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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang digssunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan di 

Rumah Sakit Umum Lawang Medika yang berlokasi di Jalan Cipto No 8, 

Lawang Malang. 

Objek penelitian dalam studi kasus ini adalah di Rumah Sakit Umum 

Lawang Medika yang khususnya menangani proses sistem akuntansi 

pelayanan rawat jalan dan rawat inap. 

3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Kegiatan teoritis dan empiris pada penelitian ini diklasifikasikan dalam 

metode kualitatif. Karena peniliti akan melaporkan hasil penelitian tentang 

penerapan sistem informasi akuntansi di Rumah Sakit Umum Lawang 

Medika, kemudian mendeskripsikan dan memadukan dengan konsepsi teori 

yang ada. Maka pendekatan penelitian ini adalah survei, yaitu pengumpulan 

data, informasi atau keterangan langsung tentang hal-hal secara luas yang ada 

hubungannya dengan penerapan pendidikan agama islam terhadap pendidikan 

anak buruh. 

Desain penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan 

pendekatan kualitatif. Data-data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan atau 
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perilaku yang dapat diamati melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, 

maka peneliti menganalisa dengan cara metode kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.(Lexy J. Moleong, 

2007: 6). 

Apabila dilihat dari segi tempat penelitian, maka penelitian ini termasuk 

dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang berusaha meneliti atau 

melakukan studi observasi. Peneliti memilih jenis penelitian field research 

karena penelitian tentang peran lembaga pendidikan islam dalam menanamkan 

nilai islam terhadap anak buruh tidak hanya cukup dengan kajian teori tetapi 

perlu penelitian langsung ke lokasi yang diteliti, yang dikenal dengan istilah 

observasi dan menggunakan pendeketan yang sistematis yang disebut 

kualitatif. Dengan demikian data konkrit dari data primer dan sekunder yang 

diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesimpulan akhir 

dari hasil penelitian. 

3.3. Data dan Jenis Data 

Dalam penelitian ini subyeknya terbatas pada suatu lembaga pendidikan 

saja  yaitu di Rumah Sakit Umum Lawang Medika dan objeknya adalah 

sistem pelayanan rawat jalan dan rawat inap. 
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Dalam melakukan penelitian ini data-data yang diperlukan di peroleh 

dari dua sumber yaitu: 

1. Data primer yang diperoleh dari wawancara. Sehingga penelitian ini 

bisa memberikan masukan terhadap sistem pelayanan rawat jalan dan 

rawat inap pada sistem informasi akuntansi Rumah Sakit Umum 

Lawang Medika.  

2. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita 

tinggal mencari dan mengumpulkan. Data Sekunder terdiri dari : 

- Struktur Organisai 

- Job Description 

- Kebijakan Internal 

- Prosedur Pelayanan Jasa Rawat Inap 

- Prosedur Pelayanan Jasa Rawat Jalan 

- Dokumentasi 

Penelitian ini menggunakan data kualitatif data hasil dari rangkaian 

observasi yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Dalam penelitian 

ini yang termasuk data kualitatif adalah gambaran secara umum perusahaan, 

khusunya di sistem akuntansi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur Pengumpulan data yang digunakan adalah berdasar pada  

proses pelaksanaan oprasional yang dilaksanakan pada obyek penelitian. 

Secara umum pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Survey Pendahulauan 
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Pada tahap ini dilakukan dengan cara mengadakan pendekatan dengan 

pihak perusahaan untuk mengetahui gambaran umum serta 

permasalahan yang mungkin ada dalam perusahaan. 

2. Survey Kepustakaan 

Penelitian yang dilakuaka dengan cara mengumpulkan data-data 

melalui nuku-buku dan sumber data lain yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dipecahkan. 

3. Survey Lapangan 

Yang dilakukan adalah dengan meneliti langsung kepada obyek atas 

sasaran yang akan diamati dalam hal ini pada Rumah Sakit Umum Lawang 

Medika khususnya dibagian sistem akuntansi pelayanan rawat jalan dan rawat 

inap, peneliti mencari data yang ada dengan metode: 

a. Pengamatan 

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap pekerjaan 

yang terkait dalam pihak-pihak yang beranggung jawab atas fungi 

persediaan yang berhubungan dengan studi kasus ini. 

b. Wawancara 

Mengadakan tanya jawab langsung dengan pimpina atau personal 

yang berhubungan dengan pembahasan dengan studi kasus ini. 

c. Dokumentasi 

Mengambil secara langsung dokumen atau data yang terkait untuk 

menjadi bukti-bukti yang mendukung hasil palaksanaan proses 
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pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang dilakukan pada obyek 

penelitian yang dimiliki oleh perusaahaan. 

3.5.  Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh melalui observasi, interview 

dan dokumentasi maka penulis menggunakan tehnik analisa kualitatif. 

Analisis kualitatif menurut Winarno Surachmad adalah menentukan dan 

menafsirkan data yang ada. Misalnya tentang situasi yang dialami, satu 

hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau tentang suatu proses 

yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang 

meruncing dan sebagainya Winarno Suracmad (1999 : 139) atau dengan 

perkataan lain, Mendeskripsikan data kualitatif dengan cara menyusun dan 

mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata 

kepada pembaca. 

Metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti bardasarkan logika 

matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Meskipun demikian, 

penelitian kualitatif dalam banyak bentuknya sering menggunakan jumlah-

jumlah penghitungan. 

Seperti telah disebutkan di atas, penelitian kualitatif tidak terlepas dari 

penemuan data kuantitatif. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, data 

diperoleh dengan langkah-langkah berikut ini: 

a. Menganalisis data di lapangan, yaitu analisis yang dikerjakan 

selama pengumpulan data berlangsung dan dikerjakan terus-menerus hingga 

penyusunan laporan penelitian selesai. Sebagai langkah awal, data yang 
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merupakan hasil wawancara terpimpin dengan bagian keuangan Rumah Sakit 

Umum Lawang Medika yang ada di lokasi penelitian dipilah-pilah dan 

difokuskan sesuai dengan fokus penelitian dan masalah yang terkandung di 

dalamnya.  

b. Menganalisis data yang telah terkumpul atau data yang baru 

diperoleh. Data ini dianalisis dengan membandingkan dengan data-data yang 

terdahulu.  

Adapun tujuan dari metode deskriptif ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan 

gejala-gejala yang ada. 

2. Mengidentifikasi masalah dengan memeriksa data-data yang 

memperlihatkan kondisi dan praktik-praktik yang berlaku. 


