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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami 

masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (holistic), 

dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang ilmiah. 

 

1.2 Waktu dan Tempat 

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini diperkirakan selama satu 

bulan. Tempat penelitian ini dilakukan pada Sekolah Dasar Negeri 018 

Purnama Kota Dumai. Adapun alasan penulis memilih sekolah tersebut 

sebagai tempat penelitian adalah masih kurangnya transparansi dalam 

penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 

018 Purnama Kota Dumai. 

 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai 

berikut : 

a. Data Primer 

Adapun cara untuk mendapatkan data primer yaitu dengan 

meninjau secara langsung obyek penelitian serta melakukan wawancara 

dengan beberapa narasumber yang bersangkutan dengan penjelasan 

sebagai berikut : 
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1) Wawancara  

Wawancara ini  dilakukan untuk mendapatkan data dan 

informasi yang relevan dengan masalah penelitian  dari pihak-pihak 

yang bersangkutan. Adapun pihak yang terlibat dalam wawancara ini 

yaitu kepala sekolah, bendahara BOS, guru, komite sekolah, dan wali 

murid. 

2) Metode Observasi 

Melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data 

aktual mengenai sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 018 Purnama Kota Dumai serta meneliti 

dan mempelajari pedoman, prosedur, dan kebijakan yang berlaku pada 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 018 Purnama Kota Dumai. 

b. Data Sekunder 

1) Metode Kepustakaan 

 Metode kepustakaan digunakan untuk memperoleh data teoritis 

dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah berbagai literatur 

artikel maupun bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan topik 

skripsi. 

 

1.4 Metode  Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif 

dengan menguraikan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem 

informasi akuntansi yang diterapkan pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 018 
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Purnama Kota Dumai dan dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan 

dengan sistem informasi akuntansi. 

Menurut penelitian sebelumnya teknik-teknik sistem merupakan alat 

yang digunakan dalam menganalisis, merancang dan mendokumentasikan 

sistem dan subsistem yang berkaitan. Teknik tersebut umumnya bersifat 

grafikal, dalam teknik ini akan digunakan bagan alir dokumen yang 

memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses suatu sistem. Bagan alir 

(flowchart) merupakan teknik-teknik sistem yang paling umum untuk 

menganalisis sistem informasi akuntansi pada SD Negeri 018 Purnama Kota 

Dumai. Bagan alir itu sendiri diagram simbolik yang menunjukkan aliran data 

dan urutan operasi dalam suatu sistem. Bagan alir yang diperlukan adalah 

bagan alir penerimaan dan pengeluaran kas pada dana bantuan operasional 

sekolah (BOS). 

 

 

 

 

 


