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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi deskriptif, yaitu menjelaskan 

karakteristik fenomena yang ada (Indriantoro dan Supomo, 2012). Menurut 

Sugiyono (2011), statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti 

sebagaimana adanya. 

Tujuan penelitian ini menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan 

fenomena yang diamati. Dalam penelitian ini menjelaskan Prosedur 

perencanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban dalam pembiayaan 

gaji guru dan karyawan dana BOS di MTs. Miftahul Ulum Pendem. 

3.2. Jenis Data  

Adapun data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah yang bersumber 

dari MTs. Miftahul Ulum Pendem yang diteliti.  

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan MTs. 

Miftahul Ulum Pendem yang meliputi: Perencanaan anggaran BOS, laporan 

triwulan, laporan semester dan laporan tahunan serta catatan akuntansi yang 

digunakan dalam prosedur perencanaan, penatausahaan dan 

pertanggungjawaban Dana BOS di MTs. Miftahul Ulum Pendem dalam 

pembiayaan gaji guru dan karyawan. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan insrtumen atau alat pengumpualan data sebagai 

berikut:  

1. Teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung secara lisan 

dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam 

memberikan data yang dibutuhkan pada Kepala sekolah, Komite 

Sekolah, Orang Tua/Wali Siswa, bendahara MTs. Miftahul Ulum 

Pendem, Pengelola Keuangan harian (Pembantu umum (TU)) dan Aset 

sekolah sehubungan dengan laporan keuangan pada MTs. Miftahul 

Ulum Pendem dalam pembiayaan gaji guru dan karyawan. 

2. Teknik dokumentasi, yaitu melakukan penghimpunan atas data-data 

sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, 

seperti perencanaan anggaran BOS, laporan triwulan, laporan semester 

dan laporan tahunan serta catatan akuntansi yang digunakan dalam 

prosedur perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana 

BOS di MTs. Miftahul Ulum Pendem dalam pembiayaan gaji guru dan 

karyawan. 

3.4. Metode Pengolahan Data 

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, dan tujuan penelitian, 

maka analisis yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif. Analisis 

statistik deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan 
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untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara 

objektif. Analisis penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau 

menjawab permasalahan yang sedang dihadapi (Soekidjo, 2015).  

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah wawancara semi terstruktur (semi-structured interviews)

Wawancara semi terstruktur (semi-structured interviews) yang didasarkan 

pada panduan pertanyaan, yang isinya akan selalu menanyakan kepada 

responden. Namun, karena hal ini tidak sepenuhnya terstruktur, maka 

peneliti diperbolehkan untuk mengalihkan pertanyaan ke hal-hal lain yang 

menarik perhatian. Karena fokus wawancara kualitatif adalah pada yang 

diwawancarai, bukan pewawancara.

Agar penelitian ini dapat dapat dipertanggungjawabkan 

keabsahannya, peneliti juga melakukan validitas data. Uji validitas data yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data ini dilakukan dengan 

membandingkan hasil penelitian dari tiga sumber data yang digunakan oleh 

peneliti yaitu hasil wawancara dengan 4 (empat) sumber yaitu pengelola 

dana BOS di MTs. Miftahul Ulum Pendem yaitu guru, komite sekolah, TU 

bagian keuangan dan kepala sekolah, di mana metode pengambilan data 

dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara semi terstruktur 

(semi-structured interviews).

Sebagaimana yang dikemukakan Moleong (2015) apabila data yang 

diperoleh dari beberapa sumber, teknik triangulasi yang paling tepat dipakai 
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adalah triangulasi sumber atau pemeriksaan data melalui sumber lain. Hal ini 

dapat dicapai melalui beberapa cara diantaranya adalah:  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat orang. 

3. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi.  

3.5. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, 

yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang 

diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk 

pemecahan masalah yang dihadapi. Analisis kualitatif adalah analisis yang 

dapat diukur secara langsung, dimaksudkan untuk memperoleh data 

diskriptifnya. Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan terhadap data 

penelitian yang dikategorikan tidak berdasarkan jumlah atau banyaknya 

sesuatu. Untuk menjelaskan sebab-sebab dan alat analisis ini hanya 

dipergunakan untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan 

perencanaan anggaran BOS dengan pertanggungjawaban dana BOS di MTs. 

Miftahul Ulum Pendem. 

Analisis dilaksanakan setelah data sudah terkumpul dan dipilah 

menurut jenisnya. Dalam menganalisis data yang terkumpul dengan cara 

deskriptif yaitu memaparkan data apa adanya sesuai dengan fakta yang 

diperoleh menjadi data yang sistematik, terstruktur dan mempunyai makna. 

Dalam penelitian ini maka untuk menyempurnakan hasil penelitian di tuliskan 
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kata, dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat dipergunakan untuk 

mendeskripsikan data dan hasil analisisnya agar mudah dimengerti oleh 

pembaca. (Suharsimi, 2015). 

Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian lengkap. 

Kegiatan reduksi data mencakup unsur- unsur spesifik termasuk:  

1. Proses pemilihan data atas dasar tingkat relevansi dan kaitannya dengan 

setiap kelompok data. 

2. Menyusun data dalam satuan-satuan sejenis. Pengelompokkan data 

dalam satuan yang sejenis ini juga dapat diekuivalenkan sebagai 

kegiatan kategorisasi/variabel. 

3. Membuat koding data sesuai dengan kisi-kisi kerja penelitian. 

4. Kegiatan lain yang masih termasuk dalam mereduksi data yaitu 

kegiatan memfokuskan, menyederhanakan dan mentransfer dari data 

kasar ke catatan lapangan. 

Analisis data dilakukan untuk mengkaji data-data yang telah tereduksi 

dengan kajian ilmu yang berhubungan dengan tema penelitian, dalam hal ini 

data-data wawancara yang diperoleh di lapangan mengenai pengelolaan dan 

pertanggungjawaban dana BOS di MTs. Miftahul Ulum Pendem. Data yang 

sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis baik melalui 

reduksi dan analisis data, kemudian disimpulkan sehingga makna data bisa 

ditemukan. 


