaitu dengan melaksanakan 
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penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK 45 dengan melihat 

dokumen atau arsip pada objek penelitian. Adapun langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data yang terkait dengan laporan keuangan. 

2. Mengelompokkan masing-masing akun yang telah ada sesuai dengan 

jenisnya.  

3. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45 yang terdiri dari 

laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan. 

4. Kesimpulan dan saran.  

E. Keabsahan Temuan 

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengungkapkan 

kebenaran yang objektif, oleh karena itu keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif sangat penting, tujuannya adalah untuk mengukur tingkat 

kepercayaan penelitian kualitatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

Pengukuran keabsahan data dalam penelitian ini meggunakan triangulasi. 

Sugiyono (2017:477) mengatakan triangulasi adalah teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. 

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi 

sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan untuk mendapatkan data 

dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 

2017:477). Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik 
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pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber 

yang sama (Sugiyono, 2017:477). Penggunaan triangulasi teknik dilakukan 

agar data yang diperoleh dari informan penelitian yang menjadi sumber data 

primer menjadi lebih valid, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan. 

Kesimpulan adalah tahapan mencari makna dan arti dari hasil penelitian, maka  

kesimpulan disusun secara singkat dan jelas sesuai dengan tujuan penelitian 

supaya mudah dipahami oleh pembaca. 


