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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian di Perguruan 

Pondok Modern Muhammadiyah Paciran, yang bertempat di Jl. Pondok, 

RT/RW: 04/05, Paciran, Lamongan. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian dengan menggunakan 

metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Ulum dan Juanda 

(2016) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu 

melalui sebuah penelitian. Penelitian yang bersifat deskriptif cenderung 

menggunakan jenis penelitian studi kasus. Moleong (2010) mengemukakan 

bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang ditebitkan atau digunakan oleh organisasi yang 

mengelolanya (Ulum dan Juanda, 2016). Lebih lanjut, Kuncoro (2013) 

menjelaskan bahwa data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga 
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pengumpul data. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini 

berupa laporan keuangan Perguruan Pondok Modern Muhammadiyah Paciran 

pada tahun 2016 serta dokumen-dokumen lain seperti data inventaris, data 

struktur organisasi dan data atas tugas dan fungsi pengurus. Data-data tersebut 

kemudian dikuatkan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak 

terkait. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Kelengkapan data mempengaruhi kualitas analisis, oleh karenanya akan 

berdampak pada ketepatan keputusan yang akan diambil. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Wawancara 

Definisi wawancara menurut Moleong (2010), adalah percakapan yang 

dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak-

pihak yang terkait langsung dengan laporan keuangan Perguruan Pondok 

Modern Muhammadiyah Paciran. Pihak-pihak yang diajukan pertanyaan 

yaitu kepala sekolah dan bendahara perguruan. Data yang didapatkan 

melalui wawancara yakni informasi yang terkait dengan laporan keuangan 

dan data inventaris. 
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2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang sudah

jadi dan sudah diolah oleh orang lain. Dokumentasi dapat dilakukan dengan

mencatat ulang, memotret, foto copy, atau membeli. Hasil pengumpulan

data dari teknik ini yakni berupa data dokumen laporan keuangan Perguruan

Pondok Modern Muhammadiyah Paciran pada tahun 2016, data inventaris

sekolah, profil perguruan, tugas dan fungsi pengurus, dan data struktur

organisasi.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

studi kasus. Hal ini dilakukan guna mendapatkan suatu gambaran mengenai 

data yang dijadikan sebagai objek penelitian (Rizky dan Padmono, 2013). 

Kemudian hasil penelitian yang telah diperoleh akan dibandingkan dengan 

kriteria-kriteria yang digunakan sebagai tolak ukur penelitian ini, yaitu PSAK 

nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Teknik analisis data 

yang dilakukan antara lain: 

1. Menganalisis perlakuan akuntansi pada laporan keuangan Perguruan

Pondok Modern Muhammadiyah Paciran dengan kesesuaiannya terhadap

PSAK No. 45;

2. Menyusun dan menyajikan laporan keuangan Perguruan Pondok Modern

Muhammadiyah Paciran berdasarkan PSAK No. 45;




