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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneitian secara holistik dengan 

cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks, khususnya 

yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2006:6). 

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian dengan menggunakan 

metode deskriptif – kualitatif yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan yang 

berasal dari lembaga nirlaba dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan. 

 

1.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga NirlabaYayasan Pesantren Global 

Tarbiyyatul Arifin yang beralamat di Jalan Anggodo Dusun Lowoksuro RT. 003 

RW.010 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. 

 

1.3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang sangat penting kedudukannya di 

dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk 

mengumpulkan data (Arikunto, 2007:152). Subjek penelitian dapat berupa benda, 

hal atau orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian pada 
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umumnya manusia atau apa saja yang menjadi urusan manusia. Subjek penelitian 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Lembaga Nirlaba Yayasan 

Pesantren Global Tarbiyyatul Arifin Kabupaten Malang. 

 

1.4. Data dan Jenis Data 

Sugiyono (2007:137) juga mengemukakan sumber data menggunakan dua 

sumber, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara langsung 

dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli yang bersifat up 

to date atau masih baru. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib 

mengumpulkannya secara langsung.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau dokumen, berupa data 

yang telah terdokumentasi di Lembaga Nirlaba Yayasan Pesantren Global 

Tarbiyyatul Arifin seperti sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan, 

laporan keuangan. 

Data-data sekunder didapat penulis melalui : 

a. Profil Lembaga Nirlaba Yayasan Pesantren Global Tarbiyyatul Arifin 

b. Daftar kepustakaan (buku-buku referensi) 
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1.5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Bungin (2007:107), metode pengumpulan data kualitatif yang paling 

independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data 

adalah wawancara secara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta 

metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan 

internet. 

Teknik wawancara baru akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan 

lisan kepada subyek penelitian, apabila terkait dengan informasi yang dirasa tidak 

dapat ditemukan sumbernya dari data yang ada.  

Observasi yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data-data, 

menggunakan observasi analisis dokumen yaitu penulis menggunakan beberapa 

dokumen perusahaan sebagai sumber informasi dalam menginterpretasikan 

data.Observasi analisis dokumen dilakukan selama penulis melakukan penelitian di 

Lembaga Nirlaba Yayasan Pesantren Global Tarbiyyatul Arifin.Teknik observasi 

dilakukan dengan mengamati dan mencatat informasi secara langsung maupun 

tidak langsung untuk memperoleh gambaran kegiatan operasional perusahaan yang 

berkaitan dengan penelitian skripsi ini. 

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara melihat atau menganalisis 

dokumen-dokumen perusahaan. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, 

akan lebih kridibel atau dapat dipercaya kalau di dukung oleh sejarah pribadi 

kehidupan masa kecil, sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobografi 

(Sugiyono, 2011:329). 
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1.6. Analisis Data  

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2012 : 280). 

Analisis data kualitatif merupakan bentuk analisis yang tidak menggunakan 

matematik, statistik dan ekonomi ataupun bentuk-bentuk lainnya. Teknik analisis 

data kualitatif digunakan peneliti dalam mengolah dan menganalisis data sehingga 

dapat memberikan deskripsi atau uraian informasi mengenai proses penyusunan 

laporan keuangan lembaga nirlaba yayasan berdasarkan PSAK 45, mulai dari 

laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas serta catatan atas 

laporan keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


