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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1      Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Moleong (2011: 6) mengemukakan bahwa yang dimaksud 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dll. Selanjutnya penelitian kualitatif digunakan oleh 

peneliti dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang fenomena sosial 

yang terjadi, untuk kemudian dianalisis berdasarkan pengamatan atau penemuan 

yang ada di lapangan. 

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan bagaimana peran dari pendidikan etika sebagai upaya 

pencegahan kecurangan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya. Berdasarkan maksud penelitian tersebut, penulis 

menggunakan jenis penelitian (Case Studies) studi kasus.  

Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, 

kelompok, organisasi, program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu 

dimana data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Studi kasus 

juga dapat diartikan sebagai suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci, 

dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah 

atau fenomena yang terjadi di masa kini (Bungin, 2003: 20).  
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Secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok 

pertanyaan suatu penelitian berbentuk how dan why, bila peneliti tidak dapat 

mengontrol peristiwa yang diselidiki, dan apabila fokus penelitiannya terletak 

pada fenomena di masa kini (Yin, 2012: 1). Dari penjelasan tersebut, studi kasus 

dinilai sesuai dengan penelitian ini. Karena penelitian jenis ini bertujuan untuk 

menggambarkan secara detail latar belakang, sifat, dan karakter dari objek 

penelitian sehingga diperoleh diskripsi yang utuh, mendalam dan mudah 

dipelajari. Dalam konteks penelitian ini, diharapkan akan didapatkan deskripsi 

mengenai proses belajar mengajar Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi hingga 

evaluasi dan saran-saran untuk perbaikan yang lebih baik ke depannya. 

 

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil objek yaitu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang berlokasi di Jl. MT. Haryono 165 

Malang. Objek penelitian ini meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam 

kegiatan pembelajaran mata kuliah etika bisnis dan profesi. Dalam hal ini objek 

akan bertindak sebagai informan, sehingga akan berpengaruh pada keakuratan 

data. 

 

3.3 Penentuan Informan 

Untuk mengetahui keakuratan dan keaktualan informasi, maka kehadiran 

informan sangat diperlukan. Informan-informan tersebut oleh peneliti digunakan 

sebagai basis akurasi dan aktualisasi data yang berkaitan dengan isu-isu yang 
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diteliti. Dengan hadirnya informan, peneliti dapat menggali informasi lebih dalam 

lagi mengenai fokus utama penelitian yaitu mengenai bagaimana peran 

pendidikan etika dalam upaya pencegahan tindakan kecurangan. 

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian 

peneliti menunjuk beberapa informan (purposive). Hal ini bertujuan agar data 

yang diperoleh dapat dianalisis dan dibandingkan antara data dari informan satu 

dengan informan lainnya. Apakah ada kecocokan atau tidak di dalam persepsi 

informan yang satu dengan yang lain berkaitan isu yang diteliti. Untuk itulah 

beberapa informan sengaja ditunjuk diantaranya : 

1. Dosen Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi 

Pemilihan informan dari dosen mata kuliah tersebut dikarenakan 

adanya keterlibatan langsung dalam kegiatan pembelajaran pendidikan 

etika. Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

pendidikan etika itu sendiri menurut sudut pandang dosen mata kuliah 

Etika Bisnis dan Profesi. 

2. Mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Etika Bisnis dan 

Profesi 

Selanjutnya dari mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah etika 

bisnis dan profesi, peneliti ingin menggali informasi tentang sudut 

pandang mahasiswa tersebut tentang proses pembelajaran mata kuliah 

Etika Bisnis dan Profesi tersebut. Diharapkan dengan keterlibatan dari 

mahasiswa tersebut dalam perkuliahan mata kuliah Etika Bisnis yang 

tengah berlangsung, data yang didapatkan sesuai dengan keadaan 
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No. Nama Keterangan

1 Anna Mahasiswa Angkatan 2010

2 Antya Mahasiswa Angkatan 2010

3 Kiki Mahasiswa Angkatan 2010

4 Dian Mahasiswa Angkatan 2010

5 Niken Mahasiswa Angkatan 2010

6 Nurul Mahasiswa Angkatan 2010

7 Aji Mahasiswa Angkatan 2009

8 Aldi Mahasiswa Angkatan 2009

9 Bapak Aji Dedi M. Dosen Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi

perkuliahan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, informan 

yang sedang menempuh mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi adalah 

mahasiswa Jurusan Akuntansi angkatan 2010. 

3. Mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Etika Bisnis dan 

Profesi. 

Sebagai mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Etika Bisnis 

dan Profesi, peneliti ingin mendapatkan informasi tentang sudut 

pandang mereka terhadap peran penanaman nilai-nilai etika yang 

pernah mereka tempuh dalam kesehariannya. Dalam penelitian ini, 

informan yang dimaksud adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi 

angkatan 2009 yang telah lulus.  

Pemilihan informan dalam penelitian ini berasal dari Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya angkatan 2010 yang sedang 

menempuh mata kuliah etika bisnis dan profesi, mahasiswa angkatan 2009 yang 

telah menempuh mata kuliah etika bisnis dan profesi, dan seorang dosen pengajar 

mata kuliah etika bisnis dan profesi. 

Tabel 3.1 

Daftar Informan 
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Pemilihan informan dari mahasiswa angkatan 2009 dan 2010 dikarenakan 

mahasiswa-mahasiswa tersebut dianggap sudah mengetahui bagaimana atmosfer 

pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya. Misalnya saja dari berbagai macam materi perkuliahan (mulai dari 

Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Teori 

Akuntansi, dan lain lain). Hal tersebut diperhatikan oleh peneliti karena 

pembentukan kesadaran etis mahasiswa juga dipengaruhi oleh pola pikir 

mahasiswa yang telah terbentuk selama masa perkuliahan. 

Kemudian pemilihan Bapak Aji Dedi Mulawarman sebagai informan 

didasari ketertarikan peneliti terhadap metode mengajar beliau saat menempuh 

mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Dari wawancara yang dilakukan dengan 

beliau, peneliti mencoba mengumpulkan data yang meliputi metode penanaman 

nilai etis kepada mahasiswa, indikator keberhasilan pengajaran, kendala 

pengajaran, dan saran untuk perbaikan pengajaran mata kuliah etika bisnis dan 

profesi. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Data dalam penelitian dipilah-pilah berdasarkan jenis dan sumbernya. 

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian diklasifikasikan dalam dua jenis 

yaitu: 

1. Data Primer 
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Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber aslinya dan secara khusus dikumpulkan peneliti 

untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indrianto dan Supomo, 1999: 

146-147). Data ini bisa diperoleh melalui observasi, wawancara, 

diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini, data 

primer berasal dari hasil wawancara mendalam dengan para informan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung namun melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 

1999: 147). Data sekunder pada penelitian ini berupa silabus mata 

kuliah etika bisnis dan profesi dari Prairie View Texas A&M 

University dan Universitas Brawijaya Malang. Data tersebut 

digunakan oleh peneliti untuk membandingkan perbedaan yang ada 

antara mata kuliah yang diajarkan di Amerika dengan Indonesia. 

 

3.5      Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu 

sebagai berikut (Sugiyono, 2011:225): 

1. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan turun secara 

langsung ke lapangan untuk mengamati objek yang akan diteliti. Observasi 

pada penelitian ini dilakukan dengan mengikuti salah satu kelas mata 

kuliah etika Bisnis dan Profesi (sit in class) pada tanggal 29 Mei 2013. 
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Peneliti mengikuti kegiatan perkuliahan dari awal hingga akhir sebagai 

pengamat dan mencatat serta mendokumentasikan proses belajar-mengajar 

tersebut. Kegiatan observasi ini dikategorikan sebagai observasi 

partisipatif yang pasif. Di mana peneliti datang di tempat kegiatan orang 

yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat di dalam kegiatan tersebut. 

2. Wawancara 

Interview atau wawancara adalah proses memperoleh data yang dilakukan 

dengan melakukan tanya jawab dengan bertatap muka antara peneliti 

dengan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

wawancara semi terstruktur dalam memperoleh data. Wawancara 

dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar 

pertanyaan yang ditujukan kepada informan yang telah dipilih. Tetapi 

dalam pelaksanaanya, pertanyaan yang diberikan bisa berkembang sesuai 

dengan jawaban yang diberikan oleh informan. Sehingga, data yang 

didapat dari tiap informan dapat berbeda tergantung dari sudut 

pandangnya mengenai proses perkuliahan mata kuliah Etika Bisnis dan 

Profesi. Semakin berkembang jawaban yang diberikan, data yang 

didapatkan semakin kaya akan informasi mengenai proses perkuliahan 

mata kuliah tersebut. 

3. Penggunaan Dokumen 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 

dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis ataupun tidak, gambar 

ataupun film baik yang bersifat pribadi ataupun resmi. Dalam penelitian 
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ini, beberapa dokumen yang digunakan meliputi silabus kelas mata kuliah 

Etika Bisnis dan Profesi yang diampu oleh Bapak Aji Dedi Mulawarman  

di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 

4. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada dengan triangulasi. Maka sebenarnya peneliti 

mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian kali ini 

antara lain, peneliti sendiri, alat perekam suara, pedoman wawancara, alat tulis 

menulis : 

1. Peneliti Sendiri 

Dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sekaligus perencana, pelaksana 

pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya sebagai pelapor 

hasil penelitiannya. Peneliti sebagai instrumen disini adalah sebagai alat 

pengumpul data seperti tes pada penelitian kualitatif (Moleong, 2005:168). 

Karena peneliti bertindak sebagai pewawancara, penafsir data dan juga 

pelapor data maka peneliti terlibat secara langsung pada penelitian ini. 

2. Alat Perekam Suara 
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Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara saat 

pengumpulan data di lapangan. Karena itu peneliti perlu untuk melakukan 

perekaman proses wawancara. Data tersebut selanjutnya akan digunakan 

untuk mencari pola, kata kunci, dan pokok-pokok isi pembicaraan yang 

menjadi dasar analisis penelitian. 

3. Pedoman Wawancara 

Pada awal penelitian, peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai 

arahan untuk memberikan pertanyaan. Pedoman wawancara yang dimiliki 

oleh peneliti merupakan serangkaian pertanyaan yang digunakan peneliti pada 

awal melakukan penelitian. Tujuan beberapa pertanyaan ini diajukan adalah 

untuk mengetahui, sejauh mana isu-isu etika dijelaskan dalam proses 

perkuliahan, pola pembelajaran yang dikembangkan dan dimiliki oleh dosen, 

dan akhirnya peran dari pendidikan etika sebagai upaya pencegahan 

kecurangan. 

4. Alat Tulis Menulis 

Selama proses penelitian, peneliti menggunakan alat tulis menulis untuk 

mencatat poin-poin penting saat proses wawancara untuk menunjang 

kesimpulan. 

 

3.7      Analisis dan Interpretasi data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah 

menganalisis data. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan memilihnya menjadi 
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satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain ( Bogdan & Biklen, 1982 dalam 

Moleong, 2011 :248). 

Proses analisis data dalam metode kualitatif ini dilakukan sejak dan 

sepanjang proses penelitian berlangsung. Analisis data yang digunakan dalam 

metode penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  

Pendeskripsian disini meliputi upaya-upaya untuk mempelajari dan 

menjelaskan mengenai bagaimana peran pendidikan etika sebagai upaya 

pencegahan kecurangan. Sebenarnya analisis data merupakan upaya mencari data 

secara sistematis yang didasarkan atas catatan wawancara, observasi, dokumentasi 

dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian atas objek yang diteliti. 

Pengolahan data dalam penelitian ini mencakup beberapa tahap, yaitu: 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang diperoleh di 

lapangan (Huberman, 2009: 16). Proses ini meliputi penyempurnaan data 

baik pengurangan data yang kurang perlu dan tidak relevan, ataupun 

penambahan data yang dirasa masih kurang. 

2. Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan (Huberman, 2009: 17). 
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3. Interpretasi data 

Interpretasi data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian 

data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang 

tersurat, melainkan juga dengan memahami atau menafsirkan mengenai 

apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan. 

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi 

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan konfigurasi yang utuh dari 

penelitian yang telah dilakukan (Huberman, 2009: 19). Kesimpulan ini 

diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, 

serta dilakukan dengan cara berulang kali untuk meninjau ulang mengenai 

kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi 

dan konsisensinya terhadap judul, perumusan masalah, dan tujuan yang 

ada. 

 


