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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini akan menyajikan permasalahan yang bersifat sosial dan dinamis. 

Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif. Tujuan 

penelitian kualitatif adalah untuk memaparkan fenomena yang terjadi (Flick, 

2013). Menurut Moleong (2007), penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami 

fenomena yang dari sudut pandang subjek penelitian diantaranya perilaku, 

persepsi, motivasi, dan tindakan. Data dari penelitian kualitatif akan berbentuk 

teks, berdasarkan dokumen dan transkrip wawancara yang dikaitkan dengan 

kajian teori. Kemudian dilakukan analisis sesuai kriteria yang telah ditentukan 

sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran (Ibraraharie dan Lilis, 2016). 

3.2 Desain Penelitian 

Menurut Bungin (2005), desain penelitian (research design) merupakan konsep 

atau gambaran proses dari suatu penelitian ilmiah untuk menjawab rumusan 

masalah yang ditentukan. Desain penelitian ini terdiri 3 tahapan, yaitu: pertama 

tahap pengembangan model penelitian; kedua tahap pengumpulan data; dan ketiga 

tahap analisis data. Adapun detail terkait tahapan tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Tahap Proses Penelitian 

 

Tahap pertama adalah penentuan topik penelitian berdasarkan pada literatur untuk  

menyusun model awal penelitian. Penelitian ini akan membahas faktor-faktor 

terhadap tindakan whistleblowing dalam membantu proses audit forensik. Dari 

teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu, ada lima variabel yang akan 

diteliti, yaitu diantaranya komitmen organsasi, komitmen profesional, sosialisasi 

antisipatif, intensitas moral dan keseriusan kecurangan. Tahap kedua adalah 

menyusun semi structure protocol untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. 
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wawancara dilaksanakan, hasilnya akan ditranskripsi terlebih dahulu, kemudian 

dianalisis menggunakan software Nvivo. Pada tahap ketiga adalah menyimpulkan 

hasil analisis data untuk menentukan model akhir dari penelitian dan kesimpulan. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan individu yang memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi dari latar penelitian (Moleong, 2010). Subjek dalam penelitian 

kualtatif berperan sebagai informan, yaitu orang yang memberikan informasi 

berupa data yang diinginkan peneliti sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 

Informan penelitian ini adalah auditor forensik yang berprofesi dalam bidang 

praktisi (BPK/BPKP) dan akademisi (Perguruan Tinggi). Jumlah informan 

sebanyak 8 orang, dengan memenuhi syarat memiliki sertifikasi Certified Fraud 

Examiner (CFE) dan atau Certified Forensic Auditor (CFrA). 

3.4  Metode Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kombinasi 

metode nonprobability sampling, antara purposive sampling dan snowball 

sampling. Purposive sampling adalah pemilihan sampel berdasarkan penilaian 

terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang sesuai dengan latar 

penelitian (Kuncoro, 2014). Karakteristik sampel yang ditentukan dalam 

penelitian ini adalah yang memiliki sertifikasi sertifikasi Certified Fraud 

Examiner (CFE) dan atau Certified Forensic Auditor (CFrA) dan pernah terlibat 

dalam proses pemeriksaan investigasi. 
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Sedangkan, teknik snowball sampling adalah metode untuk mengambil sampel 

dalam suatu rantai hubungan yang menerus (Neuman, 2003). Teknik ini 

digunakan untuk mendapat informan selanjutnya, berdasarkan rekomendasi 

informan sebelumya. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. Menurut Hasan (2002) data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari lapangan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang dilakukan. Data primer 

dalam penelitian ini berupa transkrip hasil wawancara terhadap informan. 

Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber 

yang telah ada (Hasan, 2002). Data ini digunakan untuk mendukung data primer 

yang berasal dari jurnal, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya. 

Dalam prosedur penelitian, peneliti wajib melakukan teknik pengumpulan data 

yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Moleong (2010) teknik pengumpulan 

data dilakukan oleh peneliti itu sendiri yang berasal informan secara mendalam, 

sehingga diperoleh data berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh peneliti. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan semi 

structure interview. Wawancara akan dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yaitu yang mengajukan pertanyan dan informan yaitu yang untuk 

memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2010). Selain itu, hal lain yang 

perlu dipersiapkan untuk wawancara yaitu alat perekam suara (voice recorder) 

dan alat tulis bila diperlukan untuk pencatatan. 
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3.6 Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Dalam 

penelitian ini pengujian dilakukan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi 

merupakan teknik pengujian keabsahan data dilakukan dengan memanfaatkan 

sumber lain diluar hasil wawancara (Moleong, 2007). Teknik ini akan 

membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan metode 

maupun teori. Dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi teori. 

Tujuannya agar data dari hasil wawancara dapat dibandingkan dengan teori yang 

relevan, sehingga menghindari bias oleh peneliti atas penarikan kesimpulan. 

3.7 Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitataif. Data penelitian 

kualitatif berupa kumpulan kata atau teks narasi. Tahap analisis konten dilakukan 

dengan dua tahap yaitu analisis induktif dan deduktif. Analisis induktif berupa 

tema dan sub tema variabel, serta faktor. Sedangkan analisis deduktif berupa 

perbandingan kerangka konseptual awal penelitian dan kerangka hasil penelitian 

akhir (Creswell dan Clark, 2007). 

Analisis data akan didukung dengan bantuan Computer Assited Qualitative Data 

Analysis Software (CAQDAS) yaitu Nvivo 11. Software ini digunakan atas 

pertimbangan kelebihannya dalam mendukung analisis kualitatif. Kemampuan 

software dalam mengolah data seperti teknik analisis kualitatif yang dilakukan 

secara manual, namun dapat selesai dalam jangka waktu yang singkat (Walsh, 

2003). 
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Dalam penelitian ini digunakan proses analisis data yang sistematis yaitu analisis 

coding.  Menurut Walsh (2003), analisis coding adalah cara untuk mengorganisasi 

aspek-aspek secara sistematis dan mendetail, ke dalam kategori yang sesuai. 

Berikut langkah-langkah analisis data menggunakan software Nvivo menurut 

Miles, Huberman dan Saldana, (2014) diantaranya:  

3.7.1  Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan 

berdasarkan transformasi data kasar catatan di lapangan. Tahapan reduksi data 

merupakan bentuk analisis yang merangkum data, menggolongkan sesuai dengan 

konstruk-konstruk penelitian, dan membuang yang tidak perlu, sehingga dapat 

ditarik kesimpulan. Hasil pengelompokan (coding) data berdasarkan jawaban 

responden akan di analisis menggunakan Nvivo 11. Pada tahap ini pemilihan data 

yang sesuai dengan penelitian tentang determinan tindakan whistleblowing dalam 

proses audit forensik. 

3.7.2 Penyajian Data (Data Display)  

Data setelah direduksi, langkah selanjutnya dilakukan adalah penyajian data. 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan diagram agar 

tersusun dalam pola hubungan terkait dengan kontruk-konstruk dalam penelitian. 

Hal ini dilakukan agar memudahkan dalam memahami fenomena yang terjadi dan 

merencanakan kerja penelitian selanjutnya.  
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3.7.3  Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing) 

Proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan dari hasil penelitian 

yang telah diverifikasi, yang meliputi hasil temuan dari lapangan. Penarikan 

kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil intisari 

dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara hasil penelitian 

dan teori-teori yang terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


