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1. PENDAHULUAN 
 Manusia hampir setiap hari bertanya tentang segala sesuatu, baik itu yang 
dilihatnya, dibacanya, dirasakannya, dikerjakannya, dan aktivitas-aktivitas lainnya. 
Manusia bertanya karena manusia berpikir (thinking). Pentingnya proses berpikir 
tersebut sampai kemudian manusia menjuluki dirinya sendiri sebagai Homo Sapiens 
(Makhluk yang Berpikir)2. Bahkan dalam Islam, tradisi manusia yang berpikir - 
sebelum istilah Homo Sapiens muncul - telah dikemukakan Al-Qur’an dengan istilah 
Ulil Albab (Manusia yang Berpikir)3. Hasil dari pertanyaan (question) sebenarnya 
dapat disebut dengan jawaban (answer) atau dapat pula disebut dengan pengetahuan 
(knowledge). Manusia bertanya untuk mendapatkan jawaban atau pengetahuan 
disamping memang naluri dan sifat dasar kemanusiaannya, juga didasarkan pada 
kebutuhan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.  
 Pertanyaan muncul dari hal-hal sepele yang tidak perlu pemecahan masalah 
sampai dengan masalah krusial dan rumit yang membutuhkan pemecahan masalah 
(problem solving). Pertanyaan paling mudah ketika kita bangun tidur, misalnya: “Jam 
berapa ini?”; “Sudah pagi atau masih malam ya?”; “Lo kok sudah jam segini, temen-
temen kos kok pada diem ya, apa aku yang gak denger atau mereka pada belum 
bangun?”; Waduh, kesiangan aku, bisa gak aku menyelesaikan tugas yang semalam 
belum aku selesaikan?; dan lainnya. Atau pertanyaan seputar mahasiswa ketika 
pertama kali masuk kelas Metodologi Penelitian: “Dosennya serem gak ya?”; “Enak 
gak dosen ini ngasih kuliah?”; Mbulet and ruwet gak ya mata kuliah ini?” dan lain-
lain. Pertanyaan yang lebih kritis, misalnya, ketika kita baru saja membaca koran 
pagi atau menonton berita televisi (apalagi sambil ditemani teh atau kopi, pasti enak 
:p): “Mengapa pemerintah kok seperti lemah ketika kita diobok-obok Malaysia ya? 
Apa pemimpin kita tidak bisa mencontoh Bung Karno dengan teriakannya - Ganyang 
Malaysia - ya?”, Apakah tidak ada cara untuk menghentikan kerusuhan-kerusuhan 
yang tiap hari disiarkan di tv ya?”; “Bagaimana cara meredam korupsi di kalangan 
elit-elit negeri kita ya?”, dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul 
di benak kita. 
 

                                               
1 Materi Minggu Pertama Mata Kuliah Metodologi Penelitian - Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Brawijaya, 21 Pebruari 2011.  
2 Auguste Rodin (1840-1917) seorang seniman pemahat bahkan membuat sebuah patung termasyhur, 
Homo Sapiens, Manusia yang Berpikir sebagai monumen pentingnya tradisi berpikir atau bertanya dari 
manusia. Dengan berpikir itu pula ciri kemanusiaan itu hadir. Hakikat kemanusiaan paling substansial bagi 
masyarakat Barat adalah ketika manusia berpikir (lihat Suriasumantri 1985, hal 1) 
3 Lihat misalnya QS Ali Imron 190:191. Dalam konteks Qur’an, hakikat Manusia sebagai Ulil Albab adalah 
manusia yang memiliki keseimbangan diri sebagai manusia yang selalu berpikir sekaligus berzikir kepada 
Allah.  
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2. APA ITU PENELITIAN, PENGETAHUAN DAN ILMU? 
Pertanyaannya sekarang adalah, apakah beda antara pertanyaan biasa dengan 
pertanyaan penelitian atau riset (research) yang memiliki substansi keilmuan? Apa 
yang dicontohkan di atas adalah contoh dari pertanyaan-pertanyaan biasa dan sudah 
menjadi sifat dasar manusia. Sebenarnya pula yang disebut dengan pertanyaan 
ilmiah merupakan bentuk lanjut dari pertanyaan-pertanyaan biasa di sekitar 
kehidupan kita. Dengan semakin bertumpuknya pertanyaan-pertanyaan manusia, 
makin banyak pula jawaban yang muncul. Dari banyaknya jawaban-jawaban yang 
muncul kemudian menjadi pola atau kebiasaan. Hanya saja pola atau kebiasaan hasil 
dari pertanyaan dan jawaban tersebut belum membentuk ilmu, tetapi baru masuk 
pada tataran yang disebut dengan tradisi. Tradisi muncul dari jawaban atas 
pertanyaan yang terselesaikan tanpa harus dipertanyakan lebih mendalam dan di uji 
pola serta pemodelan maupun kemungkinan perekayasaan yang kemudian 
membentuk teori (theory).  
 Pengetahuan dapat dibagi dalam tiga jenis, yaitu, pertama, pengetahuan yang 
berasal dari manusia sendiri. Kedua, pengetahuan dari luar manusia yang terjangkau 
indera dan akal manusia, yaitu alam semesta. Ketiga, pengetahuan dari luar manusia 
yang tidak terjangkau indera dan akal manusia, yaitu Tuhan.  Pengetahuan diri dan 
alam semesta biasa disebut dengan pengetahuan empiris yang didapatkan melalui 
panca indera, akal dan batin. Sedangkan pengetahuan di luar itu biasanya disebut 
dengan agama dan didapatkan melalui wahyu dengan pendekatan intuisi dan 
spiritual. Meskipun saat ini banyak manusia dan hasil pengetahuan berupa ilmu 
yang tidak mempercayai bahwa pengetahuan mengenai Tuhan itu ada. Aliran seperti 
ini biasanya disebut dengan Materialisme. Materialisme percaya bahwa segala 
sesuatu hanya dapat disebut pengetahuan dan dengan demikian dapat menjadi ilmu 
apabila pengetahuan tersebut didapatkan bila terbukti secara material melalui panca 
indera dengan mengunggulkan akal sebagai sumber pencarian. Materialisme tidak 
mengakui adanya pengetahuan adanya Tuhan. 
 Berdasarkan pembagian pengetahuan tersebut, maka pengetahuan dapat 
dibagi menjadi beberapa kategori. Pengetahuan pertama yaitu pengetahuan biasa 
yang didapatkan melalui pengalaman panca indera. Pengetahuan kedua, yaitu 
tradisi, pengetahuan yang didapatkan dari kebiasaan dan pola yang teratur tetapi 
tidak terstruktur. Pengetahuan ketiga, yaitu ilmu, hasil dari pengalaman panca 
indera dan tradisi yang kemudian dilalukan secara sistematis, terorganisir serta  
radikal (sampai ke akar-akarnya) berdasarkan riset dan atau eksperimen yang sesuai 
tahapan/metode keilmuan. Pengetahuan keempat, yaitu filsafat, hasil dari pemikiran  
menemukan kebenaran yang sistematis, radikal dan universal. Filsafat sendiri 
menurut Gazalba (1990, 24) sebenarnya lebih menekankan pada sistem kebenaran 
tentang segala sesuatu yang dipersoalkan sebagai hasil berpikir secara radikla, 
sistematis dan universal. 
 Pertanyaan dan jawaban menjadi sebuah penelitian atau memiliki substansi 
keilmuan bahkan membentuk teori, ketika subyek atau obyek yang dipertanyakan 
tersebut diamati dan diteliti secara mendalam, diidentifikasi secara sistematis, 
melalui kerangka berfikir yang terorganisir. Teori sendiri seperti dijelaskan oleh 
Indriantoro dan Supomo (1999, 7) bila dilihat dari definisinya merupakan penjelasan 
atau keterangan mengenai fenomena alam. Sedangkan penelitian menurut 
Indriantoro dan Supomo (1999, 4-5) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 
mengembangkan pengetahuan. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang 
memiliki kriteria tertentu. Penelitian dengan demikian mempunyai hubungan yang 
erat dengan ilmu.  
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 Tujuan penelitian sebenarnya adalah untuk memperoleh pengetahuan yang 
dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah serta bila memungkinkan 
membentuk teori dan berakhir pada ilmu (science)4. Ilmu atau science dengan 
demikian secara literer dapat didefinisikan secara mudah sebagai akumulasi dari 
pengetahuan yang sistematik (Goode dan Hatt 1952, 7).  
 Akuntansi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan (accounting as a 
part of science) tidak pernah lepas dari pertanyaan-pertanyaan. Baik 
mempertanyakan dirinya sendiri, seperti banyak dipertanyakan oleh kalangan 
akuntan maupun di luar akuntan. Seperti misalnya, apakah akuntansi itu ada, eksis? 
Atau, apakah akuntansi itu ilmu, teknologi, teknik, seni atau sekedar alat bagi 
organisasi? Juga dapat terjadi misalnya mempertanyakan kegunaan akuntansi bagi 
organisasi atau lingkungan di luar dirinya, maupun pertanyaan di seputar proses, 
prosedur, hubungannya dengan ilmu lainnya, dan lain sebagainya, dan lain 
sebagainya. Banyak pertanyaan yang dapat dijawab dengan memuaskan, banyak 
pula yang sampai sekarang tidak memiliki jawaban utuh, atau bahkan tak terjawab 
sama sekali.    
 Sebagaimana diketahui secara umum, yang disebut dengan ilmu pengetahuan 
atau sains merupakan akumulasi sistematis dari pengetahuan. Akumulasi sistematis 
pengetahuan didapatkan dari proses yang disebut dengan kerangka berpikir 
sistematis atas ilmu itu sendiri. Sehingga jelas, di dalam kerangka keilmuan, salah 
satu hal paling pentingnya adalah tidak habis-habisnya pertanyaan yang selalu 
muncul atas suatu bidang ilmu. Demikian pula dengan akuntansi, apabila memang 
akuntansi dianggap sebagai ilmu. Akuntansi harus penuh dengan pertanyaan yang 
harus dipecahkan secara sistematis dalam kerangka keilmuan, baik menggunakan 
metode riset (research methods) berbasis pada model “scientific methods” maupun 
melalui cara “naturalistic approach”. Scientific methods biasanya digunakan untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan keilmuan berdasarkan pada metode ilmu-ilmu 
alam (natural science). Naturalistic approach biasanya digunakan untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan keilmuan berdasarkan pada metode ilmu-ilmu sosial (social 
science). Berdasarkan dinamika pertanyaan sekaligus jawaban atas akuntansi itu 
pulalah maka akuntansi dapat dikatakan sebagai ilmu5.  
  
3. PARADIGMA DAN METODOLOGI PENELITIAN   
Terdapat perbedaan mendasar mengenai apa itu metode penelitian (research 
methods) dan metodologi penelitian (research methodology). Metode penelitian 
menekankan pada teknis (technical) yang berhubungan dengan “conduct of research”. 
Artinya, metode penelitian merupakan teknis bagaimana penelitian dilakukan secara 
sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan metodologi penelitian 
lebih menekankan pada filosofi yang mendasari pilihan penggunaan metode riset. 
Artinya, metodologi penelitian merupakan pembahasan mengenai substansi-
substansi dan nilai-nilai (values) yang mendasari dari penggunaan metode riset yang 
dipilih untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metodologi penelitian misalnya 
membahas mengenai values dan substansi scientific methods yang berasal dari 
                                               
4 Silakan lihat juga Suriasumantri (1985, 2-3) 
5 Bila ingin dilihat lebih jauh, seperti dijelaskan oleh Muslih (2004) bahwa di ranah social science muncul apa 
yang dinamakan dengan sosiologi ilmu atau sociology of knowledge (bukannya ilmu sosiologi). Sosiologi 
ilmu adalah disiplin yang secara teoritis berusaha menganalisis kaitan antara pengetahuan dengan 
kehidupan. Disiplin ini dirintis oleh Marx Scheler dan kemudian diperkokoh oleh Karl Mannheim. Sosiologi 
ilmu membentuk sebuah kesepakatan tentang perbedaan pendekatan antara ilmu alam dan ilmu sosial. Bagi 
ilmu sosial dikenal dengan pendekatan verstehen (pemaknaan), sedangkan ilmu alam dikenal dengan 
pendekatan erklaren (penjelasan berdasarkan hukum alam; kasualitas) 
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sistematika dan tata aturan ilmu-ilmu alam. Bagi scientific methods penelitian harus 
bebas nilai (value free) dan bersifat obyektif. Sedangkan values dan substansi metode 
penelitian dari naturalistic methods haruslah sarat nilai (value laden) dan bersifat 
subyektif. Perbedaan antara kedua metode di atas kemudian memunculkan apa yang 
kemudian disebut dengan Paradigma (Paradigm)6  atau Worldview7.    
 Paradigma keilmuan Barat oleh Burell dan Morgan (1979) disusun berdasar 
empat paradigma utama, yaitu fungsionalisme, interpretif, radikal humanis dan 
radikal struktural. Sedangkan dalam akuntansi  misalnya dibagi dalam paradigma 
positif, interpretif dan kritis (Chua 1986; untuk pembagian berbeda lihat Belkaoui 
2000). Muhadjir (2000) melakukan pembagian yang berbeda, yaitu positivis, 
postpositivis (di dalamnya termasuk interpretif dan kritis) dan postmodernisme. 
Sedangkan turunan metodologinya, biasanya paradigma positivis menggunakan 
metodologi kuantitatif, sedangkan di luar itu menggunakan metodologi kualitatif atau 
lainnya.  
 Metodologi di luar positivisme atau biasa disebut dengan non-positivism, baik 
yang interpretif, kritis, posmo atau lainnya bisanya berupaya untuk mengembangkan 
apa yang disebut Fakih (2002b:49) penolakan terhadap “dominasi” representasi 
penelitian ilmiah (scientific methods) positivisme. Dominasi positivisme atas 
penelitian ilmiah lanjut beliau adalah bentuk “penguasaan pengetahuan” untuk 
menerapkan pengetahuan sampai bentuk teknologinya tidak hanya didasarkan 
ideologi Barat tetapi juga didasarkan hasrat untuk mengendalikan (51-52) berdasar 
dua asumsi utama scientific methods, yaitu obyektivisme dan regulatori. 
Obyektivisme mensyaratkan ilmuwan maupun praktisi sedapat mungkin bertindak 
netral, berjarak dan tidak melibatkan aspek emosional dan pemihakan (47). 
Regulatori menempatkan ilmu pada posisi sentral dalam analisis sosial maupun 
proses perubahan sosial. Masyarakat dalam asumsi ini ditempatkan sebagai obyek 
ilmu. Sebagai subyek, ilmuwan mendapat legitimasi untuk membangun sendiri 
agenda maupun tujuan dari perubahan sosial. Oleh karena itu masyarakat yang 
diletakkan sebagai obyek harus “menyerahkan diri” untuk diarahkan dan 
dikembangkan menuju tujuan yang telah ditetapkan (48-49). 
 
  

                                               
6 Istilah paradigma menurut Mulawarman (2010) dipakai pertama kali oleh Thomas Kuhn dalam karyanya 
The Structure of Scientific Revolution (1962). Paradigma merupakan terminologi kunci dalam perkembangan 
ilmu pengetahuan yang diperkenalkan Kuhn, meskipun ia tidak merumuskan dengan jelas tentang apa yang 
dimaksudkan dengan paradigma itu sendiri. Bahkan istilah paradigma dipergunakan tak kurang dari dua 
puluh satu cara yang berbeda. Memang setelah Kuhn, banyak pendefinisian yang berkaitan dengan 
paradigma, baik yang mencoba mereduksi dua puluh satu definisi Kuhn menjadi tiga konsep utama 
paradigma, seperti yang dilakukan oleh Masterman yang mencoba membagi paradigma dalam apa yang 
diistilahkan sebagai paradigma metafisis, paradigma sosiologis dan paradigma konstruk. Metaphysical 
paradigm adalah tipe paradigma mengenai (1) sesuatu yang ada dan tidak ada; (2) mengenai hanya 
sesuatu yang ada saja; atau (3) hanya sesutu yang  sungguh-sungguh ada; yang menjadi pusat perhatian 
dari komunitas ilmuwan tertentu. Dari metaphysical paradigm Kuhn mengajukan satu konsep yang 
disebutnya exemplar, yaitu hasil penemuan ilmu pengetahuan yang diterima secara umum. Exemplar ini 
disebut pula tipe sociological paradigm. Sedangkan construct paradigm merupakan konsep yang paling 
sempit di antara ketiga tipe paradigma di atas 
7 Paradigma lanjut Mulawarman (2010) dapat pula diartikan sebagai worldview. Worldview dalam khasanah 
etimologi Barat tersusun dari dua kata world (dunia) dan view (pandangan) yang berarti pandangan dunia. 
Worldview dalam bahasa Jerman disebut Weltansicht atau Weltanschauung (welt=dunia; 
anschauung=persepsi) yang berarti persepsi tentang dunia. Di Italia, Weltanschauung diartikan sebagai 
konsepsi tentang dunia. Sedangkan di Perancis maknanya diperluas menjadi pandangan metafisis tentang 
dunia dan konsepsi tentang kehidupan. Worldview di Rusia disebut dengan Mirovozzrenie yang juga 
memiliki arti yang sama dengan Weltanschauung. 
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4. METODE PENELITIAN  
Seperti dijelaskan di atas, metode penelitian adalah teknis yang berhubungan dengan 
“conduct of research”, bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis berdasarkan 
prosedur yang ditentukan. Berdasarkan pada peta paradigmatik atas ilmu dan riset 
di atas, kita dapat menyimpulkan secara sederhana, beberapa cara pandang 
bagaimana kita melakukan penelitian atau riset.  
 Apabila kita memiliki pertanyaan apa hubungan atau pengaruh fenomena 
akuntansi yang terjadi, maka kita perlu melakukan penjelasan (to explain) dan 
memprediksikannya (to predict) melalui pendekatan (metode riset) statistik 
(kuantitatif). Penelitian model ini disebut dengan pendekatan positivistik. Apabila 
kita memiliki pertanyaan mengapa (why) sebuah fenomena akuntansi terjadi dan apa 
yang terjadi di dalamnya serta kita ingin melakukan interpretasi praktik akuntansi 
secara langsung, maka kita perlu pendekatan (metode riset) verstehen (pemaknaan 
realitas secara kualitatif). Penelitian model ini disebut dengan pendekatan 
interpretif. Apabila kita resah dengan kenyataan akuntansi yang tidak sesuai dengan 
pemikiran kita dan ingin melakukan perubahan akuntansi, kita dapat melakukan 
pendekatan perubahan pada tataran kesadaran akuntan (kritis humanis) atau dapat 
juga melakukan pendekatan perubahan pada tataran organisasi, kelembagaan atau 
model akuntansinya (kritis struktural). Penelitian model ini disebut dengan 
pendekatan kritis. Apabila kita ingin membuat bentuk-bentuk akuntansi baru baik 
itu menggunakan akuntansi yang ada dengan penambahan nilai-nilai dari luar 
akuntansi, atau membuat akuntansi yang benar-benar baru sesuai dengan nilai yang 
kita pahami sebagai kebenaran untuk kemajuan akuntansi, maka kita perlu 
pendekatan (metode riset) akuntansi baru. Penelitian model ini disebut pendekatan 
postmodernis. Apabila kita ingin membangun akuntansi dari basis agama maka kita 
perlu pendekatan riset religius.  
 Secara umum tahapan yang perlu dilakukan dalam riset akuntansi seperti 
dirumuskan Howard dan Sharp (1983) dalam Smith (2007, 16-18) sebagai berikut: 
 

 

1. Identifikasi Masalah Secara 
Umum 

2. Pemilihan Topik 

3. Penentuan Pendekatan Riset 

4. Formulasi Rencana Riset 

5. Pengumpulan Informasi 

6. Analisa Data 

7. Presentasi Temuan 
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Berikut penjelasan masing-masing tahapan riset di atas secara ringkas: 
1. Identifikasi Masalah Secara Umum. Persempit fokus masalah dari akuntansi 

secara umum menjadi konteks akuntansi yang mengarah pada akuntansi 
keuangan, akuntansi manajemen, auditing, pendidikan akuntansi, sistem informasi 
akuntansi, etika bisnis dan profesi, akuntansi syariah, akuntansi sektor publik, 
akuntani perpajakan atau lainnya.  

2. Pemilihan Topik. Spesifikasi sub konteks akuntansi yang dipilih pada point 1 
dengan memilih topik yang relevan.  

3. Penentuan Pendekatan Riset. Tentukan pendekatan metode penelitian sesuai 
paradigma. Penentuan metode penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian. 
Pendekatan penelitian nantinya akan menentukan bagaimana penelitian 
dilangsungkan, apakah dilakukan secara statistik, interpretif, kritis, posmo, atau 
religius. 

4. Formulasi Rencana Riset. Susun rencana penelitian sesuai tujuan dan target, 
tentukan cara  dan alat, timeline, serta tempat penelitian.  

5. Pengumpulan Informasi. Koleksi data dapat dilakukan dengan baik apabila kita 
telah mengetahui apa yang kita ingin tahu dan tujuan dari penelitian 

6. Analisa Data. Metode analisa data dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang 
dipilih, baik dilakukan secara manual maupun dengan alat bantu komputerisasi 
seperti software pendukung.  

7. Presentasi Temuan. Membuat laporan penelitian dan presentasi hasil dalam forum 
seminar atau ujian di lingkungan kampus. 

 
 
5. DISKUSI DAN PERTANYAAN 
5.1. Jelaskan perbedaan antara pertanyaan biasa dan pertanyaan yang mengandung 

substansi ilmu. 
5.2. Jelaskan makna pengetahuan, tradisi, ilmu dan filsafat. Apa yang membedakan 

masing-masing. 
5.3. Manusia memiliki beberapa sarana untuk mendapatkan ilmu. Sebutkan dan 

jelaskan masing-masing. 
5.4. Terdapat perbedaan mendasar antara metode dan metodolologi penelitian. 

Jelaskan.  
5.5. Berdasarkan sarana untuk mendapatkan ilmu yang saudara miliki, cobalah 

lakukan integrasi ketiganya. Setelah itu lakukan beberapa tahapan berikut: 
- Carilah masalah penelitian yang saudara sukai dalam konteks akuntansi. 
- Spesifikasikan masalah penelitian akuntansi yang telah saudara pilih di atas 

sesuai dengan topik yang relevan. 
- Pilihlah pendekatan penelitian yang sesuai dengan keinginan saudara. 

 
 
 
 
  
 
  


