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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Sebagai pendekatan Penelitian yang akan dilakukan pada Panti Asuhan 

‘Aisyiyah Balongbendo yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

penelitian dilakukan untuk menggambarkan secara umum keadaan objek 

penelitian sehingga memudahkan untuk dipahami maksud dari hasil 

penelitian tersebut. Penelitian ini juga disebut penelitian naturalistik, natural 

artinya alamiah, wajar sebagaimana adanya, tanpa manipulasi. 

Pada penelitian ini lebih tepat menggunakan metode penelitian 

kualitatif dikarenakan memandang obyek sebagai sesuatu yang dinamis, 

serta utuh karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan. Dalam melihat hubungan antar variabel pada obyek 

yang diteliti lebih interaktif yaitu saling mempengaruhi, lebih menekankan 

pada proses. Berbeda dengan kuantitatif yang realitas dipandang sebagai 

sesuatu yang kongkrit, dapat diamati dengan panca indra dapat 

dikategorikan menurut jenis, bentuk, dan tidak berubah dapat diukur dan 

direvisikan, dengan demikian peneliti dapat menentukan hanya beberapa 

variabel saja dari obyek yang diteliti, dan kemudian dapat membuat 

insturmen untuk mengukurnya. Dalam melihat hubungan variabel terhadap 

obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat sehingga dalam 

penelitiannya ada variabel independen dan dependen.  
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Menurut Fatihudin (2012:125) dalam penelitian kualitatif ini peneliti 

memperoleh data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus 

menerus tersebut sampai datanya lengkap.  

 

B. Jenis dan Sumber Data  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka jenis diperlukan dalam 

penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data skunder : 

a. Data Primer  

Menurut Fatihudin (2012:50) Data primer adalah data yang langsung 

diperoleh dari sumber aslinya. Data primer dalam penelitian ini yaitu 

dengan Observasi dan dokumentasi kepada Ketua dan Staf Panti 

Asuhan ‘Aisyiyah Balong Bendo. 

b. Data Sekunder 

Menurut Fatihudin (2012:50) Data Sekunder adalah data yang diperoleh 

melalui lembaga/media lain. Data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh melalui Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi 

Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Catatan Laporan 

Keuangan Panti Asuhan ‘Aisyiyah Balong Bendo. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memporeleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan 

metode – metode sebagai berikut : 

1. Observasi 

 Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara 

langsung pada objek penelitian. Pengamatan yang disertai pencatatan 

secara sistematis terhadap objek yang diteliti.  

2. Dokumentasi 

 Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan atau dokumen. 

Dokumen tersebut bisa berupa data, angka-angka atau gambar. 

3. Wawancara  

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan wawancara yaitu 

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada 

responden.  

 

D. Teknik Pengolahan Data 

Menurut Fatihudin (2012:113) Teknik pengolahan data dalam suatu 

penelitian adalah langkah berikutnya setelah pengumpulan data dilakukan. 

Ada dua teknik pengolahan data yakni secara manual dan Komputer.   

Pada Panti Asuhan ‘Aisyiyah Balongbendo peneliti menggunakan 

teknik pengolahan data kalkulasi yakni menghitung data yang sudah 

dikumpulkan dengan cara menambah, mengurangi, membagi, mengkalikan 

atau lainnya dengan komputer. 
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E. Teknik Analisis Data       

Analisis telah mulai sejak merumuskan masalah dan menjelaskan 

masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus samapi 

penulisan hasil penelitian. 

Analisis data adalah Kegiatan mengubah data hasil penelitian menjadi 

informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dalam suatu 

penelitian, data yang telah di peroleh dan telah di olah kemudian dianalisis 

dengan menggunakan analisis Horizontal. 

Menurut Munawir (2007:36) Analisa horizontal adalah analisa dengan 

mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau 

beberapa saat sehingga diketahui perkembangannya. 

Penelitian ini akan menggunakan analisis horizontal yang di lakukan 

untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai suatu komponen laporan 

keuangan yang dapat berupa suatu jenis biaya atau suatu suatu program 

kegiatan dibandingkan dengan periode yang lalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


