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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif ini juga diartikan 

sebagai penelitian riset yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau 

makna yang terdapat dibalik fakta. Bentuk data yang digunakan bukan 

berbentuk bilangan, angka, skor atau nilai, peringkat atau frekuensi yang 

biasanya dianalisis dengan menggunakan perhitungan matematik atau 

statistik (Fitrah, 2017). 

 

 

3.2 Obyek dan Sumber Data Penelitian 

Obyek untuk penelitian ini berupa entitas atau kelompok 

masyarakat tertentu. Penelitian ini mengunakan obyek dari mahasiswa di 

STIE MalangkuÇeÇwara yang sudah memiliki pendapatan sendiri. Dalam 

penelitian ini akan mengunakan jenis data primer dan tipe data yang akan 

diperoleh secara lisan dari mahasiswa itu sendiri. 

Sumber data penelitian ini adalah data primer berupa data yang 

diperoleh secara langsung dari responden. Pengumpulan data akan 

dilakukan secara langsung untuk mengetahui tingkat kesadaran mahasiswa 

terhadap perencanaan keuangan. Sumber data yang akan diperoleh yaitu 

hanya khusus mahasiswa yang berada di STIE MalangkuÇeÇwara dan 
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sudah berpendapatan sendiri untuk dirinya sendiri dan juga berfokus pada 

mahasiswa angkatan 2016. Dan data yang akan di dapat dari hasil 

pengumpulan berupa informasi data keuangan dan data keinginan jangka 

pendek hingga jangka panjang. 

 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik berikut, yaitu :  

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Elsa, 2015). Pada saat 

mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung 

dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa 

melalui alat komunikasi, misalnya pesawat telepon. Informan yang 

diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah 

berkompeten di bidangnya dan relevan dengan pokok bahasan penelitian 

yakni analisis perencanaan pengelolaan keuangan mahasiswa STIE 

MalangkuÇeÇwara. 

Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi baik keuangan 

maupun non keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung proses perencanaan 

keuangan. Proses ini terdiri dari pengumpulan awal dari keadaan keuangan 

mahasiswa, keingingan dan ide-ide untuk rencana masa depan yang akan 

dimasukan dalam perencanaan keuangan. Informasi yang akan diperoleh dari 

narasumber adalah : 

a) Informasi pendapatan. 

b) Pengeluaran rutin bulanan narasumber. 
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3.4 Prosedur Analisis 

Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data 

kualitatif. Untuk menjawab rumusan masalah “Penganalisisan suatu 

perencanaan keuangan mahasiswa” akan dilakukan tahapan-tahapan dalam 

melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:  

a) Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai 

dengan hasil mewawancarai mahasiswa STIE MalangkuÇeÇwara yang 

sesuai dengan karakteristik yang ada dan mulai mencoba untuk 

bertanya sesuai dengan kebutuhan untuk analisis. Jawaban wawancara 

akan ditulis secara poin-poin dan wawancara menggunakan alat bantu 

berupa alat rekam suara sehingga kegiatan wawancara dapat 

memberikan data yang lengkap sesuai kebutuhan penelitian. 

b) Hasil wawancara akan ditranskripkan menjadi daftar pertanyaan beserta 

jawabannya. Transkrip wawancara digunakan sebagai survei data 

mengenai pengelolaan keuangan narasumber. 

c) Analisis data, dimana peneliti menganalisis kesesuaian data-data yang 

diperlukan untuk menganalisis keuangan narasumber. 

d) Mencari cara atau alternatif untuk mewujudkan perencanaan yang 

diinginkan narasumber dari pendapatan yang di peroleh. 

e) Hasil analisis dapat dideskripsikan dan hasil analisis deskripsi data 

keuangan narasumber, akan ditarik kesimpulan. 

f) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dalam 

penelitian ini mengunakan arus kas. Verifikasi didasarkan pada 

penyajian data. 

 

 

 


