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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif, yaitu data yang berupa penjelasan atau pernyataan yang tidak 

berbentuk angka yang diperoleh dari Madrasah Tsanawiyah (Mts) Hasyim 

Asy’ari Bangsri, berupa catatan, dokumen, dan informasi yang terkait dalam 

sistem informasi akutansi penggajian karyawan di Madrasah Tsanawiyah 

(Mts) Hasyim Asy’ari Bangsri. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus pada Madrasah 

Tsanawiyah (Mts) Hasyim Asy’ari Bangsri. Menurut Creswell (2015), studi 

kasus merupakan salah satu pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah 

“kasus” tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer. 

Penelitian ini dilakukan secara langsung pada Madrasah Tsanawiyah (Mts) 

Hasyim Asy’ari Bangsri agar dapat memperoleh data yang sesuai dengan yang 

terjadi pada tempat yang diteliti. 

3.2 Data dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Data Primer, merupakan data yang didapat dari sumber pertama yang 

masih memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan 

pemahaman sendiri oleh penulis, seperti hasil wawancara.  
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2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Madrasah sebagai objek 

penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi dimadrasah, misalnya 

sejarah singkat Madrasah, struktur organisasi, tugas dan fungsi bagian 

dalam struktur organisasi dan data yang berhubungan dengan penerapan 

sistem informasi akuntansi di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Hasyim Asy’ari 

Bangsri. 

3.3 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi penggajian pada 

Madrasah Tsanawiyah (Mts) Hasyim Asy’ari Bangsri, meliputi sistem 

penggajian, bagan alir dokumen, dokumen yang digunakan, catatan dan 

laporan yang berkaitan dengan penggajian karyawan. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan beberapa cara sebagai berikut:  

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan atau tanya jawab secara lisan dan bertatap muka 

secara langsung kepada subjek penelitian, mengenai sistem informasi 

akuntansi penggajian pegawai/karyawan Madrasah Tsanawiyah (Mts) 

Hasyim Asy’ari Bangsri yaitu Heri Khoirul Annas, SE. Sebagai 

bendahara, Bapak Mualimin, M. Pd, I. Sebagai Kepala Sekolah, Bapak 

Nur Hasmaji, S. Pd. I. Sebagai Kepala TU (Tata Usaha) dan Bapak Saifur 

Rohman, M. Pd. I. 



 

25 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang hendak 

diteliti. Tenik ini dilakukan dengan cara melihat dan mengamati catatan, 

dokumentasi pengolahan data dan slip pembayaran gaji karyawan/pegawai 

yang terdapat di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Hasyim Asy’ari Bangsri. 

3. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan sistem 

informasi akuntansi penggajian pegawai/karyawan di Madrasah 

Tsanawiyah (Mts) Hasyim Asy’ari Bangsri. Cara ini dilakukan agar 

peneliti lebih mengerti secara langsung bagaimana siklus yang digunakan 

dalam penggajian pegawai/karyawan. Observasi ini sangat membantu 

dalam menjelaskan dan mengerti tentang gambaran sistem penggajian 

pegawai/karyawan yang terdapat di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Hasyim 

Asy’ari Bangsri. 

3.5 Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yaitu metode yang di gunakan dalam 

proses penelitian yaitu: 

1. Editing  

Kegiatan yang di lakukan peneliti setelah mendapatkan data dari 

lapangan. 

2. Coding  
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Kegiatan memberikan kode pada setiap data yang terkumpul pada 

setiap data instrument penelitian yang bertujuan untuk 

memudahkan dalam menganalisis dan penafsiran. 

3.6 Metode Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif deskriptif. Dengan menguraikan hasil penelitian yang kemudian 

dideskripsikan berdasarkan landasan teori yang telah disusun. Hal ini 

digunakan untuk mengetahui penerapan sistem informasi penggajian yang 

dilakukan oleh Madrasah, sehingga dapat diketahui kelemahan dalam 

penerapan sistem informasi penggajian. Teknik analisis kualitatif yang 

dilakukan dengan menggambarkan pengendalian internal yang ada dalam 

proses penggajian pada objek penelitian (Guritnaningsih,2009). Analisa data 

dimulai dengan mengumpulkan data yang tersedia dari berbagai sumber yang 

diperoleh dari Madrasah Tsanawiyah (Mts) Hasyim Asy’ari Bangsri. Secara 

teknis, analisis kualitatif deskrptif yang dilakukan meliputi: 

1. Melakukan wawancara dengan bagian keuangan Madrasah 

Tsanawiyah (Mts) Hasyim Asy’ari Bangsri. 

2. Mempelajari sistem penggajian Madrasah Tsanawiyah (Mts) Hasyim 

Asy’ari Bangsri  

3. Mengevaluasi sistem akuntansi penggajian  Madrasah Tsanawiyah 

(Mts) Hasyim Asy’ari Bangsri. 

 


