
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, maksudnya 

adalah  penelitian yang menggambarkan suatu objek atau peristiwa untuk 

mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum. Dalam penelitian ini, 

dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang pelaporan keuangan pada 

yayasan MI Miftahul Hidayah Jinggotan, apakah sudah sesuai dengan PSAK 

No. 45 tentang pelaporan organisasi nirlaba. 

3.2. Penentuan Lokasi, Objek dan Subjek penelitian 

3.2.1. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian terletak di dukuh segembul RT 02/04 Jinggotan 

Kembang Jepara. 

3.2.2. Objek Penelitian 

Istilah objek penelitian menunjukkan pada apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini 

adalah MI Miftahul Hidayah. 

3.3.3. Subjek Penelitian 

Istilah subjek penelitian adalah menunjukkan pada orang atau 

individu dan kelompok yang akan dijadikan unit atau sasaran kasus yang 

diteliti. Adapun yang akan menjadi subyek dalam penelitian ini adalah: 



1) Kepala Sekolah MI Miftahul Hidayah Jinggotan 

2) Bendahara MI Miftahul Hidayah Jinggotan 

3.4. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara 

khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Adapun yang dimaksud data primer dalam hal ini diperoleh peneliti 

secara langsung dari subjeknya dengan mengadakan wawancara dengan 

kepala sekolah dan bendahara MI Miftahul Hidayah Jinggotan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti catatan 

atau laporan yang dipublikasikan maupun laporan yang tidak 

dipublikasikan. 

Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud adalah data yang 

diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan) dan pihak-pihak lain yang 

memberikan data erat kaitannya dengan objek yang diteliti, misalnya data 

berupa dokumen-dokumen, struktur organisasi, dan data laporan 

keuangan MI Miftahul Hidayah. 

 



a. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, pencarian 

informasi dan bertanya langsung kepada pihak kepala sekolah dan 

bendahara sebagai informan dalam penelitian ini guna memperoleh 

jawaban mengenai masalah yang akan diteliti. Secara umum metode 

wawancara ada dua yaitu terstruktur pewawancara menggunakan daftar 

pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedang tidak terstruktur 

pewawancara tidak menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman wawancara 

yang bersisi pertanyaan-pertanyaan yang sistematis dan terarah. Pedoman 

yang dimaksud adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Melalui teknik ini informasi yang akan diungkap yaitu 

tentang pelaporan keuangan di MI Miftahul Hidayah Jinggotan apakah 

sudah sesuai dengan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan 

organisasi nirlaba. 

2. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dengan cara menggali dari buku-buku literatur, 

dokumen-dokumen serta dari jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan 

topik penelitian ini serta kepustakaan lain yang berhubungan dengan 

pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba yang sesuai dengan PSAK 

No. 45. 



3. Dokumentasi 

Merupakan cara mencari data mengenai hal atau variabel yang 

berupa catatan atau benda-benda tertulis seperti: buku, brosur, foto, dan 

lain sebagainya. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data 

yang mencatat diantaranya meliputi, letak geografis, sejarah awal mula 

berdirinya MI Miftahul Hidayah Jinggotan, visi, misi, tujuan, struktur 

organisasi dan data yang berhubungan dengan pelaporan keuangan pada 

MI Miftahul Hidayah Jinggotan. 

3.5. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

meringkas dan menganalisis data hasil wawancara dan data informasi 

lainnya kemudian  menjabarkannya dalam uraian-uraian yang 

dianalisis secara kualitatif. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


