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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya modul Metodologi 

Penelitian Akuntansi untuk mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Banyuwangi. Modul ini bertujuan untuk 

membantu mahasiswa dalam memahami konsep–konsep baru dalam metodologi 

penelitian akuntansi yang merupakan dasar dalam penyusunan proposal dan 

skripsi sebagai tugas akhir. Saya berharap bahwa modul ini juga dapat menambah 

referensi bagi mahasiswa dalam mempelajari konsep-konsep penelitian akuntansi. 

Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan modul ini, semoga dapat memberikan andil dalam kemajuan 

cara berpikir dan pandangan mahasiswa terutama dalam konsep penelitian 

akuntansi yang benar. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam 

penyusunan modul ini. Saya berharap kritik dan saran bagi kesempurnaan modul 

ini. Semoga modul metodologi penelitian akuntansi ini dapat memberikan 

manfaat bagi mahasiswa dalam memahami konsep penelitian akuntansi dan 

membantu dalam menyusun proposal penelitian dan skripsi. 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

 

 

Petunjuk Bagi Mahasiswa 

Hal-hal yang harus dilakukan agar mahasiswa memahami konsep-konsep dalam 

penelitian akuntansi yang benar, maka ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan 

dalam modul ini, antara lain. 

1. Membaca dan memahami materi yang ada pada setiap bab, jika ada materi 

yang belum jelas, mahasiswa dapat bertanya pada dosen. 

2. Mengerjakan setiap tugas dari materi-materi yang dibahas dalam setiap bab. 

3. Jika belum memahami materi sesuai dengan harapan, ulangi kembali 

pembahasan bab sebelumnya atau berdiskusi dengan dosen. 

Petunjuk Bagi Dosen 

Dalam setiap proses belajar mengajar, dosen berperan untuk. 

1. Membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep dalam penelitian 

akuntansi. 

2. Membimbing mahasiswa dalam memahami konsep, analisis serta menjawab 

pertanyaan mahasiswa mengenai konsep penelitian akuntansi pada tiap bab.  

3. Membantu mahasiswa dalam menganalisis, memahami dan mereview artikel 

dari jurnal terakreditasi yang akan menjadi dasar dalam pembuatan proposal 

penelitian dan skripsi. 
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PENGANTAR MODUL  

Penelitian ilmiah merupakan proses pencarian kebenaran ilmu yang harus 

melalui berbagai tahapan penelitian dan tindakan yang sistematis. Proses inilah 

yang membedakan penelitian imiah dengan cara-cara lain untuk menentukan 

kebenaran.   

Modul ini berisi uraian singkat tentang metode penelitian dan jenis-jenis 

penelitian serta kerangka konseptual dalam penelitian ilmiah. Modul ini 

diharapkan membantu mahasiswa dalam menjelaskan dan memahami konsep-

konsep penelitian akuntansi dengan baik dan benar, antara lain: menjelaskan 

prosedur penelitian ilmiah, mengerti tahapan-tahapan dalam penelitian, 

menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam penelitian, menjelaskan berbagai 

jenis penelitian, membedakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif serta 

keluaran yang diharapkan adalah kemampuan mahasiswa di dalam menyususn 

proposal penelitian dan menyelesaikan tugas akhir dengan baik.      
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UNIT I 

PENELITIAN DAN ETIKA DALAM PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Singkat Mata Kuliah  

Mata kuliah ini membahas tentang isu-isu metode penelitian dengan 

berbagai pendekatan khususnya penelitian ilmiah di bidang akuntansi. 

Sistematika pembahasan mengikuti proses penelitian, mulai dari 

mengidentifikasi bidang penelitian secara umum sampai dengan 

penyusunan laporan hasil penelitian.  

B. Capaian Pembelajaran  

Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami dengan baik apa itu 

penelitian dan etika dalam penelitian. Hal ini akan memberikan rambu-

rambu bagi mahasiswa terutama dalam etika yang benar di dalam 

sebuah penelitian. 

C. Materi 

Penelitian  

Pengertian penelitian menurut  para ahli:   

1) Soetrisno Hadi 

Penelitian adalah suatu usaha dalam menemukan segala sesuatu untuk 

mengisi kekosongan atau kekurangan yang ada, menggali lebih dalam 

apa yang telah ada, mengembangkan dan memperluas, serta menguji 

kebenaran dari apa yang telah ada namun kebenarannya masih 

diragukan. 

2) Soerjono Soekanto 

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan 

pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, 

metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan 

kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk 

mengetahui apa yang sedang dihadapinya. 
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3) Sanapiah Faisal 

Penelitian adalah suatu aktivitas dalam menelaah suatu problem dengan 

menggunakan metode ilmiah secara tertata dan sistematis untuk 

menemukan pengetahuan baru yang dapat diandalkan kebenarannya 

mengenai dunia alam dan dunia sosial. 

4)  Donald Ary 

Penelitian adalah penerapan dari pendekatan ilmiah pada suatu 

pengkajian masalah dalam memperoleh informasi yang berguna dan 

hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Teori 

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang 

saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis 

mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, 

dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud 

menjelaskan fenomena alamiah.  

Secara umum istilah teori dalam ilmu sosial mengandung beberapa 

pengertian sebagai berikut: 

1) Teori adalah abstraksi dari realitas. 

2) Teori terdiri dari sekumpulan prinsip-prinsip dan definisi-definisi 

yang secara konseptual mengorganisasikan aspek-aspek dunia 

empiris secara sistematis. 

3) Teori terdiri dari pemikiran yang generalisasi dan diterima/terbukti 

secara empiris. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

teori pada dasarnya merupakan “konseptualisasi atau penjelasan logis 

dan empiris tentang suatu fenomena”. 

Komponen Teori 

 Konsep adalah kata-kata, gagasan atau istilah yang melabeli elemen 

paling penting dalam teori. Konsep nominal: adalah konsep yang 

tidak terlihat seperti demokrasi atau cinta. Konsep real: adalah 

konsep yang terlihat seperti ritual atau jarak spasial. 
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 Hubungan (relationship) adalah cara dimana sebuah konsep teori 

digabungkan. 

Kriteria Teori 

 Scope (lingkup keluasan) 

Didasari pada keluasan perilaku komunikasi yang dicakup oleh teori. 

Meski teori harus bisa menjelaskan komunikasi menjadi bermakna 

namun tetap harus ada batasan pada keluasan lingkup atau 

cakupannya. 

 Logical Consistency 

Teori harus masuk akal dan memiliki konsistensi logic yang dan 

tidak bertentangan. Teori harus dapat membuat penjelasan yang 

baik, yang menunjukkan bahwa konsep-konsep saling bekerjasama 

dan hasil apa yang didapat dari interaksinya. 

 Parsimony 

Apakah bisa se-simpel mungkin menjelaskan fenomena. Jika sebuah 

teori dapat menejelaskan perilaku komunikator hanya dengan satu 

konsep, tidak perlu lagi menggunakan konsep-konsep lainnya. 

 Utility 

Apakah teori bisa digunakan?. Teori seharusnya dapat menjelaskan 

elemen-elemen komuniksi yang tadinya tidak jelas. 

 Testability 

Testability mengacu kepada kemampuan untuk menginvestigasi 

keakuratan teori. 

Tujuan Teori 

 Menjelaskan, memahami, memprediksi dan perubahan sosial. 

 Membantu kita menemukan jawaban pertanyaan mengapa dan 

bagaimana mengenai pengalaman-pengalaman komunikasi kita. 

 Suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtisar daripada hal-hal 

yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut 

objek yang dipelajari. 
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 Suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem 

klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta 

memperkembangkan definisi-definisi yang penting untuk penelitian. 

Tahapan dalam Penelitian  

Kegiatan penelitian merupakan suatu proses memperoleh atau 

mendapatkan suatu pengetahuan atau memecahkan permasalahan yang 

dihadapi, yang dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis. Dalam 

penelitian di bidang apapun, tahapan-tahapan itu pada umumnya 

memiliki kesamaan, walaupun ada beberapa hal sering terjadi 

pemodifikasian dalam pelaksanaannya oleh peneliti sesuai dengan 

kondisi dan situasi yang dihadapi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip 

umum yang digunakan dalam proses penelitian. 

Secara garis besar, tahapan penelitian terdiri dari: 

1) Perencanaan antara lain identifikasi masalah (fenomena), 

perumusan masalah, studi pendahuluan, merumuskan hipotesis, 

menentukan sampel penelitian, menyusun rencana penelitian. 

2) Pelaksanaan penelitian, antara lain pengumpulan data dan analisis 

data. 

3) Laporan penelitian    

Kriteria Penelitian Ilmiah 

 - Purposive 

 - Systematic 

 - Logic 

 - Rigor (rerangka teoritis, kerangka pemikiran, kerangka konseptual) 

 - Replicable 

 - Parsimoni  

 

Kerangka Konseptual Penelitian 

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan 

antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin 

diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau 
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menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan 

dibahas. 

Jenis-Jenis Penelitian 

 Penelitian kuantitatif (Mainstream) 

 penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori dan atau 

hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian 

adalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik 

dan atau permodelan matematis 

 Penelitian kualitatif (Non Mainstream) 

 kepercayaan peneliti terhadap fenomena sosial yang tidak dapat 

mengadopsi begitu saja pendekatan pada penelitian ilmu pasti (lebih 

fleksibel dan adaptif – sensitive terhadap dinamika dari fenomena 

yang diteliti 

 Penelitian mixed methods 

 Penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian 

yang digunakan dalam penelitian sosial atau ilmu pengetahuan sosial  

Penelitian Kuantitatif : 

 - apa yang dikatakan data 

 - peneliti dianggap pasif 

 - antara praktek dan teori tidak ada masalah 

 - generalisasi  

Penelitian Kualitatif 

- Realitas 

- Subjektif interpretatif 

- Terlibat langsung dalam realitas 

- Memahami sosial perilaku 

- Pemahaman sampai dalam 

Manfaat Penelitian 

1) Penelitian dasar (Basic Research): titik berat penelitian lebih untuk 

memuaskan keingintahuan akademik dari peneliti itu sendiri, 

kualitas peneltian dinilai dengan menggunakan standar akademik 
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2) oleh masyarakat akademik. manfaat utamanya adalah untuk 

memberikan kontribusi teori.  ukuran keberhasilan adalah pada saat 

laporan penelitian dipublikasikan pada jurnal akademik serta 

berdampak pada masyarakat akademik. 

3) Penelitian terapan (Applied Research): penelitian adalah bagian dari 

sebuah pekerjaan yang seringkali didanai dan ditentukan tujuannya 

oleh pemberi kerja, kualitas penelitian dinilai oleh pemberi dana 

berdasarkan sejauhmana hasil penelitian tersebut memenuhi 

kepentingannya, manfaat utama adalah menghasilkan rekomendasi 

yang dapat bermanfaat secara praktis dalam menyelesaikan sebuah 

masalah, ukuran keberhasilan adalah pada saat rekomendasi tersebut 

digunakan oleh pemberi dana untuk memecahkan masalah yang 

ada.  

 

Etika dalam Penelitian 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika penelitian adalah: 

 Konflik kepentingan dalam penelitian 

 Kepentingan pengembangan sains 

 Kepentingan pribadi peneliti 

 Hak-hak dari partisipan yang diteliti 

 Kepentingan masyarakat 

 - diseminasi hasil penelitian 

 - pertanggungjawaban dana  

 Plagiarisme (3 alenia berturut-turut tanpa tambahan kutipan atau 

kata lain, secara  konvensional dianggap plagiat) 

 Kejujuran dalam penelitian 

 perlindungan terhadap identitas pribadi dari pelaku objek penelitian 

 akses ke objek penelitian 

 independensi peneliti 

 pelecehan terhadap pelaku objek penelitian 
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 informasi yang dimiliki pelaku objek penelitian tentang konsekuensi 

penelitian yang dilakukan  

 

D. Rangkuman Materi 

Penelitian adalah suatu usaha dalam menemukan segala sesuatu 

untuk mengisi kekosongan atau kekurangan yang ada, menggali lebih 

dalam apa yang telah ada, mengembangkan dan memperluas, serta 

menguji kebenaran dari apa yang telah ada namun kebenarannya masih 

diragukan.  

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil 

yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan 

sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar 

variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud 

menjelaskan fenomena alamiah.  

Secara garis besar, tahapan penelitian terdiri dari: Perencanaan 

antara lain identifikasi masalah (fenomena), perumusan masalah, studi 

pendahuluan, merumuskan hipotesis, menentukan sampel penelitian, 

menyusun rencana penelitian. Pelaksanaan penelitian, antara lain 

pengumpulan data dan analisis data dan laporan penelitian. 

Jenis penelitian terdiri dari penelitian kuantitatif, kualitatif dan 

pendekatan mixed method. Peneliti dalam menyusun dan pengembangan 

penelitian harus memperhatikan etika dalam penelitian.    

 

E. Penugasan 

Tujuan Tugas: Mahasiswa  mampu  mengetahui dan memahami dengan 

baik tentang penelitian dan etika dalam penelitian. 

Uraian Tugas: 

1) Obyek garapan: Penelitian dan Etika dalam penelitian 

2) Hal yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: 

 Membuat resume dari materi tentang penelitian dan etika dalam 

penelitian. 

3) Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: 
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 Dikerjakan secara individu dan menggunakan dasar berbagai sumber 

buku acuan baik utama maupun pendukung.  

4) Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: 

 Hasil resume dari berbagai sumber baik utama maupun pendukung. 

F. Evaluasi  

Soal latihan: 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penelitian? 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori dalam penelitian? 

3. Jelaskan perbedaan antara penelitian kuantitatif, kualitatif? 

4. Jelaskan kriteria penelitian ilmiah? 

5. Jelaskan hal-hal yang harus yang menjadi etika di dalam penelitian?  

Jawaban: 

1. Penelitian adalah suatu usaha dalam menemukan segala sesuatu untuk 

mengisi kekosongan atau kekurangan yang ada, menggali lebih dalam 

apa yang telah ada, mengembangkan dan memperluas, serta menguji 

kebenaran dari apa yang telah ada namun kebenarannya masih 

diragukan.  

2. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang 

saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis 

mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, 

dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud 

menjelaskan fenomena alamiah.  

3. Penelitian Kuantitatif : apa yang dikatakan data, peneliti dianggap pasif,  

antara praktek dan teori tidak ada masalah, generalisasi  

 Penelitian Kualitatif: realitas, subjektif interpretatif, terlibat langsung 

dalam realitas, memahami sosial perilaku, pemahaman sampai dalam. 

4. Kriteria Penelitian Ilmiah 

 - Purposive 

 - Systematic 

 - Logic 

 - Rigor (rerangka teoritis, kerangka pemikiran, kerangka konseptual) 

 - Replicable 
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 - Parsimoni  

5. Etika dalam Penelitian 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika penelitian adalah: 

 Konflik kepentingan dalam penelitian 

 Kepentingan pengembangan sains 

 Kepentingan pribadi peneliti 

 Hak-hak dari partisipan yang diteliti 

 Kepentingan masyarakat 

 - diseminasi hasil penelitian 

 - pertanggungjawaban dana  

 Plagiarisme (3 alenia berturut-turut tanpa tambahan kutipan atau 

kata lain, secara konvensional dianggap plagiat) 

 Kejujuran dalam penelitian 

 perlindungan terhadap identitas pribadi dari pelaku objek penelitian 

 akses ke objek penelitian 

 independensi peneliti 

 pelecehan terhadap pelaku objek penelitian 

 informasi yang dimiliki pelaku objek penelitian tentang konsekuensi   

           penelitian yang dilakukan  

Kriteria Penilaian: 

1) Tidak mengumpulkan tugas resume (nilai E) 

2) Menjabarkan hanya point-point inti (nilai C) 

3) Menjabarkan point-point disertai penjelasan dengan baik tanpa presentasi 

(nilai B)      

4) Menjabarkan point-point disertai penjelasan dengan detail dan sumber 

referensi serta mampu mepresentasikan (nilai A) 

G.  Daftar Pustaka 
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Artikel-artikel penelitian akuntansi dari berbagai jurnal baik nasional 
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UNIT II 

PEMILIHAN TOPIK PENELITIAN, PENGUMPULAN DATA 

AWAL, DAN PERUMUSAN MASALAH 

 

 

A. Deskripsi Singkat Mata Kuliah  

Mata kuliah ini membahas tentang isu-isu metode penelitian dengan 

berbagai pendekatan khususnya penelitian ilmiah di bidang akuntansi. 

Sistematika pembahasan mengikuti proses penelitian, mulai dari 

mengidentifikasi bidang penelitian secara umum sampai dengan 

penyusunan laporan hasil penelitian.  

B. Capaian Pembelajaran  

Mahasiswa mengetahui dan mampu menentukan topik penelitian dan 

merumuskan  masalah dalam sebuah penelitian. Topik penelitian yang 

diambil harus sesuai konsentrasi dan merupakan issu terkini serta 

penting untuk diteliti.   

C. Materi 

1. Pemilihan Topik Penelitian 

a. Topik diartikan sebagai kejadian atau peristiwa (fenomena) yang 

akan dijadikan lapang penulisan. 

b. Topik artinya pokok permasalahan yang dibahas, dikaji, 

dibicarakan, atau diteliti. 

c. Topik penelitian berarti pokok permasalahan yang menjadi objek 

penelitian atau penyelidikan. 

Memilih topik tentunya harus disesuaikan dengan tujuan 

penelitian yang ingin dicapai. Menurut Sutrisno Hadi, terdapat empat 

hal yang biasa dipakai sebagai bahan pertimbangan pemilihan topik 

penelitian yaitu : 

 Topik tidak berada di luar jangkauan kemampuan penulis/peneliti 

 Data dari topik mudah di dapat. 

 Topik cukup penting untuk ditulis/diteliti 

 Topik menarik untuk diteliti. 
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2. Pengumpulan Data Awal 

a. Pengertian Data 

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi 

penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. 

Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, 

matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa 

kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, 

kejadian ataupun suatu konsep. 

Jenis – Jenis Data : 

1. Menurut cara memperolehnya : 

Data primer 

yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri atau 

seorang atau suatu organisasi langsung dari obyeknya. 

Contoh : Mewawancarai langsung penonton bioskop 21 

untuk meneliti preferensi konsumen bioskop. 

Data sekunder 

yaitu data yang didapat tidak secara langsung dari objek 

penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang 

dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau 

metode baik secara komersial maupun non komersial. 

Contohnya adalah pada peneliti yang menggunakan data 

statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah. 

2. Menurut sumbernya : 

Data internal 

Data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam 

suatu organisasi. Misal : data keuangan, data pegawai, data 

produksi, dsb. 
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Data eksternal 

Data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di 

luar suatu organisasi. Contohnya adalah data jumlah 

penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat 

preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain 

sebagainya. 

3. Menurut sifatnya : 

Data kualitatif  

Data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk 

angka.Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam 

teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis 

dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah 

dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain 

data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui 

pemotretan atau rekaman video. 

Data kuantitatif 

Data yang berbentuk angka atau bilangan.Sesuai dengan 

bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis 

menggunakan teknik perhitungan matematika atau 

statistika. 

b. Pengertian Pengumpulan Data 

1) Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih 

dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah olehnya. 

2) Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. 

c. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara 

yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk 

suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui 
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angket, wawancara, pengamatan, tes, dkoumentasi dan 

sebagainya. 

Metode pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengmbilan data dengan cara 

menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya 

adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. 

2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistimatik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu 

gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan 

yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap pertanyaan penelitian.  

3. Perumusan Masalah 

d. Pengertian 

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara 

sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat 

penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, 

suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak 

akan membuahkan hasil apa-apa. 

Perumusan masalah adalah pernyataan rinci dan lengkap 

mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. 

e. Fungsi 

- sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi 

diadakan atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab 

kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dapat dilakukan. 

- sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dari suatu 

penelitian. 
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- sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus 

dikumpulkan oleh peneliti 

- dengan adanya perumusan masalah penelitian, maka para 

peneliti menjadi dapat dipermudah di dalam menentukan 

siapa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian 

f. Kriteria 

1) Berwujud kalimat tanya atau yang bersifat kalimat 

interogatif, baik pertanyaan yang memerlukan jawaban 

deskriptif, maupun pertanyaan yang memerlukan jawaban 

eksplanatoris, yaitu yang menghubungkan dua atau lebih 

fenomena atau gejala di dalam kehidupan manusaia. 

2) Bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan 

dan perkembangan teori, dalam arti pemecahannya secara 

jelas. 

3) Bahwa suatu perumusan masalah yang baik, hendaknya 

memiliki sifat yang konsisten dengan judul dan perumusan 

masalah yang ada. 

 

D. Rangkuman Materi 

Memilih topik tentunya harus disesuaikan dengan tujuan penelitian 

yang ingin dicapai. Menurut Sutrisno Hadi, terdapat empat hal yang biasa 

dipakai sebagai bahan pertimbangan pemilihan topik penelitian yaitu: Topik 

tidak berada di luar jangkauan kemampuan penulis/peneliti, data dari topik 

mudah di dapat, topik cukup penting untuk ditulis/diteliti, topik menarik 

untuk diteliti. 

Jenis – Jenis Data: Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan 

diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi langsung dari obyeknya. 

Contoh: Mewawancarai langsung penonton bioskop 21 untuk meneliti 

preferensi konsumen bioskop. Data sekunder yaitu data yang didapat tidak 

secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah 

jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode 

baik 
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secara komersial maupun non komersial. Contohnya adalah pada peneliti 

yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah. 

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara 

sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, 

pengamatan, tes, dkoumentasi dan sebagainya. 

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah 

tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam 

kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian 

akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. 

Perumusan masalah adalah pernyataan rinci dan lengkap mengenai ruang 

lingkup permasalahan yang akan diteliti. 

 

E. Penugasan 

Tujuan tugas: Mahasiswa mengetahui dan mampu menentukan topik 

penelitian dan merumuskan  masalah dalam sebuah 

penelitian 

Uraian tugas : 

1)  Obyek garapan: Topik Penelitian dan Rumusan masalah 

2) Hal yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: membuat resume 

teori dan review artikel dari jurnal terakreditasi nasional 

3) Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara 

kelompok 

4) Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: hasil resume 

terhadap teori dan review artikel 

 

F. Evaluasi  

Soal latihan: 

1. Jelaskan pentuan topik penelitian yang benar dalam penelitian? 

2. Jelaskan apa yang dimaksud data primer dan sekunder dalam 

penelitian? 
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3. Bagaimana menentukan perumusan masalah yang benar dalam 

penelitian? 

4. Jelaskan fungsi dari perumusan masalah? 

5. Jelaskan kriteria dalam perumusan masalah? 

Jawaban: 

1. Memilih topik tentunya harus disesuaikan dengan tujuan penelitian 

yang ingin dicapai. Menurut Sutrisno Hadi, terdapat empat hal yang 

biasa dipakai sebagai bahan pertimbangan pemilihan topik penelitian 

yaitu : 

 Topik tidak berada di luar jangkauan kemampuan penulis/peneliti 

 Data dari topik mudah di dapat. 

 Topik cukup penting untuk ditulis/diteliti 

 Topik menarik untuk diteliti. 

2. Jenis – Jenis Data: Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah 

sendiri atau seorang atau suatu organisasi langsung dari obyeknya. 

Contoh : Mewawancarai langsung penonton bioskop 21 untuk meneliti 

preferensi konsumen bioskop. Data sekunder yaitu data yang didapat 

tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data 

yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai 

cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. 

Contohnya adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil 

riset dari surat kabar atau majalah. 

3. Perumusan masalah adalah pernyataan rinci dan lengkap mengenai 

ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. 

4. Fungsi 

- sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi diadakan atau 

dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian itu 

menjadi ada dan dapat dilakukan. 

- sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. 

- sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus 

dikumpulkan oleh peneliti 
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- dengan adanya perumusan masalah penelitian, maka para peneliti 

menjadi dapat dipermudah di dalam menentukan siapa yang akan 

menjadi populasi dan sampel penelitian 

5. Kriteria 

4) Berwujud kalimat tanya atau yang bersifat kalimat interogatif, baik 

pertanyaan yang memerlukan jawaban deskriptif, maupun 

pertanyaan yang memerlukan jawaban eksplanatoris, yaitu yang 

menghubungkan dua atau lebih fenomena atau gejala di dalam 

kehidupan manusaia. 

5) Bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan 

perkembangan teori, dalam arti pemecahannya secara jelas. 

6) Bahwa suatu perumusan masalah yang baik, hendaknya memiliki 

sifat yang konsisten dengan judul dan perumusan masalah yang 

ada. 

Kriteria Penilaian: 

a. Tanggung jawab  : 40% 

b. Pengolahan Informasi  : 10% 

c. Komunikasi (presentasi) : 30% 

d. Narasi PPT   : 20% 
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UNIT III 

KERANGKA TEORITIS PENELITIAN DAN PERUMUSAN 

HIPOTESIS 

 

 

A. Deskripsi Singkat Mata Kuliah  

Mata kuliah ini membahas tentang isu-isu metode penelitian dengan 

berbagai pendekatan khususnya penelitian ilmiah di bidang akuntansi. 

Sistematika pembahasan mengikuti proses penelitian, mulai dari 

mengidentifikasi bidang penelitian secara umum sampai dengan 

penyusunan laporan hasil penelitian.  

B. Capaian Pembelajaran  

Mahasiswa mampu memahami dan membuat kerangka teoritis 

penelitian dan perumusan hipotesis. 

 

C. Materi 

Kerangka  Teoritis 

a) Rerangka Teoritis adalah suatu model yang menerangkan 

bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor‐faktor penting yang 

telah diketahui dalam suatu masalah tertentu atau batas-batas 

pengetahuan yang dapat ditelusuri dari kepustakaan terkait dengan 

ide/masalah penelitian (konsep, konstruk, variabel, definisi, 

proposisi). 

b) Rerangka teoritis berarti suatu uraian yang menegaskan tentang 

teori apa yang dijadikan landasan (grand theory) yang akan 

digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. 

c) Rerangka  teoritis merupakan cakupan dari landasan teori, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan kerangka konseptual. 

Penelitian Terdahulu 

Tujuan dicantumkan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui 

bangunan keilmuan yang sudah diletakkan oleh orang lain, sehingga 

penelitian yang akan dilakukan benar-benar baru dan belum diteliti oleh 
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orang lain. Dengan kata lain, dengan menelaah penelitian terdahulu, 

seseorang akan mudah melokalisasi kontribusi yang akan dibuat. 

Review Penelitian Terdahulu, ketentuannya adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah penelitian yang direview minimal 3 tentang tema sejenis 

2. Tiap 1 penelitian dirangkum dalam 1-2 paragraf. Hal-hal yang 

perlu dirangkum dalam review adalah: Nama peneliti, judul 

(boleh tidak dicantumkan), tahun dan tempat penelitian, teknik 

analisis data yang digunakan, hasil penelitian. 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah merupakan penjelasan sementara terhadap 

gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.Kriteria utama agar 

suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan ilmuwan adalah alur-alur 

pemikiran yang logis dalam membangun suatu berfikir yang 

membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. 

 Cara Menyusun Kerangka Pemikiran menurut Sugiyono (2011 : 62) 

1. Menetapkan variabel yang diteliti 

2. Membaca buku  dan hasil penelitian 

3. Mendeskripsikan teori dan hasil penelitian 

4. Analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian 

5. Analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian  

6. Sintesa kesimpulan 

7. Hipotesis 

 

Kerangka Konseptual 

Kerangka Konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep 

satu terhadap yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti, yang 

menghubungkan variabel independen dan dependen serta variabel 

lainnya yang digambarkan / diilustrasikan dalam bentuk diagram. 

Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan 

secara panjang lebar tentang suatu topic yang akan dibahas. Kerangka 

ini didapatkan dari konsep ilmu/ teori yang dipakai sebagai landasan 
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penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka / kalau boleh 

dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang 

dihubungkan dengan garis sesuai dengan variabel yang diteliti. 

 

Elemen-elemen teori terdiri dari: 

a.Konsep  

Konsep adalah abstraksi dari realitas yang tersusun dengan 

mengklasifikasi fenomena-fenomena berupa objek, kejadian, 

atribut/proses yang memiliki kesamaan karakteristik. 

b.Konstruk 

Konstruk merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang dapat 

diamati dari banyak dimensi. 

c.Variabel  

Variabel adalah proksi atau representasi dari konstruk yang dapat 

diukur dengan berbagai macam nilai. 

 

Perumusan Hipotesis 

Definisi Hipotesis 

Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2009: 96), hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di 

mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori.Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir 

yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. 

Fungsi Hipotesis 

 Hipotesis menjelaskan masalah penelitian dan pemecahannya 

secara rasional. 

 Hipotesis menyatakan variabel-variabel penelitian yang perlu diuji 

secara empiris. 

 Hipotesis digunakan sebagai pedoman untuk memilih metode-

metode pengujian data. 

 Hipotesis menjadi dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. 
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Jenis-Jenis Rumusan Hipotesis: 

 Hipotesis Pernyataan “Jika-Maka”adalah suatu rumusan hipotesis 

dengan tujuan untuk membuat ramalan tentang peristiwa yang 

terjadi apabila suatu gejala muncul. Rumusan pernyataannya adalah 

"Jika-Maka" atau berupa proposisi yang menyatakan hubungan antar 

variabel dan perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam 

kaitannya dengan variabel-variabel tertentu yang dapat diuji. 

 Hipotesis Nol (Null Hypotheses)adalah hipotesis yang menyatakan 

suatu hubungan antar variabel yang definitif atau eksak sama dengan 

nol. Atau secara umum dinyatakan bahwa tidak ada hubungan atau 

perbedaan (signifikan) antar variabel yang diteliti. 

contoh: Tidak ada perbedaan signifikan antara persepsi akuntan dan 

mahasiswa terhadap etika bisnis.  

Pernyataannya secara statistik adalah  

 

dimana:  H0 = menunjukkan format hipotesis nol 

µA  = adalah rata-rata persepsi akuntan public terhadap 

etika bisnis 

µM = adalah rata-rata persepsi mahasiswa terhadap etika 

bisnis.  

 Hipotesis Alternatif (HA / H1), adalah lawan pernyataan dari format 

hipotesis nol yang menunjukkan adanya hubungan atau perbedaan 

(signifikan) antar variabel yang diteliti.  

Contoh : 

1. Ada perbedaan motivasi kerja yang signifikan antara pekerja 

pada perusahaan asing dengan perusahaan nasional. 

2. Pekerja pada perusahaan asing mempunyai motivasi kerja 

yang lebih tinggi daripada pekerja pada perusahaan nasional 

atau pekerja pada perusahaan nasional mempunyai motivasi 

H0 :µA= µM ATAU H0 : µA- µM= 

0 
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 kerja yang lebih rendah daripada pekerja pada perusahaan 

 asing. 

 

pernyataan statistika pada contoh no. 1 :    

    

pernyataan statistika pada contoh no 2 :  

 

Ket: 

HA =menunjukkan format hipotesis alternatif 

 µA = rata-rata motivasi kerja dari pekerja pada perusahaan asing 

 µN = rata-rata motivasi kerja dari pekerja pada perusahaan   

                    nasional 

Menurut Fraenkel and Wallen (1990:42); Suharsimi Arikunto 

(1989:57), Hipotesis alternatif ada dua macam, yaitu : 

1) Hipotesis terarah (Directional Hypotheses) adalah hipotesis yang 

diajukan oleh peneliti, dimana peneliti sudah merumuskan dengan 

tegas yang menyatakan bahwa variabel independen memang 

sudah diprediksi berpengaruh terhadap variabel dependen. Misal, 

hipotesis yang menyatakan hubungan antar dua variabel atau 

lebih atau perbedaan dua kelompok dengan menggunakan istilah 

positif, negatif, lebih atau kurang dari. 

2) Hipotesis tak terarah (Non Directional Hypotheses) adalah 

hipotesis yang diajukan dan dirumuskan oleh peneliti tampak 

belum tegas bahwa variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Fraenkel dan Wallen (1990:42) menyatakan 

bahwa hipotesis tak terarah itu menggambarkan bahwa peneliti 

tidak menyusun prediksi secara spesifik tentang arah hasil 

penelitian yang akan dilakukan.  

HA :µA  ≠µN ATAUHA : µA- µN≠ 0 

HA :A  >N ATAUHA : N<A 
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Karakteristik suatu perumusan hipotesis yang baik antara lain sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis hanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan (statement) 

yang mengarah pada tercapainya tujuan penelitian, bukan dalam 

bentuk kalimat tanya. 

2. Hipotesis harus berupa pernyataan yang dirumuskan dengan 

maksud untuk  dapat diuji secara empiris, Hal ini berarti bahwa 

suatu hipotesis harus mengandung atau terdiri dari variabel-

variabel yang diukur dan dapat dibanding-bandingkan. Hipotesis 

yang tidak jelas pengukuran variabelnya akan sulit mencapai hasil 

yang objektif. 

3. Hipotesis harus berupa pernyataan yang dikembangkan 

berdasarkan teori-teori yang lebih kuat dibanding dengan hipotesis 

rivalnya. 

4. Hipotesis harus sederhana dan terbatas. Artinya hipotesis yang 

tidak menimbulkan perbedaan-perbedaan, pengertian, serta tidak 

terlalu luas sifatnya. 

 

D. Rangkuman Materi  

Kerangka Teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana 

hubungan suatu teori dengan faktor‐faktor penting yang telah diketahui 

dalam suatu masalah tertentu atau batas-batas pengetahuan yang dapat 

ditelusuri dari kepustakaan terkait dengan ide/masalah penelitian (konsep, 

konstruk, variabel, definisi, proposisi). 

Kerangka Konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara 

konsep satu terhadap yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti, yang 

menghubungkan variabel independen dan dependen serta variabel lainnya 

yang digambarkan/diilustrasikan dalam bentuk diagram. Kerangka konsep 

ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar 

tentang suatu topik yang akan dibahas. 

Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2009: 96), hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di 
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mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori. 

Menurut Fraenkel and Wallen (1990:42); Suharsimi Arikunto 

(1989:57), Hipotesis alternatif ada dua macam, yaitu hipotesis terarah 

(Directional Hypotheses) adalah hipotesis yang diajukan oleh peneliti, 

dimana peneliti sudah merumuskan dengan tegas yang menyatakan bahwa 

variabel independen memang sudah diprediksi berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Misal, hipotesis yang menyatakan hubungan antar dua 

variabel atau lebih atau perbedaan dua kelompok dengan menggunakan 

istilah positif, negatif, lebih atau kurang dari. 

Hipotesis tak terarah (Non Directional Hypotheses) adalah hipotesis yang 

diajukan dan dirumuskan oleh peneliti tampak belum tegas bahwa variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Fraenkel dan Wallen 

(1990:42) menyatakan bahwa hipotesis tak terarah itu menggambarkan 

bahwa peneliti tidak menyusun prediksi secara spesifik tentang arah hasil 

penelitian yang akan dilakukan.  

E. Penugasan 

Tujuan tugas: Mahasiswa mampu memahami dan membuat kerangka 

teoritis penelitian dan perumusan hipotesis.  

Uraian Tugas: 

a. Obyek garapan: Kerangka Teoritis dan Perumusan Hipotesis 

b. Hal harus dikerjakan dan batasan-batasan: membuat resume teori dan 

review artikel dari jurnal terakreditasi nasional 

c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara 

kelompok 

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: hasil resume 

terhadap teori dan review artikel 
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F. Evaluasi 

Soal latihan: 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerangka teoritis? 

2. Sebutkan langkah-langkah dalam penentuan kerangka pemikiran? 

3. Apa yang maksud dengan hipotesis penelitian? 

4. Jeaskan apa saja fungsi hipotesis? 

5. Sebutkan jenis-jenis hipotesis? 

Jawaban:  

1. Kerangka Teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana 

hubungan suatu teori dengan faktor‐faktor penting yang telah diketahui 

dalam suatu masalah tertentu atau batas-batas pengetahuan yang dapat 

ditelusuri dari kepustakaan terkait dengan ide/masalah penelitian 

(konsep, konstruk, variabel, definisi, proposisi). 

2. Cara Menyusun Kerangka Pemikiran adalah: 

1. Menetapkan variabel yang diteliti 

2. Membaca buku  dan hasil penelitian 

3. Mendeskripsikan teori dan hasil penelitian 

4. Analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian 

5. Analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian  

6. Sintesa kesimpulan 

7. Hipotesis 

3. Hipotesis Penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. 

4. Fungsi Hipotesis 

a. Hipotesis menjelaskan masalah penelitian dan pemecahannya secara 

rasional. 

b. Hipotesis menyatakan variabel-variabel penelitian yang perlu diuji 

secara empiris. 

c. Hipotesis digunakan sebagai pedoman untuk memilih metode-

metode pengujian data. 
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d. Hipotesis menjadi dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. 

 

5. Hipotesis alternatif ada dua macam, yaitu hipotesis terarah (Directional 

Hypotheses) adalah hipotesis yang diajukan oleh peneliti, dimana 

peneliti sudah merumuskan dengan tegas yang menyatakan bahwa 

variabel independen memang sudah diprediksi berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Misal, hipotesis yang menyatakan hubungan antar 

dua variabel atau lebih atau perbedaan dua kelompok dengan 

menggunakan istilah positif, negatif, lebih atau kurang dari. 

Hipotesis tak terarah (Non Directional Hypotheses) adalah hipotesis 

yang diajukan dan dirumuskan oleh peneliti tampak belum tegas bahwa 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Fraenkel 

dan Wallen (1990:42) menyatakan bahwa hipotesis tak terarah itu 

menggambarkan bahwa peneliti tidak menyusun prediksi secara 

spesifik tentang arah hasil penelitian yang akan dilakukan.  

Kriteria Penilaian: 

 Tanggung jawab  : 40% 

 Pengolahan Informasi : 10% 

 Komunikasi (presentasi) : 30% 

 Narasi ppt   : 20% 

 

G. Daftar Pustaka 

 

Arikunto, S. 2017. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta 

 

Artikel-artikel penelitian akuntansi dari berbagai jurnal baik nasional 

maupun international 

 

Efrin, S dkk. 2017.  Metode Penelitian  Akuntansi 

 

Indriantoro, N dan Supomo, B. 2019. Metodologi Penelitian Bisnis 

(Akuntansi dan Manajemen) 

 

Martono,Nanang.2011.Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada. 
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UNIT IV 

DESAIN PENELITIAN 

 

 

A. Deskripsi Singkat Mata Kuliah  

Mata kuliah ini membahas tentang isu-isu metode penelitian dengan 

berbagai pendekatan khususnya penelitian ilmiah di bidang akuntansi. 

Sistematika pembahasan mengikuti proses penelitian, mulai dari 

mengidentifikasi bidang penelitian secara umum sampai dengan 

penyusunan laporan hasil penelitian.  

B. Capaian Pembelajaran  

Mahasiswa mampu memahami dengan baik desain penelitian.  

C. Materi 

Pengertian Desain Penelitian (Research Design) 

Desain penelitian (research design), adalah merupakan framework dari 

suatu penelitian ilmiah.  

Desain penelitian yang baik akan menentukan keberhasilan serta 

kualitas suatu penelitian ilmiah. Dengan menyusun suatu desain 

penelitian, peneliti pada dasarnya membuat arahan tentang berbagai hal 

yang harus dilakukan dalam upaya untuk melakukan suatu penelitian 

ilmiah. 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tujuannya, penelitian dapat dibedakan menjadi : 

a. Exploratory  

Tujuannya untuk mendapatkan gambaran awal tentang suatu 

fenomena yang belum pernah diteliti sebelumnya. Focus penelitian 

ini adalah menjawab “what” (apa). Pendapat lain mengatakan bahwa 

penelitian ini dilakukan jika peneliti memiliki keterbatasan informasi 

mengenai masalah penelitian tertentu, karena penelitian – penelitian 

sebelumnya yang meneliti masalah tersebut relatif belum banyak 

dilakukan oleh peneliti yang lain. Dan bertujuan untuk memahami 

karakteristik fenomena atau masalah yang diteliti. 



31 
 

 

b. Describtive 

Bertujuan untuk memberikan gambaran tentang detail – detail 

sebuah situasi, lingkungan sosial, atau hubungan. Focus penelitian 

ini adalah “how” (bagaimana) dan “who”(siapa). Pendapat lain 

mengatakan tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan 

karakteristik fenomena atau masalah yang ada. 

c. Explanatory 

Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang sebuah 

fenomena yang telah diketahui “what, who, dan how”.Sebuah 

fenomena yang telah diketahui terjadinya dan memiliki deskripsi 

yang detail dapat diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan penjelasan, 

tentang alas an mengapa terjadi  (fokusnya pada “why”). 

d. Experimental research 

Bertujuan untuk mengetahui reaksi kelompok–kelompok atau 

individu–individu terhadap perubahan pada lingkungannya. 

Penelitian ini melibatkan usaha peneliti untuk memungkinkan 

terciptanya kondisi–kondisi yang berbeda, baik alamiah/ tidak pada 

sebuah lingkungan, agar dapat dilakukan pembandingan terhadap 

reaksi–reaksi tersebut. Walaupun bermula dari ilmu alam, penelitian 

semacam itu banyak dijumpai pada ilmu– ilmu sosial, seperti 

psikologi, pendidikan, pemasaran, dan sebagainya. 

e. Hypothesis testing 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan umumnya 

merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk 

hubungan antar variabel. 

f. Case study analysis 

Pada dasarnya peneliti yang menggunakan metode penelitian studi 

kasus bertujuan untuk memahami obyek yang ditelitinya. Meskipun 

demikian, berbeda dengan penelitian yang lain, penelitian studi 

kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami obyek 

yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu ‘kasus’. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, Yin (2003a, 2009) menyatakan bahwa 

tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekedar untuk 

menjelaskan seperti apa obyek yang diteliti, tetapi untuk 

menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut 

dapat terjadi. Dengan kata lain, penelitian studi kasus bukan sekedar 

menjawab pertanyaan penelitian tentang ‘apa’ (what) obyek yang 

diteliti, tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi adalah 

tentang ‘bagaimana’ (how) dan ‘mengapa’ (why) obyek tersebut 

terjadi dan terbentuk sebagai dan dapat dipandang sebagai suatu 

kasus. Sementara itu, strategi atau metode penelitian lain cenderung 

menjawab pertanyaan siapa (who), apa (what), dimana (where), 

berapa (how many) dan seberapa besar (how much). 

 

Setting Penelitian 

Study Setting merupakan upaya untuk menentukan apakah studi dapat 

dilakukan pada lingkungan normal, atau perlu studi diluar lingkungan 

normalnya (dilakukan modifikasi untuk mengubah lingkungan normal). 

Adapun menurut Gay (1992), jenis study setting ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Field Study 

Correlational studies yang dilakukan di lingkungan asal (organisasi 

asal) intervensi peneliti sangat minim. Jadi, field study ini merupakan 

studi yang tidak mengubah desain dan lingkungan asal / normal 

(noncontrived setting) dengan intervensi (campur tangan) peneliti 

sangat minim. 

2. Field experiment 

Causal studies yang dilakukan di lingkungan asal di mana peneliti 

melakukan manipulasi terhadap variabel independen, dan kejadian – 

kejadian yang terpilih sebagai objek penelitian. Jadi, field experiment 

ini juga tidak mengubah lingkungan asal/normal (noncontrived 

setting), namun intervensi (campur tangan) peneliti cukup besar 

(moderate extent).  
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3. Laboratory experiments 

Causal setiing yang dilakukan dengan memberikan stimuli kepada 

lingkungan asal dengan berbagai hal buatan (artificial) dalam rangka 

melakukan, memanipulasi, dan mengendalikan semua faktor 

lingkungan, untuk memberikan lingkungan yang ideal bagi 

penelitian casual tersebut. Jadi dalamlaboratory experiments ini, 

peneliti melakukan perubahan terhadap lingkungan normal/asal 

(contrived setting) dengan intervensi (campur tangan) peneliti sangat 

besar (excessive degree). 

 

Unit Analisis 

Unit analisis merupakan satuan terkecil dari objek penelitian, yang 

diinginkan oleh peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Definisi 

unit analisis menurut Uma Sekaran dalam bukunya yang berjudul 

Metodologi Penelitian untuk Bisnis, adalah sebagai berikut: ”Unit 

analisis adalah tingkat pengumpulan data yang dikumpulkan selama 

analisis data”. (2006:248). Ada beberapa unit analisis, peneliti harus 

dapat menentukan unit analisis yang paling sesuai dengan kebutuhan. 

Adapun contoh unit of analysis adalah sebagai berikut : 

a. Individual / orang 

Contoh : peneliti ingin mengetahui pendapat karyawan tentang sistem 

kompensasi yang baru diterapkan. 

b. Dyads (pasangan individu) 

Peneliti ingin mengidentifikasi timbulnya lack of direction diantara 

buruh, dimana setiap sepuluh buruh dikepalai oleh satu orang 

supervisor, maka peneliti akan memperlakukan setiap mandor dengan 

masing – masing sepuluh orang buruh bawahannya sebagai satu unit of 

analysis. 

c. Grup (kelompok) 

Peneliti ingin mengetahui minat lulusan SMU terhadap jurusan 

akuntansi, maka peneliti akan membagi seluruh lulusan SMU menjadi 

dua grup, yaitu dari jurusan IPA dan sari jurusan IPS. Jadi peneliti akan 
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memberlakukan semua jurusan SMU jurusan IPA sebagai satu unit of 

analysis, dan jurusan IPS sebagai satu unit of analysis lainnya. 

d. Divisions (subsistem/suborganisasi) 

Seorang peniliti ingin mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan 

manufaktur yang mempunyai 12 lini produksi, maka semua informasi 

tentang suatu lini produksi akan diperlakukan sebagai satu unit of 

analysis. 

e. Industri 

Penelitian mengenai hubungan antara operational cash flow terhadap 

laba bersih perusahaan publik, dapat dibagi menjadi industri keuangan, 

makanan dan minuman, properti, retail, jasa, dsb. Seluruh data yang 

dikumpulkan dalam suatu industri yang sama akan diperlakukan 

sebagai satu unit of analysis. 

f. Negara 

CEO dari suatu Multi National Enterprise (MNE) ingin mengetahui 

profitabilitas dari setiap cabang yang berkedudukan di banyak negara, 

maka semua data dari satu negara akan dikategorikan sebagai satu unit 

of analysis. 

 

Dimensi Waktu 

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok utamayaitu : (Sekaran, 2003) 

a. Cross sectional study 

Studi yang di lakukan dengan pengambilan data hanya satu kali 

dalam periode waktu tertentu, misalnya satu hari, minggu, bulan, 

tahun dan lain sebagainnya. Menitikberatkan pada pemahaman 

fenomena yang terjadi pada saat ini. 

b. Longitudinal study 

Peneliti melakukan pengambilan data tidak pada satu saat saja, tetapi 

berdasarkan pada event event tertentu, misalnya antara sebelum dan 

sesudah kejadian itu. Menitikberatkan pada proses perubahan suatu 

fenomena. 
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D. Rangkuman Materi 

Desain penelitian (research design), adalah merupakan framework 

dari suatu penelitian ilmiah. Tujuan Penelitian, berdasarkan tujuannya, 

penelitian dapat dibedakan menjadi: Exploratory, Describtive, 

Explanatory, Experimental research, Hypothesis testing, Case study 

analysis. 

Study Setting merupakan upaya untuk menentukan apakah studi 

dapat dilakukan pada lingkungan normal, atau perlu studi diluar 

lingkungan normalnya (dilakukan modifikasi untuk mengubah 

lingkungan normal). 

Unit analisis merupakan satuan terkecil dari objek penelitian, yang 

diinginkan oleh peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Definisi 

unit analisis menurut Uma Sekaran dalam bukunya yang berjudul 

Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, adalah sebagai berikut: ”Unit 

analisis adalah tingkat pengumpulan data yang dikumpulkan selama 

analisis data. 

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian dapat dibedakan menjadi 

dua kelompok utama yaitu : (Sekaran, 2003) 

a. Cross sectional study 

Studi yang di lakukan dengan pengambilan data hanya satu kali 

dalam periode waktu tertentu, misalnya satu hari, minggu, bulan, 

tahun dan lain sebagainnya. Menitikberatkan pada pemahaman 

fenomena yang terjadi pada saat ini. 

b. Longitudinal study 

Peneliti melakukan pengambilan data tidak pada satu saat saja, tetapi 

berdasarkan pada event event tertentu, misalnya antara sebelum dan 

sesudah kejadian itu. Menitikberatkan pada proses perubahan suatu 

fenomena. 
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E. Penugasan  

Tujuan Tugas: Mahasiswa mampu memahami dengan baik desain 

penelitian 

Uraian Tugas: 

a. Obyek garapan:  Desain Penelitian 

b. Hal yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: membuat resume 

teori dan review artikel dari jurnal terakreditasi nasional 

c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara 

kelompok 

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: hasil resume 

terhadap teori dan review artikel 

F. Evaluasi 

Soal latihan: 

1.    Apa yang dimaksud desain penelitian? 

2. Sebutkan jenis-jenis penelitian? 

3. Apa yang dimaksud setting penelitian? 

4. Apa yang dimaksud unit analisis dalam penelitian? 

5. Apa yang dimaksud dimensi waktu dalam penelitian? 

Jawaban: 

1. Desain penelitian (research design), adalah merupakan framework 

dari suatu penelitian ilmiah. 

2. Tujuan Penelitian, berdasarkan tujuannya, penelitian dapat dibedakan 

menjadi: Exploratory, Describtive, Explanatory, Experimental 

research, Hypothesis testing, Case study analysis. 

3. Study Setting merupakan upaya untuk menentukan apakah studi dapat 

dilakukan pada lingkungan normal, atau perlu studi diluar lingkungan 

normalnya 

4. Unit analisis merupakan satuan terkecil dari objek penelitian, yang 

diinginkan oleh peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. 

5. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok utama yaitu:  
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Cross sectional study 

Studi yang di lakukan dengan pengambilan data hanya satu kali 

dalam periode waktu tertentu, misalnya satu hari, minggu, bulan, 

tahun dan lain sebagainnya. Menitikberatkan pada pemahaman 

fenomena yang terjadi pada saat ini. 

Longitudinal study 

Peneliti melakukan pengambilan data tidak pada satu saat saja, tetapi 

berdasarkan pada event event tertentu, misalnya antara sebelum dan sesudah 

kejadian itu. Menitikberatkan pada proses perubahan suatu fenomena. 

Kriteria Penilaian: 

Tanggung jawab  : 40% 

Pengolahan Informasi  : 10% 

Komunikasi (presentasi) : 30% 

Narasi PPT   : 20% 

 

G. Daftar Pustaka 
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UNIT V 

PENELITIAN KUALITATIF, SURVEY DAN OBSERVASI 

 

A. Deskripsi Singkat Mata Kuliah  

Mata kuliah ini membahas tentang isu-isu metode penelitian dengan 

berbagai pendekatan khususnya penelitian ilmiah di bidang akuntansi. 

Sistematika pembahasan mengikuti proses penelitian, mulai dari 

mengidentifikasi bidang penelitian secara umum sampai dengan 

penyusunan laporan hasil penelitian.  

B. Capaian Pembelajaran  

Mahasiswa mampu memahami dengan baik perbedaan antara penelitian 

kualitatif, survey dan observasi. 

C. Materi 

Penelitian Kualitatif 

Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan 

instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian 

kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori 

yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori. 

Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Pengertian Penelitian Kualitatif  

1. Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, 

dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social 

yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui 

pendekatan kuantitatif. 
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2. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive 

dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Perbedaan Metode Penelitian Kualitatif dengan Penelitian Kuantitatif 

Perbedaan yang paling mendasar antara metode kualitatif dan 

kuantitatif adalah alur teori serta data. Di dalam penelitian kuantitatif, 

penelitian bermula dari teori yang dibuktikan dengan data lapangan. 

Sebaliknya, di dalam metode kualitatif, penelitian berangkat dari data 

lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, 

kemudian hasilnya akan memunculkan teori dari data-data tersebut. 

Menurut Williams (1988), ada 5 pandangan dasar perbedaan antara 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kelima pendangan dasar perbedaan 

tersebut antara lain: 

1. Bersifat realitas, pendekatan kuantitatif melihat realitas sebagai 

tunggal, konkrit, teramati, serta dapat difragmentasi. Sebaliknya 

pendekatan kualitatif melihat realitas ganda (majemuk), hasil 

konstruksi dalam pandangan holistik. Sehingga peneliti kuantitatif 

lebih spesifik, percaya langsung pada obyek generalis, meragukan 

dan mencari fenomena pada obyek yang realitas. 

2. Interaksi antara peneliti dengan obyek penelitiannya, pendekatan 

kuantitatif melihat sebagai independen, dualistik bahkan mekanistik. 

Sebaliknya pendekatan kualitatif melihat sebagai proses interaktif, 

tidak terpisahkan bahkan partisipasif. 

3. Posibilitas generalis, pendekatan kuantitatif bebas dari ikatan 

konteks dan waktu (nomothetic statements), sedangkan pendekatan 

kualitatif terikat dari ikatan konteks dan waktu (idiographic 

statements). 
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4. Posibilitas kausal, pendekatan kuantitatif selalu memisahkan antara 

sebab riil temporal simultan yang mendahuluinya sebelum akhirnya 

melahirkan akibat-akibatnya. Sedangkan pendekatan kualitatif selalu 

mustahilkan usaha memisahkan sebab dengan akibat, apalagi secara 

simultan. 

5. Peranan nilai, pendekatan kuantitatif melihat segala sesuatu bebas 

nilai, obyektif dan harus seperti apa adanya. Sebaliknya pendekatan 

kualitatif melihat segala sesuatu tidak pernah bebas nilai, termasuk si 

peneliti yang subyektif. 

Tujuan Metode Penelitian Kualitatif 

Menurut Kriyantono, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk 

menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara 

pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan 

pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. 

Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu 

data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas 

penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek 

penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan 

kedalaman data, bukan kuantitas data. 

Karakteristik Metode Kualitatif 

Penelitian jenis kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, metode 

fenomenologis, metode impresionistik, dan metode post positivistic. 

Adapun karakteristik penelitian jenis ini adalah sebagai berikut (Sujana dan 

Ibrahim, 2001: 6-7; Suharsimi Arikunto, 2002: 11-12; Moleong, 2005: 8-11; 

Johnson, 2005, dan Kasiram, 2008: 154-155). 

a. Menggunakan pola berpikir induktif (empiris – rasional atau bottom-up). 

Metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan grounded theory, 

yaitu teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis seperti dalam 

metode kuantitatif. Atas dasar itu penelitian bersifat generating theory, 

sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substansif. 
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b. Perspektif emic/partisipan sangat diutamakan dan dihargai tinggi. Minat 

peneliti banyak tercurah pada bagaimana persepsi dan makna menurut 

sudut pandang partisipan yang diteliti, sehingga bias menemukan apa 

yang disebut sebagai fakta fenomenologis. 

c. Penelitian jenis kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang 

baku. Rancangan penelitian berkembang selama proses penelitian. 

Survei.  

Penelitian survei merupakan suatu tehnik pengumpulan informasi yang 

dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada 

responden dalam berbentuk sample dari sebuah populasi. Penelitian survei 

peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antar variabel 

tanpa adanya intervensi peneliti.  

Terdapat enam langkah dasar dalam melakukan sebuah penelitian survei, 

yakni:  

1. Langkah pertama, yaitu dengan membentuk hipotesis awal, 

menentukan jenis survei yang akan dilakukan akankah melalui surel 

(e-mail), wawancara (interview), atau telepon, membuat pertanyaan-

pertanyaan, menentukan kategori dari responden, dan menentukan 

setting penelitian.  

2. Langkah kedua, yaitu merencanakan cara untuk merekam data dan 

melakukan pengujian awal terhadap istrumen survei.  

3. Langkah ketiga, yaitu menentukan target populasi responden yang 

akan di survei, membuat kerangka sampel survei, menentukan 

besarnya sampel, dan memilih sampel.  

4. Langkah keempat, yaitu menentukan lokasi responden, melakukan 

wawancara (interview), dan mengumpulkan data.  

5. Langkah kelima, yaitu memasukkan data ke komputer, mengecek 

ulang data yang telah dimasukkan, dan membuat analisis statistik 

data.  
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6. Langkah keenam, yaitu menjelaskan metode yang digunakan dan 

menjabarkan hasil penemuan untuk mendapatkan kritik, serta 

melakukan evaluasi. 

Metode Observasi adalah metode penelitian yang pengumpulan datanya 

melalui wawancara dan survei mendalam. Pengamatan umumnya dipahami 

sebagai upaya untuk mendapatkan data “secara alami”. 

Cara paling sederhana untuk memahami metode pengamatan adalah dengan 

melihat dan mendengar peristiwa atau tindakan orang yang diamati dan 

kemudian mencatat hasil pengamatan mereka dengan catatan atau bantuan 

lainnya. 

Mengamati juga berarti mengamati, mengamati, memperhatikan sebagai 

metode pengumpulan data penelitian. Artikel ini akan membahas metode 

observasi dalam penelitian sosial. Kami hanya mendefinisikan pengamatan 

di paragraf pertama. 

Observasi Partisipatoris dan Non-partisipatoris 

Pada dasarnya, ada 2 macam jenis metode observasi ini dalam penelitian 

yakni yang pertama partisipatoris dan yang kedua non-partisipatoris. 

Motivasi utama untuk pembedaan ini adalah tingkat reaktivitas istilah. 

Reaktivitas menentukan kualitas data penelitian. 

Reaktivitas adalah data yang dihasilkan oleh pengamatan dengan kualitas 

yang lebih rendah. Reaktivitas juga dapat dianggap sebagai sumber 

kesalahan. 

Partisipatoris adalah metode observasi yang satu ini dapat digambarkan 

sebagai metode observasi di mana peneliti memposisikan diri menjadi 

partisipan seperti yang lain. Untuk memposisikan dirinya menjadi 

partisipan, peneliti mesti menjaga jarak untuk mempertahankan elemen 

objektivitas. 

Metode observasi non-partisipatoris dapat dipahami sebagai metode 

observasi di mana peneliti menempatkan dirinya sebagai orang asing dalam 

kelompok yang diteliti. Metode ini sering memberikan jarak yang cukup 

antara peneliti dan objek yang akan diperiksa, karena pengamatannya dari 

luar. 
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D. Rangkuman Materi 

Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen 

kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah 

penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai 

bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori. 

Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu 

data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas 

penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek 

penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan 

kedalaman data, bukan kuantitas data. 

Penelitian survei merupakan suatu tehnik pengumpulan informasi 

yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan 

pada responden dalam berbentuk sample dari sebuah populasi. Penelitian 

survei peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antar 

variabel tanpa adanya intervensi penelti. Metode Observasi adalah metode 

penelitian yang pengumpulan datanya melalui wawancara dan survei 

mendalam. Pengamatan umumnya dipahami sebagai upaya untuk 

mendapatkan data “secara alami”. 

Cara paling sederhana untuk memahami metode pengamatan adalah dengan 

melihat dan mendengar peristiwa atau tindakan orang yang diamati dan 

kemudian mencatat hasil pengamatan mereka dengan catatan atau bantuan 

lainnya. 

 

E. Penugasan  

Tujuan Tugas: Mahasiswa mampu memahami dengan baik perbedaan 

antara penelitian kualitatif, survey dan observasi. 

Uraian tugas: 

a. Obyek garapan:  Penelitian Kualitatif, Survei dan observasi. 

b. Hal yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: membuat resume teori 

dan review artikel dari jurnal terakreditasi nasional 
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c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara 

kelompok 

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: hasil resume 

terhadap teori dan review artikel 

F. Evaluasi 

Soal latihan: 

1. Apa yang dimaksud penelitian kualitatif? 

2. Jelaskan tujuan dari penelitian kualitatif? 

3. Apa yang dimaksud penelitian survei? 

4. Apa yang dimaksud penelitian observasi? 

Jawaban:  

1. Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan 

instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian 

kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori 

yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori. 

2. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena 

dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang 

sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan 

detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin 

mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa 

diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka 

dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian 

kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, 

bukan kuantitas data. 

3. Penelitian survei merupakan suatu tehnik pengumpulan informasi yang 

dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada 

responden dalam berbentuk sample dari sebuah populasi. Penelitian 

survei peneliti meneliti karakteristik atau hubungan sebab akibat antar 

variabel tanpa adanya intervensi penelti.  
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4. Metode Observasi adalah metode penelitian yang pengumpulan datanya 

melalui wawancara dan survei mendalam. Pengamatan umumnya 

dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan data “secara alami”. Cara 

paling sederhana untuk memahami metode pengamatan adalah dengan 

melihat dan mendengar peristiwa atau tindakan orang yang diamati dan 

kemudian mencatat hasil pengamatan mereka dengan catatan atau 

bantuan lainnya. 

Kriteria Penilaian: 

Tanggung jawab  : 40% 

Pengolahan Informasi  : 10% 

Komunikasi (presentasi) : 30% 

Narasi PPT   : 20% 
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UNIT VI 

DATA PRIMER DAN DATA SEKUNDER  

 

A. Deskripsi Singkat Mata Kuliah  

Mata kuliah ini membahas tentang isu-isu metode penelitian dengan 

berbagai pendekatan khususnya penelitian ilmiah di bidang akuntansi. 

Sistematika pembahasan mengikuti proses penelitian, mulai dari 

mengidentifikasi bidang penelitian secara umum sampai dengan 

penyusunan laporan hasil penelitian.  

B. Capaian Pembelajaran  

Mahasiswa mampu memahami penelitian yang menggunakan data 

primer dan sekunder serta kelebihan dan kelemahan masing-masing 

penngunaan jenis data dalam penelitian 

C. Materi 

Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, 

yaitu data primer dan data sekunder. 

Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa 

opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian 

(Hartanto, 2003:6). Sedangkan menurut Widya (2010:) mengandung 2 

pengertian yaitu: 

1) Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya. 

2) Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang 

memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, 

peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang 

dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara 
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3) lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup 

discussion – FGD) dan penyebaran kuesioner. 

Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Hartanto, 2003:3).Widya 

(2010:5) juga mengemukakan dalam karyanya yaitu bahwa data primer 

adalah merupakan data data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti 

dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).Data 

sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat 

Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.  

 

Karakteristik Data Primer Dan Data Sekunder 

a. Karakteristik Data Primer 

Cara mengenali data primer dapat dilihat melalui karakteristik yang 

dimilikinya seperti berikut : 

1. Data primer umumnya bersifat langsung tanpa perantara atau 

asli 

2. Bersifat Up to Date atau fenomena yang sedang terjadi 

3. Benar apa adanya karena data primer diambil dari data asli yang 

diteliti oleh si peneliti 

4. Data primer umumnya juga dipakai pada penelitian kuantitatif, 

namun rata-rata atau kebanyakan diterapkan pada penelitian 

kualitatif 

5. Di dalam penelitian kualitatif yang menggunakan data primer 

umumnya sejumlah responden biasa disebut sebagai Informan 

Penelitian 

6. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif data primer sejumlah 

responden disebut sebagai sampel penelitian 
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7. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, 

dan surveri (kuisioner, wawancara) 

 

Karakteristik Data Sekunder 

Cara mengenali data sekunder dapat dilihat melalui karakteristik yang 

dimilikinya seperti berikut : 

1. Data sekunder bersifat tidak langsung atau melalui perantara 

2. Sumber data sekunder diperoleh dari data yang sudah ada 

contohnya seperti lembaga – lembaga pemerintah, BPS, BEI, 

media massa,dan data – data yang telah ada lainnya. 

3. Metode pengumpulan data sekunder bisa dengan metode 

documenter atau metode studi kepustakaan 

4. Data sekunder umumnya diterapkan pada penelitian kuantitatif 

 

Kelebihan dan Kelemahan Data Primer dan Data Sekunder 

a. Data Primer 

Kelebihan: 

● Manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur 

kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena. Oleh karena itu, 

data primer lebih mencerminkan kebenaran yang dilihat.  

● Peneliti dapat lebih mengetahui kondisi yang diteliti karena terjun 

langsung untuk mendapatkan data asli  

Kelemahan: 

● Pengumpulan  data lebih sulit jika dibandingkan dengan data 

sekunder 

● Akan memakan waktu yang lama serta biaya yang tidak murah 

b. Data Sekunder : 

Kelebihan: 

● Efisiensi biaya, biaya pencarian/pengumpulan data sekunder 

lebih murah daripada data primer 

● Hemat waktu , untuk mencari data sekunder lebih singkat 

daripada data primer. 
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Kelemahan: 

● Jarang sekali data sekunder dapat memenuhi tujuan proyek 

penelitian. Hal ini disebabkan oleh factor unit pengukuran, 

definisi kelas yang dipergunakan dan peredaran publikasi 

yang tidak sesuai dengan kebutuhan.  

● Data dikumpulkan untuk tujuan yang berbeda dengan 

tujuan penelitian yang sedang dilakukan. 

● Pengambilan keputusan pemasaran biasanya memerlukan 

informasi yang mutakhir, padahal sumber data sekunder 

memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses antara 

pengumpulan data dan penerbitannya. 

 

Penggunaan Penelitian Dengan Data Primer Dan Sekunder 

Penggunaan penelitian dengan data primer dan sekunder dapat dilihat 

dari : 

1. Jenis dan sumber data 

         Secara ringkas, jenis dan sumber data disajikan pada bagan diatas. 

 

Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode 

yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. 
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Penentuan metode pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis dan sumber 

data penelitian yang dibutuhkan. 

Data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi menjadi 

tiga jenis, yaitu:  

1. Data Subyek (Self-Report Data) 

Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, 

pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang 

yang menjadi subyek penelitian (responden Data subyek 

diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan (respon) yang 

diberikan, yaitu : lisan (verbal), tertulis dan ekspresi. Respon verbal 

diberikan sebagai tanggapan atas pernyataan yang diajukan oleh 

peneliti. Respon ekspresi diperoleh peneliti dari proses observasi. 

2. Data Fisik (Physical Data) 

Data fisik merupakan jenis data penelitian berupa obyek atau benda-

benda fisik, antara lain dalam bentuk: bangunan atau bagian dari 

bangunan, pakaian,buku, dan senjata. Data fisik dalam penelitian 

bisnis dikumpulkan melalui metode observasi. 

3. Data Dokumenter (Documentary Data) 

Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain 

berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau 

dalam bentuk laporan program. Data ini memuat apa dan kapan 

suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu 

kejadian. Data dokumenter dalam penelitian dapat menjadi bahan 

atau dasar analisis yang kompleks yang dikumpulkan melalui 

metode observasi dan analisis dokumen yang dikenal dengan content 

analysis, antara lain berupa: kategori isi, telaah dokumen, pemberian 

kode berdasarkan karakteristik kejadian atau transaksi. 
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Dilihat dari jenisnya, data dapat dibedakan menjadi data kualitatif dan 

data kuantitatif. 

Data kualitatif adalah data yang sifatnya hanya menggolongkan saja 

dan tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka. Yang termasuk 

dalam klasifikasi data kualitatif adalah data yang berskala ukuran 

nominal dan ordinal, seperti jenis kelamin, jenis pekerjaan, status 

pekerjaan, motivasi karyawan, dan lain sebagainya. Data kuantitatif 

adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka, yang 

termasuk dalam data kuantitatif adalah data yang berskala ukur 

interval dan rasio. Contohnya, jumlah karyawan, jumlah penjualan, 

jumlah piutang, jumlah hutang, dan lain-lain. 

Teknik pengumpulan data 

a. Data Primer  

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu : 

metode survei, metode observasi, focus-group discussion (fgd) 

● Metode Survei (Survey Methods) 

o Metode survei merupakan metode pengumpulan data 

primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. 

o Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan 

antara peneliti dengan subjek (responden) penelitian 

untuk memperoleh data yang diperlukan. 

o Data yang diperoleh sebagian besar merupakan data 

deskriptif, akan tatapi pengumpulan data dapat dirancang 

untuk menjelesakan sebab akibat atau mengungkapkan 

ide-ide. 

o Umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang 

sama dari banyak subjek. 

o Teknik yang digunakan adalah (1) wawancara, dan (2) 

kuesioner. 
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● Interview (Wawancara) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal yang dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sangat sedikit. 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa anggapan yang 

perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan interview 

dan juga kuisioner adalah sebagai beikut: 

1. Bahwa subyek atau responden adalah orang yang 

paling tahu dirinya sendiri. 

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada 

peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. 

3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-

pertanyan yang diajukan peneliti kepadanya adalah 

sama dengan apa yang dimaksud peneliti. 

Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. 

1. Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data 

telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang 

akan diperoleh. Dengan wawancara terstruktur ini 

setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan 

alternatif jawaban yang sama. 

2. Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara tidak 

terstruktur atau terbuka, sering digunakan dalam 
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penelitian pendahuluan atau penelitian yang lebih 

mendalam terhadap responden. 

 

● Kuisioner (Angket) 

Kuisioner merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan-

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien 

bila peneliti mengetahui variabel-variabel yang akan diukur. 

Sekaran (1992) mengemukakan beberapa prinsip 

penulisan angket sebagai metode pengumpulan data 

yaitu: prinsip penulisan, pengukuran dan penampilan fisik. 

Prinsip penulisan angket menyangkut beberapa faktor, 

yaitu: 

1. Isi dan tujuan pertanyaan 

2. Bahasa mudah 

3. Pertanyaan tertutup, terbuka, positif, negatif 

4. Pertanyaan tidak mendua 

5. Tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa 

6. Pertanyaan tidak mengarahkan 

7. Panjang pertanyaan 

8. Acuan pertanyaan 

● Obeservasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri 

yang spesifik dibandingkan dengan metode yang lain.  Metode 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi 

dapat dibedakan menjadi dua yakni : 

1. Observasi berperan serta 
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Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, 

maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang 

nampak. Sambil mengamati, peneliti ikut melakukan apa yang 

dikerjakan oleh sumber data. Misalnya, mengamati bagaimana 

perilaku karyawan dalam bekerja, bagaimana semangant 

kerjanya, bagaimana hubungan karyawan dengan karyawan lain, 

dan sebagainya. 

2.  Observasi Nonpartisipan 

Dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan 

hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan 

observasi nonpartisipan ini tidak akan mendapatkan data yang 

mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah 

nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terucapkan dan 

yang tertulis.Misalnya, mengamati perilaku pembeli, mengamati 

barang-barang apa saja yang diminati pembeli. 

Dari segi instrumen yang digunakan, maka observasi 

dibedakan menjadi: 

1.      Observasi terstruktur 

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang 

secara sistematis tentang apa yang akan diamati dimana 

tempatnya. Peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa 

yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti 

menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. 

2.      Observasi tidak terstruktur 

Merupakan observasi yang tidak dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam melakukan 

pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah 

baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. 
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● Focus – Group Discussion (FGD) 

Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan 

data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan 

tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman 

sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap 

pemaknaan dari suatu kalompok berdasarkan hasil diskusi yang 

terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga 

dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari 

seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti. 

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan ketika 

ingin melakukan FGD. Pertama, jumlah FGD berkisar antara 5-

10 orang. Kedua, Peserta FGD harus bersifat 

FGD. Ketiga, perlunya dinamika kelompok. 

Kapan FGD dilakukan?. Ada beberapa kepentingan 

mengapa peneliti melakukan FGD, antara lain: 

 Jika peneliti membutuhkan pemahaman lebih dari satu sudut 

pandang, 

 Jika terjadi gap komunikasi antar kelompok, 

 Untuk menyingkap suatu fakta secara lebih detail dan lebih 

kaya, 

 Untuk keperluan verifikasi 

 

b. Data Sekunder 

Pengambilan data sekunder tidak boleh dilakukan secara 

sembarangan, oleh karena itu kita memerlukan metode tertentu. 

Cara-cara pengambilan data dapat dilakukan secara a) manual, b) 

online dan c) kombinasi manual dan online. 

a) Pencarian Secara Manual 

Sampai saat ini masih banyak organisasi, perusahaan, 

kantor yang tidak mempunyai data base lengkap yang dapat 

diakses secara online. Oleh karena itu, kita masih perlu 
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melakukan pencarian secara manual. Pencarian secara manual 

bisa menjadi sulit jika kita tidak tahu metodenya, karena 

banyaknya data sekunder yang tersedia dalam suatu organisasi, 

atau sebaliknya karena sedikitnya data yang ada. Cara yang 

paling efisien ialah dengan melihat buku indeks, daftar 

pustaka, referensi, dan literature yang sesuai dengan persoalan 

yang akan diteliti. Data sekunder dari sudut pandang peneliti 

dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data internal__ data 

yang sudah tersedia di lapangan; dan data eksternal__ data 

yang dapat diperoleh dari berbagai sumber lain. 

*) Lokasi Internal: Lokasi internal dapat dibagi dua 

sebagai sumber informasi yang berasal dari database khusus 

dan database umum. Data base khusus biasanya berisi 

informasi penting perusahaan yang biasanyan dirahasiakan dan 

tidak disediakan untuk umum, misalnya, data akutansi, 

keuangan, sdm, data penjualan dan informasi penting lainnya 

yang hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu di 

perusahaan tersebut. Data jenis ini akan banyak membantu 

dalam mendeteksi dan memberikan pemecahan terhadap 

masalah yang akan kita teliti di perusahaan tersebut. 

Sebaliknya, database umum berisi data yang tidak bersifat 

rahasia bagi perusahaan dan boleh diketahui oleh umum. Data 

jenis ini biasanya dapat diketemukan di perpustakaan kantor / 

perusaahaan atau disimpan dalam  komputer yang dapat 

diakses secara umum. Data ini diperoleh dari luar perusahaan 

biasanya berbentuk dokumen-dokumen peraturan pemerintah 

mengenai perdagangan, berita, jurnal perusahaan, profil 

perusahaan dan data-data umum lainnya. 

*) Lokasi Eksternal: Data eksternal dapat dicari dengan 

mudah karena biasanya data ini tersimpan di perpustakaan 

umum, perpustakaan kantor-kantor pemerintah atau swasta dan 

universitas, biro pusat statistik dan asosiasi perdagangan,  dan 
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biasanya sudah dalam bentuk standar yang mudah dibaca, 

seperti petunjuk penelitian, daftar pustaka, ensiklopedi, kamus, 

buku indeks, buku data statistik dan buku-buku sejenis lainnya. 

b) Pencarian Secara Online 

Dengan berkembangnya teknologi Internet maka 

munculah banyak data base yang menjual berbagai informasi 

bisnis maupun non-bisnis. Data base ini dikelola oleh sejumlah 

perusahaan jasa yang menyediakan informasi dan data untuk 

kepentingan bisinis maupun non-bisnis. Tujuannya ialah untuk 

memudahkan perusahaan, peneliti dan pengguna lainnya dalam 

mencari data. 

 

D. Rangkuman Materi  

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini 

subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap 

suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 

Karakteristik Data Primer Dan Data Sekunder 

Cara mengenali data primer dapat dilihat melalui karakteristik yang 

dimilikinya seperti berikut : Data primer umumnya bersifat langsung tanpa 

perantara atau asli, Bersifat Up to Date atau Fenomena yang sedang terjadi, 

Benar apa adanya karena data primer diambil dari data asli yang diteliti oleh 

si peneliti, Data primer umumnya juga dipakai pada penelitian kuantitatif, 

namun rata-rata atau kebanyakan diterapkan pada penelitian kualitatif. 

Di dalam penelitian kualitatif yang menggunakan data primer umumnya 

sejumlah responden biasa disebut sebagai Informan Penelitian. 
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Penelitian kuantitatif data primer sejumlah responden disebut sebagai 

sampel penelitian. 

Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, dan surveri 

(kuisioner, wawancara). 

Cara mengenali data sekunder dapat dilihat melalui karakteristik yang 

dimilikinya seperti berikut: Data sekunder bersifat tidak langsung atau 

melalui perantara, Sumber data sekunder diperoleh dari data yang sudah ada 

contohnya seperti lembaga – lembaga pemerintah, BPS, BEI, media 

massa,dan data – data yang telah ada lainnya. 

Metode pengumpulan data sekunder bisa dengan metode documenter atau 

metode studi kepustakaan. Data sekunder umumnya diterapkan pada 

penelitian kuantitatif. 

 

E. Penugasan 

Tujuan Tugas: Mahasiswa mampu memahami penelitian yang 

menggunakan data primer dan sekunder serta 

kelebihan dan kelemahan masing-masing 

penngunaan jenis data dalam penelitian. 

Uraian Tugas: 

a. Obyek garapan:  Penelitian data primer dan data sekunder. 

b. Hal yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: membuat resume 

teori dan review artikel dari jurnal terakreditasi nasional 

c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara 

kelompok 

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: hasil resume 

terhadap teori dan review artikel 

 

F. Evaluasi 

Soal latihan: 

1. Apa yang dimaksud data primer? 

2. Apa karakteristik data primer? 

3. Apa yang dimaksud data sekunder? 
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4. Jelaskan karakteristik data sekunder? 

Jawaban: 

1. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa 

opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. 

2. Karakteristik data primer adalah : 

1. Data primer umumnya bersifat langsung tanpa perantara atau asli 

2. Bersifat Up to Date atau Fenomena yang sedang terjadi 

3. Benar apa adanya karena data primer diambil dari data asli yang 

diteliti oleh si peneliti 

4. Data primer umumnya juga dipakai pada penelitian kuantitatif, 

namun rata-rata atau kebanyakan diterapkan pada penelitian 

kualitatif 

5. Di dalam penelitian kualitatif yang menggunakan data primer 

umumnya sejumlah responden biasa disebut sebagai Informan 

Penelitian 

6. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif data primer sejumlah 

responden disebut sebagai sampel penelitian 

7. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, dan 

surveri (kuisioner, wawancara) 

3. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 

4. Karakteristik data sekunder:  

a. Data sekunder bersifat tidak langsung atau melalui perantara 

b. Sumber data sekunder diperoleh dari data yang sudah ada contohnya 

seperti lembaga – lembaga pemerintah, BPS, BEI, media massa,dan 

data – data yang telah ada lainnya. 
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c. Metode pengumpulan data sekunder bisa dengan metode documenter 

atau metode studi kepustakaan 

d. Data sekunder umumnya diterapkan pada penelitian kuantitatif 

 

Kriteria Penilaian: 

 Tanggung jawab  : 40% 

 Pengolahan Informasi  : 10% 

 Komunikasi (presentasi) : 30% 

 Narasi PPT   : 20% 
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UNIT VII 

VARIABEL PENELITIAN DAN PENGUKURAN VARIABEL   

 

A. Deskripsi Singkat Mata Kuliah  

Mata kuliah ini membahas tentang isu-isu metode penelitian dengan 

berbagai pendekatan khususnya penelitian ilmiah di bidang akuntansi. 

Sistematika pembahasan mengikuti proses penelitian, mulai dari 

mengidentifikasi bidang penelitian secara umum sampai dengan 

penyusunan laporan hasil penelitian.  

B. Capaian Pembelajaran  

Mahasiswa mampu memahami dengan baik Variabel dalam penelitian 

dan pengukuran variabel 

C. Materi 

Variabel mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh 

anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh 

kelompok yang lain. Pengertian lain bahwa variabel adalah sesuatu yang 

digunakan sebagai ciri, sifat atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh 

satuan penelitian tentang sesuatu konsep tertentu. 

Pengukuran variabel adalah proses menentukan jumlah atau intensitas 

informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, dan atau obyek tertentu serta 

hubungannya dengan masalah atau peluang bisnis. 

Proses pengukuran yaitu dengan menetapkan angka atau tabel terhadap 

karakteristik atau atribut dari suatu obyek, atau setiap jenis fenomena atau 

peristiwa yang mengunakan aturan-aturan tertentu yang menunjukkan 

jumlah dan atau kualitas dari faktor-faktor yang diteliti. 

Pengukuran Variabel 

Pengukuran adalah penting bagi setiap penelitian, karena dengan 

pengukuran itu penelitian dapat menghubungkan konsep yang abstrak 

dengan realitas.Untuk dapat melakukan pengukuran, maka seseorang 

peneliti harus memikirkan bagaimana ukuran yang paling tepat untuk suatu 
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konsep. Ukuran yang tepat akan memberikan kepada penelii untuk 

merumuskan lebih tepat dan lebih cermat konsep penelitiannya. Proses 

pengukuran mengandung 4 kegiatan pokok sebagai berikut : 

 Menentukan indikator untuk dimensi – dimensi variabel penelitian. 

 Menentukan ukuran masing-masing dimensi. Ukuran ini dapat berupa 

item (pertanyaan) yang relevan dengan dimensinya. 

 Menentukan ukuran yang akan digunakan dalam pengukuran, Apakah 

tingkat ukuran nominal, ordinal interval atau ratio dan 

 Menguji tingkat validitas dan reliabilitas sebagai kriteria alat 

pengukuran yang baik.. Alat pengukur yang baik, apabila alat pengukur 

itu dapat mengungkapkan realita itu dengan tepat. Oleh karena itu 

dalam pengukuran gejala yang demikian itu yang dianut adalah 

berdasarkan indikator-indikator konsep tersebut. Jadi kalau akan 

mengukur intelegensi harus mencari apa yang menjadi indikator 

perbuatan yang intelegen tersebut. 

Definisi Operasional Variabel 

 Definisi suatu konsep atau constract merupakan suatu definisi yang 

menyatakan secara jelas dan akurat mengenai bagaimana suatu konsep 

atau constract tersebut diukur. 

 Pengukuran dengan melihat dimensi perilaku, aspek, atau karakteristik 

yang ditunjukkan oleh suatu konsep. 

 Merumuskan definisi operasional variabel perlu memperhatikan 

definisi teoritiknya dan kebutuhan kondisi teknik di lapangan.  

Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang di gunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, 

sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif. 
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Pada dasarnya terdapat 5 jenis skala pengukuran, yaitu : 

1. Skala Nominal 

 Adalah skala yang memungkinkan peneliti mengelompokkan subyek 

kedalam katagori atau kelompok. 

 Misal gender responden dapat dikelompokkan dalam 2 katagori : Pria 

dan wanita. Skala gender dapat dinyatakan dalam angka :Pria = 1 dan 

Wanita = 2. 

 Skala Nominal bersifat mutualy exlusive dan masing-masing anggota 

himpunan tersebut tidak ada perbedaan nilai.  

2. Skala Ordinal 

 Skala Ordinal tidak hanya menyatakan katagori tapi juga menyatakan 

peringkat katagori tersebut. 

 Skala Ordinal menjawab atas suatu pertanyaan, responden diminta 

untuk memberikan urutan alternatif jawaban yang paling sesuai.  

 Misal rangking jawaban yang dibuat berdasarkan preferensi Responden:  

1. Senang sekali, 2. Senang, 3.Kurang senang, 4.Kurang senang sekali. 

3. Skala Interval 

 Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala 

nominal dan skala ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu 

berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian peneliti dapat 

melihat besarnya perbedaan karakteristik antara satu individu atau 

obyek dengan lainnya. 

 Skala Interval memungkinkan mengukur beda antara dua titik dalam 

skala, menghitung means dan standar deviasi data. 

 Contoh: Jarak waktu jam.08.00 – 10.00 adalah sama dengan jarak 

waktu 16.00 – 18.00. Tetapi kita tidak dapat menyatakan bahwa 

jam.16.00 dua kali  lebih lambat dibandingkan jam.08.00. 

4. Skala Ratio 

 Skala pengukuran ratio mempunyai semua karakteristik yang dipunyai 

oleh skala nominal, ordinal, dan interval dengan kelebihan skala ini 

mempunyai nilai 0 (nol) empiris absolut. Nilai absolut nol tersebut 
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terjadi pada saat ketidakhadirannya suatu karakteristik yang sedang 

diukur. Pengukuran ratio biasanya dalam bentuk perbandingan antara 

satu individu atau obyek tertentu dengan lainnya. 

 Skala Rasio merupakan kedudukan data yang tertinggi, dimana 

memiliki nilai nol yang orisinal. 

 Misal : Jika aset perusahaan A sebanyak Rp. 10 Milyar dan aset 

perusahaan B sebanyak Rp. 5 Milyar, maka rasio A & B adalah 2 : 1. 

5. Skala Pengungkapan Sikap 

Ada 4 jenis skala pengukuran sikap menurut Daniel J Mueller (1992), yaitu: 

a. Skala Likert 

 Skala Likert di gunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan resepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dalam 

penelitian, fenomena social ini telah di tetapkan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya di sebut sebagai variable penelitian. 

Contoh : 

Preferensi Preferensi Preferensi 

1. Sangat Setuju                      1. Setuju 1. Sangat Positif 

2. Setuju 2. Sering 2. Positif 

3. Ragu-ragu 3. Kadang-kadang                                            3. Netral 

4. Tidak Setuju                       4. Hampir tdk pernah                      4. Negatif 

5. Sangat Tdk Setuju              5. Tidak Pernah                              5. Sangat Negatif 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban tersebut diberi nilai 

skor, Misalnya : sangat setuju/setuju/sangat positif diberi skor 5, 

selanjutnya setuju/sering/positif diberi skor 4 dan seterusnya. 

Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan, baik bersifat favorable (positif) bersifat 

bersifat unfavorable (negatif). 

 Jawaban setiap item instrumen yang mengunakan skala Likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang 

berupa kata-kata antara lain: 
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a. Sangat Setuju, b.Setuju, c.Ragu-ragu, d.Tidak Setuju, e.Sangat Tdk 

Setuju. 

b.   Sangat Baik, b. Baik, c. Ragu-ragu, d. Tidak Baik, e. Sangat Tidak Baik. 

 Sistem penilaian dalam skala Likert adalah sebagai berikut: 

Item Favorable: sangat setuju/baik (5), setuju/baik (4), ragu-ragu (3), tidak 

setuju/baik (2), sangat tidak setuju/baik (1) 

Item Unfavorable: sangat setuju/ baik (1), setuju/ baik (2), ragu-ragu (3), 

tidak setuju/ baik (4), sangat tidak setuju/ baik (5). 

b. Skala Thurstone 

 Skala Thurstone merupakan skala sikap yang pertama dikembangkan 

dalam pengukuran sikap. Skala ini mempunyai tiga teknik penskalaan 

sikap, yaitu : 

 Metode perbandingan pasangan 

 Metode interval pemunculan sama, dan 

 Metode interval berurutan. 

 Ketiga metode ini menggunakan bahan pertimbangan jalur dugaan yang 

menganggap kepositifan relatif pernyataan sikap terhadap suatu obyek. 

 Menurut “Anwar Sanusi” dalam buku Metodologi Penelitian 

Bisnis2014 

c. Skala Thurstone terdiri atas 11 titik pada kedua bagian ujung titik berisi 

pernyataan ekstrem. Sementara itu bagian titik tenganya berisi 

pernyataan netral dan untuk kedelapan titik lainnya tidak diberi label 

untuk menciptakan kesan interval yang tampak sama antara ketiga 

posisi yang diberi label ekstrem dan netral tersebut  

d. Skala Guttman 

 Skala pengukuran dengan tipe ini, akan di dapat jawaban yang tegas, 

yaitu ya atau  tidak,  benar atau salah, pernah atau tidak, positif atau 

negative  dan lain - lain. Data yang di peroleh dapat berupa data interval 

atau rasio dikhotomi (dua alternatif).  

 Jadi kalau pada skala likert terdapat 3,4,5,6,7 interval, dari kata “sangat 

setuju” sampai “sangat tidak setuju”, maka pada dalam skala Guttman 

hanya ada dua interval yaitu “setuju atau tidak setuju”. Penelitian 
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menggunakan skala Guttman di lakukan bila ingin mendapatkan jawaban 

yang tegas terhadap suatu permasalahan yang di tanyakan. 

Contoh : 

1.Apakah anda setuju dengan kebijakan perusahaan menaikkan harga jual? 

a) Setuju 

b) Tidak Setuju 

 

e. Semantic Deferensial 

Skala pengukuran yang berbentuk Semantic defferensial. Skala ini juga di 

gunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda 

maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang 

jawaban “sangat positifnya” terletak di bagian kanan garis, dan jawaban 

yang “sangat negatif” terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data 

yang di peroleh adalah daya interval, dan biasanya skala ini di gunakan 

untuk mengukur sikap/karakteristik tertentu yang di punyai oleh 

seseorang. 

f. Skala Rating 

Dalam skala rating data yang diperoleh adalah data kuantitatif  

kemudian peneliti baru mentranformasikan data kuantitatif tersebut 

menjadi data kualitatif. 

Contoh: 

Kenyaman ruangtunggu RSU Kartini: 

    5      4      3     2     1 

Kebersihan ruang  parker RSU Kartini : 

5    4     3      2     1 

 

D. Rangkuman Materi 

Variabel mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh 

anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh 

kelompok yang lain. Pengertian lain bahwa variabel adalah sesuatu yang 

digunakan sebagai ciri, sifat atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh 

satuan penelitian tentang sesuatu konsep tertentu. 
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Pengukuran adalah penting bagi setiap penelitian, karena dengan 

pengukuran itu penelitian dapat menghubungkan konsep yang abstrak 

dengan realitas. Untuk dapat melakukan pengukuran, maka seseorang 

peneliti harus memikirkan bagaimana ukuran yang paling tepat untuk suatu 

konsep. Ukuran yang tepat akan memberikan kepada penelii untuk 

merumuskan lebih tepat dan lebih cermat konsep penelitiannya. 

Definisi Operasional Variabel 

Definisi suatu konsep atau constract merupakan suatu definisi yang 

menyatakan secara jelas dan akurat mengenai bagaimana suatu konsep atau 

constract tersebut diukur. 

Pengukuran dengan melihat dimensi perilaku, aspek, atau karakteristik yang 

ditunjukkan oleh suatu konsep. 

Merumuskan definisi operasional variabel perlu memperhatikan definisi 

teoritiknya dan kebutuhan kondisi teknik di lapangan.  

 

E. Penugasan 

Tujuan tugas: Mahasiswa mampu memahami dengan baik Variabel 

dalam penelitian dan pengukuran variabel 

Uraian Tugas: 

a.  Obyek garapan:  Varibel dan pengukuran variabel. 

b. Hal yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: membuat resume 

teori dan review artikel dari jurnal terakreditasi nasional 

c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara 

kelompok 

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: hasil resume 

terhadap teori dan review artikel 

 

F. Evaluasi 

Soal latihan: 

1. Jelaskan apa yang dimaksud variabel dalam penelitian? 

2. Mengapa setiap variabel harus ada pengukurannya? 

3. Jelaskan apa yang dimaksud pengukuran variabel? 
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4. Jelaskan jenis-jenis skala pengukuran? 

Jawaban: 

1. Variabel mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh 

anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki 

oleh kelompok yang lain. Pengertian lain bahwa variabel adalah sesuatu 

yang digunakan sebagai ciri, sifat atau ukuran yang dimiliki atau 

didapatkan oleh satuan penelitian tentang sesuatu konsep tertentu. 

2. Pengukuran adalah penting bagi setiap penelitian, karena dengan 

pengukuran itu penelitian dapat menghubungkan konsep yang abstrak 

dengan realitas. Untuk dapat melakukan pengukuran, maka seseorang 

peneliti harus memikirkan bagaimana ukuran yang paling tepat untuk 

suatu konsep. Ukuran yang tepat akan memberikan kepada penelii 

untuk merumuskan lebih tepat dan lebih cermat konsep penelitiannya. 

3. Definisi  Operasional Variabel 

Definisi suatu konsep atau constract merupakan suatu definisi yang 

menyatakan secara jelas dan akurat mengenai bagaimana suatu konsep 

atau constract tersebut diukur. 

Pengukuran dengan melihat dimensi perilaku, aspek, atau karakteristik 

yang ditunjukkan oleh suatu konsep. 

Merumuskan definisi operasional variabel perlu memperhatikan definisi 

teoritiknya dan kebutuhan kondisi teknik di lapangan.  

4. Skala pengukuran variabel terdiri dari: 

Skala Nominal 

 Adalah skala yang memungkinkan peneliti mengelompokkan subyek 

kedalam katagori atau kelompok. 

 Misal gender responden dapat dikelompokkan dalam 2 katagori : Pria 

dan wanita. Skala gender dapat dinyatakan dalam angka :Pria = 1 dan 

Wanita = 2. 

 Skala Nominal bersifat mutualy exlusive dan masing-masing anggota 

himpunan tersebut tidak ada perbedaan nilai.  
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Skala Ordinal 

 Skala Ordinal tidak hanya menyatakan katagori tapi juga menyatakan 

peringkat katagori tersebut. 

 Skala Ordinal menjawab atas suatu pertanyaan, responden diminta 

untuk memberikan urutan alternatif jawaban yang paling sesuai.  

 Misal rangking jawaban yang dibuat berdasarkan preferensi Responden:  

1. Senang sekali, 2. Senang, 3.Kurang senang, 4.Kurang senang sekali. 

Skala Interval 

 Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala 

nominal dan skala ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu 

berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian peneliti dapat 

melihat besarnya perbedaan karakteristik antara satu individu atau 

obyek dengan lainnya. 

 Skala Interval memungkinkan mengukur beda antara dua titik dalam 

skala, menghitung means dan standar deviasi data. 

 Contoh: Jarak waktu jam.08.00 – 10.00 adalah sama dengan jarak 

waktu 16.00 – 18.00. Tetapi kita tidak dapat menyatakan bahwa 

jam.16.00 dua kali  lebih lambat dibandingkan jam.08.00. 

Skala Ratio 

 Skala pengukuran ratio mempunyai semua karakteristik yang dipunyai 

oleh skala nominal, ordinal, dan interval dengan kelebihan skala ini 

mempunyai nilai 0 (nol) empiris absolut. Nilai absolut nol tersebut 

terjadi pada saat ketidakhadirannya suatu karakteristik yang sedang 

diukur. Pengukuran ratio biasanya dalam bentuk perbandingan antara 

satu individu atau obyek tertentu dengan lainnya. 

 Skala Rasio merupakan kedudukan data yang tertinggi, dimana 

memiliki nilai nol yang orisinal. 

 Misal : Jika aset perusahaan A sebanyak Rp. 10 Milyar dan aset 

perusahaan B sebanyak Rp. 5 Milyar, maka rasio A & B adalah 2 : 1. 

 

Skala Pengukuran Sikap 

Skala Likert 
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 Skala Likert di gunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan resepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dalam 

penelitian, fenomena social ini telah di tetapkan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya di sebut sebagai variable penelitian. 

 

Kriteria Penilaian: 

 Tanggung jawab  : 40% 

 Pengolahan Informasi  : 10% 

 Komunikasi (presentasi) : 30% 

 Narasi PPT   : 20% 
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UNIT VIII 

POPULASI DAN SAMPEL DALAM PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Singkat Mata Kuliah  

Mata kuliah ini membahas tentang isu-isu metode penelitian dengan 

berbagai pendekatan khususnya penelitian ilmiah di bidang akuntansi. 

Sistematika pembahasan mengikuti proses penelitian, mulai dari 

mengidentifikasi bidang penelitian secara umum sampai dengan 

penyusunan laporan hasil penelitian.  

B. Capaian Pembelajaran  

Mahasiswa mampu memahami serta menentukan populasi dan sampel 

dalam penelitian 

C. Materi 

Pengertian Populasi 

 Populasi berasal dari kata bahasa inggris population, yang berarti 

jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2013: 117).  

 Menurut Nazir (1983:327) mengatakan bahwa populasi adalah 

berkenaan dengan data bukan barang atau bendanya.  

 Pengertian lainnya, diungkapkan oleh Nawawi yang menyebutkan 

bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari 

manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai 

tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki 

karaktersitik tertentu di dalam suatu penelitian. 

 Sedangkan Riduwan (2002: 3) mengatakan bahwa populasi adalah 

keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran menjadi objek 

penelitian. 

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 

keseluruhan orang yang menjadi sasaran penelitian. 
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Jenis Populasi  

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, populasi dapat 

dibedakan berdasarkan beberapa aspek: 

1. Berdasarkan jumlahnya, populasi dapat dibedakan menjadi populasi 

terbatas dan populasi tak terbatas.  

 Populasi terbatas adalah sumber data yang jelas batasannya secara 

kuantitatif , sehingga relatif dapat dihitung jumlahnya. Populasi ini 

memiliki ciri terbatas. Contoh: Tiga juta wanita Indonesia pada 

tahun1985; dengan karakteristik: mengikuti programKB.  

 Populasi tidak terbatas adalah sumber data yang tidak dapat ditentukan 

batasnya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. 

Contoh: Narapidana di Indonesia, Pengangguran di Indonesia. 

2. Berdasarkan sifat populasi, dapat dibedakan menjadi populasi homogen 

dan populasi heterogen.  

 Populasi homogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat 

yang sama,sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara 

kuantitatif. Contoh: Buruh tani penggarap, PNS golongan III A, Dosen 

Ilmu Akuntansi dan lain-lain.  

 Populasi heterogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat 

atau keadaan yang bervariasi sehingga perluditetapkan batas-batasnya, 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pada umumnya, populasi 

yang heterogen terjadi pada penelitian di bidang sosial dan objeknya 

manusia atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia. Contoh: 

Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Garut. 

Pengertian Sampel 

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dianggap dapat mewakili 

populasi secara keseluruhan. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi,misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. 

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi yang betul-betul representatif 

(mewakili). 
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Keuntungan Menggunkan Sampel 

 Memudahkan peneliti untuk jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan 

dengan menggunakan populasi dan apabila populasinya terlalu besar 

dikhawatirkan akan terlewati. 

 Penelitian lebih efesien ( dalam arti menghemat uang, waktu dan 

tenaga). 

 Lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data artinya jika subjeknya 

banyak dikhawatirkan adanya data / informasi yang terlewati. 

 Penelitian lebih efektif, jika penelitian bersifat destruktif (merusak) 

yang menggunakan spesemen akan hemat dan bisa dijangkau tanpa 

merusak semua bahan yang ada serta bisa digunakan untuk menjaring 

populasi yang jumlahnya banyak. 

Tehnik Sampilng 

Teknik sampling adalah cara untuk data sebenarnya, dengan memperhatikan 

sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang 

representatif. Menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran 

sampel yang akan dijadikan sumber  

Jenis-jenis Tehnik Sampling 

1. Random Sampling  

Cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk 

diambil kepada setiap elemen populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel. Artinya jika elemen populasinya ada 100 dan yang akan 

dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai 

kemungkinan25/100 untuk bisa dipilih menjadi sampel. 

a. Simple Random Sampling atau Sampel Acak Sederhana 

Teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit 

sampling. Dengan demikian setiap unsur populasi harus mempunyai 

kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Pengambilan 

sampel ini dapat dilakukan dengan cara undian.  

b. Proportionate Stratified Random Sampling atau Sampel Acak 

Distratifikasikan 



77 
 

Teknik ini biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan 

bertingkat atau berlapis-lapis. Misalnya sekolah, terdapat beberapa tingkatan 

kelas. Jika tingkatan dalam populasi diperhatikan, mula-mula harus 

dipastikan strata yang ada, kemudian tiap strata diwakili sampel penelitian. 

Disproportionate Stratified Random Sampling 

Teknik ini digunakan untuk menentukan junlah sampel, bila populasi 

berstrata tetapi kurang proporsional. Misalnya pegawai dari unit kerja 

tertentu mempunyai; 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, 

800 orang SMU, 700 orang SMP, maka tiga orang lulusan S3 dan empat 

orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel. Karena dua kelompok ini 

terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU danSMP. 

 

Cluster Sampling atau Area Sampel 

Teknik ini digunakan jika populasi tidak terdiri dari individu-individu, 

melainkan terdiri dari kelompok atau cluster. Misalnya, penelitian dilakukan 

terhadap populasi pelajar SMU di suatu kota. Untuk itu random tidak 

dilakukan secara langsung pada semua pelajar, tetapi pada sekolah/kelas 

sebagai kelompok atau cluster. 

 

Nonprobability/Nonrandom Sampling atau Sampel Tidak Acak 

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2013:122). Tidak semua unsur 

atau elemen populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih 

menjadi sampel. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa 

disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah 

direncanakan oleh peneliti. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, 

kuota, aksidental, purporsive, jenuh,dan snowball. 

Convenience Sampling 

Sampling convenience adalah teknik pengambilan sample berdasarkan 

kemudahan. Misalnya ingin meneliti tentang minat konsumen dalam 

mengonsumsi produk. 
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Sampling Kuota 

Sampling kuota adalah cara pengambilan sampel di mana jumlah responden 

yang akan diteliti ditetapkan terlebih dahulu, baru kemudian siapa yang 

akan dipilih menjadi sampel terserah peneliti. 

Sampling Incidental 

Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan/ insidental bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel,bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data. 

Sampling Purporsive 

Sampel purposive atau biasa dijebut juga dengan judgement sampling 

adalah sampling yang cara pengambilannya didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan tertentu. 

Sampling jenuh 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. 

Sampling Snowball 

Sampling Snowball adalah cara pengambilan sampling yang pertama-tama 

hanya menggunakan responden terbatas, kemudian terus meningkat 

berdasarkan informasi dari responden pertama. Pencarian informasi 

biasanya dihentikan ketika jawaban atas pertanyaan peniliti memperoleh 

jawaban yang relatif sama dari satu responden ke responden lainnya. 

 

Menentukan Ukuran Sampel 

Penentuan Ukuran Sampel menurut Slovin. 

Dalam menentukan ukuran sampel penilitian, slovin memasukkan unsur 

kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat ditoleransi. Nilai toleransi ini dinyatakan dalam persentase, 

misalnya 5%. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 



79 
 

𝑛 =
N

1 + Nα2
 

Dimana 

n = ukuran sampel  

N = ukuran populasi 

α = toleransi ketidaktelitian (dalam persen). 

 

D. Rangkuman Materi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, 

benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau 

peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karaktersitik tertentu 

di dalam suatu penelitian. 

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dianggap dapat mewakili 

populasi secara keseluruhan. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi,misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. 

Keuntungan Menggunkan Sampel 

 Memudahkan peneliti untuk jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan 

dengan menggunakan populasi dan apabila populasinya terlalu besar 

dikhawatirkan akan terlewati. 

 Penelitian lebih efesien (dalam arti menghemat uang, waktu dan 

tenaga). 

 Lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data artinya jika subjeknya 

banyak dikhawatirkan adanya data / informasi yang terlewati. 

 Penelitian lebih efektif, jika penelitian bersifat destruktif (merusak) 

yang menggunakan spesemen akan hemat dan bisa dijangkau tanpa 

merusak semua bahan yang ada serta bisa digunakan untuk menjaring 

populasi yang jumlahnya banyak. 
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E. Penugasan 

Tujuan tugas: Mahasiswa mampu memahami serta menentukan 

populasi dan sampel dalam penelitian. 

Uraian Tugas: 

a.  Obyek garapan:  Populasi dan Sampel Penelitian. 

b. Hal yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: membuat resume 

teori dan review artikel dari jurnal terakreditasi nasional 

c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: dikerjakan secara 

kelompok 

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: hasil resume 

terhadap teori dan review artikel 

 

F. Evaluasi 

Soal latihan: 

1. Jelaskan apa yang dimaksud populasi penelitian? 

2. Jelaskan apa yang dimaksud sampel penelitian? 

3. Manfaat penggunaan sampel dalam penelitian? 

4. Jelaskan apa yang dimaksud nonprobability sampling? 

Jawaban: 

1. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, 

benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau 

peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karaktersitik 

tertentu di dalam suatu penelitian. 

2. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dianggap dapat mewakili 

populasi secara keseluruhan. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi,misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu, kesimpulannya akan 

diberlakukan untuk populasi. 

3. Manfaat penggunaan sampel: 

a. Memudahkan peneliti untuk jumlah sampel lebih sedikit 

dibandingkan dengan menggunakan populasi dan apabila 
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populasinya terlalu besar dikhawatirkan akan terlewati. 

b. Penelitian lebih efesien (dalam arti menghemat uang, waktu dan 

tenaga). 

c. Lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data artinya jika 

subjeknya banyak dikhawatirkan adanya data / informasi yang 

terlewati. 

d. Penelitian lebih efektif, jika penelitian bersifat destruktif (merusak) 

yang menggunakan spesemen akan hemat dan bisa dijangkau tanpa 

merusak semua bahan yang ada serta bisa digunakan untuk 

menjaring populasi yang jumlahnya banyak. 

4. Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

 

Kriteria Penilaian: 

 Tanggung jawab  : 40% 

 Pengolahan Informasi  : 10% 

 Komunikasi (presentasi) : 30% 

 Narasi PPT   : 20% 

 

G. Daftar Pustaka 
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