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Paradigma adalah cara pandang yang 
mewakili keyakinan terdalam (iman). 

Jadi bukan sekadar cara meriset

Interpretivisme adalah salah satu 
PARADIGMA



Positivisme/Fungsionalis

Dunia ini adalah hasil sebab-akibat yang pasti terukur, dan 
bisa digeneralisasi

Rumusan Masalah: 
Apakah “x” berpengaruh pada “y”?

Realitas dapat dijelaskan dalam hubungan 
sebab akibat: Y= a + bx

Tujuan Penelitian: 
Menjelaskan, memprediksi, mengendalikan

memiliki keyakinan bahwa:

Bab 0 
Metodologi 
Konstruktif 

Riset 
Akuntansi



Interpretivisme

Dunia ini adalah hasil konstruksi subjektif pemaknaan aktor yang bersifat 
kontekstual

Rumusan Masalah: 
Bagaimana pemahaman auditor tentang 

rotasi audit?

Realitas dapat dijelaskan dalam penjelasan 
mendalam tentang pemahaman informan

Tujuan Penelitian: 
Memahami, memaknai, menerima

memiliki keyakinan bahwa:

Bab 0 
Metodologi 
Konstruktif 

Riset 
Akuntansi



Kritis

Dunia ini adalah hasil penjajahan ideologi dominan, pihak terjajah tidak sadar 
bahwa ia dijajah atau teralineasi

Rumusan Masalah: 
Bagaimana bentuk pembebasan akuntansi berbasis 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonessia?

Realitas harus diubah dengan cara menyadarkan 
pihak terjajah dan membebaskan

Tujuan Penelitian: 
Menyadarkan, membebaskan, mengambil alih

Bab 0 
Metodologi 
Konstruktif 

Riset 
Akuntansi

memiliki keyakinan bahwa:



Posmodernisme

Dunia ini adalah bentukan kebenaran di mana “kebenaran” tunggal tidak bisa 
(dipercaya) dijadikan kebenaran. Kebenaran bersifat relatif.

Rumusan Masalah: 
Bagaimana bentuk akuntansi tanpa pamrih berbasis 

Tuna Sathak Bati Sanak?

Masyarakat perlu disadarkan bahwa Realitas hanya 
tergantung pada kepentingan/kuasa tertentu, dan ada 

realitas lain yang juga sama “benar” nya 

Tujuan Penelitian: 
Memajemukkan realitas

Bab 0 
Metodologi 
Konstruktif 

Riset 
Akuntansi



Kaum Interpretivis melihat realitas 
cenderung SUBJEKTIF

Subjektif? Objektif?ILMU



• Kalau Anda ingin menjadi Interpretivis, 
maka berlatihlah melihat dunia sebagai 
hasil realitas konstruksi subjektif



Bagaimana cara memahami 
dan memaknai dunia?

• Etnografi 

• Etnometodologi 

• Fenomenologi 

• Hermeneutika 

• Interaksi simbolik 

• dll



Transcendental Phenomenology 
(Edmund Huserl)



Kata kunci analisis 
Fenomenologi 

“I”/ Aku

Pengalaman

Persepsi, Ingatan, 
Harapan, Fantasi, 

Perasaan, 
Perasaan, Kuasa 
untuk memilih

“I”/ Aku

Pengalaman

Persepsi, Ingatan, 
Harapan, Fantasi, 

Perasaan, 
Perasaan, Kuasa 
untuk memilihBagaimana Anda merumuskan 

“wawancara”?
Allraum 

&Weltzeit
Allraum 

&Weltzeit



Koleksi dan Analisis 
Fenomenologi dilakukan secara 

bersamaan…

NoemaNoesis

It is our interest now to pursue the connections that rightfully 
exist in pure subjectivity (Huserl 2006:160)

Epoche (Bracketing)



Bracketing



Kertas Kerja





Etnografi 
(Interpretivisme)

To understand/ Verstehen



Langkah analisis Etnografi (Spradley 1980):

Analisis Domain (Level 1)

Analisis Taksonomi (Level 2)

Analisis Komponensial (Level 3)

Analisis semantik

Pertanyaan kontras

Analisis Tema (Level 4)

Pertanyaan Struktural



Contoh 1:
Saat saya bergabung dengan ibu-ibu untuk pergi bersama ke 
acara slametan keluarga Haryo, mereka sudah membawa 
beberapa baskom plastik atau aluminium yang ditutupi secarik 
kain. Mereka memandang saya lalu salah seorang tertawa dan 
lainnya mengeryitkan dahinya. “Laa nduk, mana buwuhannya? 
mosok datang ke undangan gak bawa buwuhan, ora ilok”.

Contoh 2:
Ibu-ibu sudah terlihat rapi saat saya bergabung dengan mereka 
untuk pergi bersama ke acara slametan keluarga Haryo. Bu Sri 
sedikit kaget melihat saya yang tidak membawa apapun, dan 
mengernyitkan dahinya. Bu Ani dan Bu Ijah saling menjawil dan 
tertawa melihat saya. Saya baru sadar setiap dari mereka 
membawa wadah plastik atau aluminium. Bu Sri membawa 
baskom plastik warna merah jambu ditutupi kain kotak-kotak, 
sedangkan Bu Ani dan Ijah membawa baskom aluminium 
loreng hijau putih ditutupi kain berenda. Bu Ani dengan 
perlahan sebagaimana seorang ibu mengajar anaknya berkata, 
“Laa nduk, mana buwuhannya? mosok datang ke undangan 
gak bawa buwuhan, ora ilok”.

slametan

Buwuhan

Ilok

Baskom Plastik

Kain kotak

Baskom 
Aluminium



Analisis Domain

Domain Analysis bertujuan 
mencari hubungan semantik 
atas apa yang diobservasi



Analisis Taksonomi

/tak·so·no·mi/ n 1 klasifikasi bidang ilmu; kaidah dan prinsip yg meliputi 
pengklasifikasian objek; 2 cabang biologi yg menelaah penamaan, perincian, dan 
pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan pembedaan sifatnya; 3 Ling 
klasifikasi unsur bahasa menurut hubungan hierarkis; urutan satuan fonologis atau 
gramatikal yang dimungkinkan dalam satuan bahasa 

“The way cultural domains are organised” 

Biasanya dipermudah dengan menggambar grafik



Pada tahap ini, etnografer perlu 
mengajukan “pertanyaan struktural” 
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NETNOGRAFI LEBIH SEDERHANA DARI ETNOGRAFI 
IT IS SIMPLER THAN ETNOGRAPHY

Doing netnography, you will find, is dramatically easier 
to begin than doing ethnography. As we are discussing 
research topics, focus and form your own questions. 
As we discuss search engines to locate appropriate online 
communities, start your search for them. Collect 
data as we discuss data collection. Analyse your data as 
we discuss data analysis. Read through the verbatims 
and examples and engage with them - if you are 
curious, use your search engine to go deeper. 

Riset tinggal KLIK Research is one CLICK away



THE TWO APPROACHES YOU CAN CHOOSE:

Maker/ InterventionalLurker/ Passive

Kebutuhan relasi/bonding lebih tinggi

Koleksi data secara “mengintai” atau 
diam-diam

Collecting data in silence or by 
”lurking”

Koleksi data melalui “intervensi” 
atau aktif terlibat dalam komunitas

Collecting data through intervention 
or actively involved in community

Need to relate/bond is higher



APA YANG DIANALISLIS? 
IDENTIFIKASI BAGAIMANA CYBERCULTURE DALAM KOMUNITAS ONLINE TERBENTUK

Pertukaran topik 
dengan informasi 

tertentu

Pertukaran norma/
budaya tertentu

Penguatan norma 
budaya

Adopsi norma 
budaya

Kohesi norma 
budaya

Pertukaran 
informasi identitas

Peneguhan kuasa/
status dalam 
komunitas

Pertukaran 
relasional

Keeratan 
komitmen

Kozinet 2010

Semakin bertambahnya waktu dan frekuensi komunikasi



APA YANG DIANALISLIS? 
TIPE KOMUNITAS APA YANG ANDA PILIH?

Nama Komunitas Deskripsi

Cruising Communities Komunitas yang ada hanya untuk alasan rekreasional 
dan relasional (misal: grup alumni)

Bonding Communities Komunitas yang ada untuk memperkuat relasi (misal 
grup penggemar artis tertentu)

Geeking Communities
Komunitas yang ada untuk memberikan informasi-informasi 

penting (tidak membutuhkan relasi kuat antar anggota), 
misal komunitas blogger yang memberika tips blogging



TAHAPAN NETNOGRAFI

• Rumusan masalah 
• Penetapan situs atau komunitas daring 
• Koleksi data melalui observasi/ 

partisipasi/ intervensi 
• Analisis data- interpretasi/ abstraksi 

nilai dan sistem nilai, konstruksi model 
transformasi budaya 

• Menuliskan netnografi, implikasi 
teoretis/praktis



KOLEKSI DATA: PERMISI DULU…???

Pernyataan Foto/Gambar Video

Status

Respon atas status

Penggunaan emoticon

Penggunaan stiker/gif

Profile Picture

Wall paper

Penggunaan warna

Ekspresi gerak

Ekspresi Emosi

Reaksi

Love

Like

Sad

Angry

Next: Data Analysis!



ANALISIS DATA 
DATA ANALYSIS

DATA ANALYSIS (Positive - Interpretive)
Coding (membuat kodifikasi)
Noting (Membuat refleksi atas kode)
Abstracting & Comparing (mencari sistem nilai)
Generalizing
Theorizing
DATA ANALYSIS (Critical-Beyond))
Historical data to reveal power-relation/injustice
Revelation of absence of religious-spirituality
Design of a (re)newe(ed) reality with Godliness values

Kozinet, 2010

Kamayanti, 2021



Penyajian Riset Interpretivisme



Dalam penelitian kuantitatif… 

Page 23 

Kata kunci dua istilah ini adalah: 
MEASURE (UKUR)

Halaman 57-61



Validitas dan Reliabilitas digantikan dengan 
TRUSTWORTHINESS & VALUE RELEVANCE

Bagaimana Anda memastikan bahwa 
penelitian Anda dipercaya/ trustworthy?



Apa yang harus ditulis?

Pendekatan yang dipakai

Informan yang diambil

Lokasi dan Waktu Penelitian

Koleksi Data

Analisis Data

Semua harus punya 
ARGUMENTASI



Penyajian Metode Penelitian 1

“Penel i t ian in i menggunakan observasi dalam 
pengambilan data.  Observasi dalam penelitian kualitatif 
terdiri dari dua jenis: pertama, observasi pasif (passive 
observation) dan kedua, observasi partisipasi aktif 
(participant observation).  Dalam observasi pasif, peneliti 
mencoba menjadi tak terlihat, berbeda dengan partisipasi 
aktif di mana peneliti dapat berinteraksi dengan apa yang 
ia amati”

Halaman 60



Penyajian Metode Penelitian 2

“Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi aktif 
dengan tinggal di pesantren desa selama 2 bulan 
berturut-turut yaitu Februari dan Maret di tahun 2020.  
Observasi, interaksi dan khususnya wawancara dengan 
para pengelola pesantren yaitu K.H. Agus Samin dan Gus 
Lim, dilakukan setiap setelah sholat Jumat, biasanya 
menghabiskan waktu 45 menit hingga satu setengah jam, 
sambil “ngopi” dan “ngerokok”

Halaman 60



“Saya harus segera menyelesaikan berkas ini…kalau tidak nanti  auditor supervisor saya bisa 
marah besar.  Kertas kerja semacam ini sangat detil, jadi sepertinya saya bakal pulang sangat 
larut malam ini. Untungnya, suami saya memahami. Dia bisa bantu jaga anak sebentar… 
gantinya besok saya yang harus antar anak” (Wawancara dengan Rita, Kamis 1 Agustus 2015)

Rita harus menyelesaikan pekerjaannya karena ia memiliki supervisor yang sangat penuntut. 
Oleh karena itu, Rita sangat beruntung memiliki suami yang sangat mendukung tugasnya 
sebagai auditor perempuan.  Peran auditor perempuan memang sangat didukung oleh keluarga.  
Tanpa keluarga yang memahami profesi auditor perempuan, tak mungkin predikat auditor 
profesional dapat dicapai.  Peran keluarga sangat membantu auditor perempuan dengan cara 
saling berbagi tugas rumah tangga. Dalam hal ini, pembagian peran antara suami dan istri 
memungkinkan Rita menjadi auditor profesional.

TRANSKRIPSIKAN DAN MAKNAI

Contoh 1

Halaman 
46-47



“Saya harus segera menyelesaikan berkas ini…[sambil menata beberapa folder] kalau tidak 
nanti  auditor supervisor saya bisa marah besar.  Kertas kerja semacam ini sangat detil, jadi 
sepertinya saya bakal pulang sangat larut malam ini [menghembuskan napas berat]. 
Untungnya, suami saya memahami. Dia bisa bantu jaga anak sebentar [tersenyum kecut 
sambil menengok jam tangan, lagi-lagi menghembuskan napas berat]…gantinya besok saya 
yang harus antar anak.” (Wawancara dengan Rita, Kamis 1 Agustus 2015)

Sebagai seorang auditor perempuan, Rita harus berjuang untuk memenuhi kewajibannya 
sebagai ibu dan istri serta tugasnya sebagai auditor.  Tampak bahwa walau Rita memiliki 
komitmen tinggi pada pekerjaannya, ia merasa tertekan saat harus meninggalkan keluarganya.   
Hal ini tampak pada cara ia berkali-kali menghembuskan napas berat dan gelisah melihat jam 
tangannya, sambil secara cepat mencocokkan kertas kerja dengan bukti audit.

TRANSKRIPSIKAN DAN MAKNAI

Contoh 2

Halaman 
46-47



Metode Pengumpulan Data

• Pemilihan informan? 
• Ingat! Penelitian kualitatif tidak 

bermaksud menggeneralisasi ☺  
• Dapat menggunakan model snowball 

“sampling” (???) 
• Penelitian kualitatif bersifat 

kontekstual dan “dalam”



Tidak semua penelitian Kualitatif 
menggunakan TRIANGULASI

Different methods have different strength 
and different weaknesses. If they converge 
(agree) then we can be reasonably 
confident that we are getting a true picture.  
If they don’t then we have to be cautious 
about basing our understanding on any 
one set of data…This approach from 
different methodological standpoints is 
usually known as triangulation” (Gilman 
2000)



Bolehkah kita menggunakan 
Foto?











Selamat Meneliti


