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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Desain Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara 

kualitatif dengan metode Studi Kasus. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi 

alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif adalah instrument 

kunci. Oleh karena itu, penelitian harus mempunya bekal teori dan wawancara yang 

luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengonstruksi objek yang diteliti 

menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. 

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna 

yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, 

untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejara perkembangan.(Mamik, 

2015) 

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai pelaporan keuangan 

Yayasan Pondok Pesantren, yaitu tentang bagaimana Yayasan Pondok Pesantren 

melakukan penyajian laporan keuangan. Penulis ingin mengetahui bagaimana 

Yayasan Pondok Pesantren dalam melakukan pencatatan akuntansi, seperti bentuk 

laporan apa saja yang disajikan sebagai pertanggungjawaban keuangan Yayasan 

Pondok Pesantren. Kemudian penulis juga ingin mengetahui apa yang menjadikan 

dasar atau alasan dalam pencatatan akuntansi atau pelaporan keuangan yang 

dilakukan oleh pondok tersebut. 
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1.2 Tempat Dan Waktu Penelitian 

1.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Toronan Bere’ Leke Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten 

Pamekasan. 

1.2.2 Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April-Mei 2021 

1.3 Jenis Dan Sumber Data 

1.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah jenis penelitian 

data kualitatif, data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata, bukan 

dalam bentuk angka. Data dalam bentuk kata sering muncul dalam kata yang 

berbeda dengan maksud yang sama atau sebaliknya. Data juga dapat muncul dalam 

kalimat pan jang, singkat, dan banyak lagi ragamnya. Data kata variabel yang 

beragam tersebut perlu diolah supaya menjadi sistematis. Pengolahan tersebut bisa 

mulai hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1.3.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini dugunakan dua sumber data yaitu data primer dan data 

sekunder berikut definisi data primer dan sekunder: 

1. Data Primer 

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian terkait 

dengan variabel ketertarikan untuk tujuan dari studi. Sumber data primer dapat 
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berupa responden individu, kelompok fokus, dan panel yang secara khusus 

ditentukan oleh peneliti (Sekaran & Bougie, 2017). Adapun dalam penelitian ini 

data primer berupa hasil wawancara dengan pimpinan, pengurus dan bagian 

keuangan di yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Toronan Bere’ Leke 

Pamekasan mengenai pelaporan keuangan yang disajikan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder, adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan 

dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat berupa catatan atau dokumentasi 

perusahaan, publikasi pemerintah, analisis yang diberikan oleh media, web internet 

dan lainnya (Sekaran & Bougie, 2017) Adapun data sekunder dari penelitian ini 

berupa dokumen-dokumen adminstrasi dan transaksi. 

1.4 Tekni Pengumpulan Data 

Dalam proses penelitian kualitatif teknik pengumpulan data umumnya 

menggunakan teknik komunikasi langsung, secara garis besar terbagi dalam tiga 

jenis yang utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta biasaynya 

juga dilengkapi dengan Focus Group Discution (FGD). (Mardawani, 2020) 

1.4.1 Wawancara 

Menurut (Mardawani, 2020) Wawancara merupakan alat re-cheking atau 

pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara 

mendalam (in-dept interview). Wawancara mendalam adalah proses memperoleh 

informasi atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan carat anya jawab bertatap 
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muka langsung antara pewawancara dengan informan atau subjek yang 

wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana 

pewawancara dan informan terlihat dalam kehidupan social yang relative lama. 

1.4.2 Observasi 

Observasi merupakan aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara 

cermat langsung dilokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai 

gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi informasi yang diperoleh dari hasil 

observasi dapat berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian 

atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan observasi 

adalah untuk memberikan gambaran realistic perilaku atau kejadian, untuk 

menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai 

evaluasi yaitu untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta 

memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. (Mardawani, 2020) 

1.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sebuah catatan peristiwa yang terdahulu atau sudah 

berlalu. Dokumen ini dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam bentuk tulisan misalnya catatan 

harian, biografi, dan peraturan kebijakan. Dalam bentuk gambar, dokumen dapat 

berupa foto-foto dari objek yang diamati. Dokumentasi merupakan pelengkap dari 

teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Dengan kata lain dokumentasi 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan. (Sugiono, 2016) 
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1.5 Definisi Variabel dan Definisi Operasional 

1.5.1 Definisi Variabel 

Ada dua variabel dalam penelitian ini, berikut variabel-variabel dalam 

penelitian ini antara lain adalah: 

a. PSAK No. 45 memberikan pengertian dan tujuan laporan keuangan tentang 

organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi yang relevan utuk 

memenuhi para donatur, anggota organisasi, kreditur dan pihak yang 

menyediakan sumber daya bagi suatu organisasi nirlaba. 

b. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan bagi suatu entitas 

nirlaba pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan 

kinerja entitas nirlaba tersebut. 

1.5.2 Definisi Operasional  

Berikut penjabaran definisi operasional antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Penerapan PSAK No. 45 merupakan pedoman dalam penyajian laporan 

keuangan untuk entitas nirlaba khususnya dalam penyajian laporan keuangan 

Yayasan Pondok Pesantren. 

b. Laporan keuangan menurut PSAK No. 45 terdiri dari: 

 Laporan posisi keuangan 

 Laporan aktivitas 

 Laporan arus kas, dan 

 Catatan atas laporan keuangan 
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1.6 Proses Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulan data menggunakan tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1.6.1 Survey  

Penulis melakukan survey terlebih dahulu dengan mendatangi objek penelitian 

dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang objek yang aka di teliti. 

1.6.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari sumber informasi yang 

diperoleh dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan file pendukung yang 

didapat dari pihak yang bersangkutan. 

1.6.3 Editing 

Yaitu penulis meneliti atau mengkaji data-data yang telah di peroleh dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumentai apakah sudah ada yang sesuai dengan 

standar yang sudah ada atau tidak. 

1.6.4 Verifikasi 

Yaitu penulis melakukan perbandingan data-data yang diperoleh dari objek 

yang bersangkutan dengan teori-teori yang sudah ada. 

1.7 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang 

diperoleh dari catatan lapangan, hasil wawancara, dan dokumentasi, dengan cara 

menyusun data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih data yang penting dan akan dipelajari, 
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serta membuat kesimpulan, sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain (Sugiono, 2016) 

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya yang akan dilanjutkan adalah 

menganisis data tersebut. Analisis merupakan sebuah proses pengelolaan data 

menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah 

dimengerti dan berguna untuk solusi atau permasalahan. Khususnya yang 

berhubungan dengan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Melakukan analisa pada penyusunan pelaporan keuangan Yayasan Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum dengan data yang sudah di dapatka. 

b. Menggambarkan permasalahan yang terjadi pada laporan keuangan Yayasan 

Pondok Pesantren Miftahul Ulum. 

c. Melakukan penerapan PSAK No. 45 pada penyusunan laporan keuangan 

Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum. 

 

 


