
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk meneliti data keseluruhan 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah 

sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan 

tertentu yang menjadi object penyelidikan, yang hasil temuannya berupa uraian-uraian 

kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Yayasan Baitul Maal Bank 

Rakyat Indonesia (YBM BRI) kantor wilayah cabang Medan bertempat di jalan Putri Hijau 

No. 2A Medan Barat Lt.4. 

C. Subjek Penelitian 

a. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Yang 

dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumberdata primer dan sumber data 

sekunder. 

(1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini 

yang menjadi sumber data utamanya adalah dokumen-dokumen yang diperoleh 

dari Laporan Keuangan YBM BRI tahun 2016. 

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara, diperoleh dan dicatat 
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(2) oleh pihak lain. Data sekunder penelitian ini di dapat dari hasil wawancara dengan 

Kepala Kantor Wilayah YBM BRI Medan. 

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan 

Teknik dan instrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Observasi 

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas 

fenomena-fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan langsung mengenai proses akuntansi ZIS yang diterapkan oleh YBM BRI. 

Hal ini dilakukan agar mengetahui penerapan akuntansi zakat yang dilakukan oleh 

YBM BRI. 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang 

duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Dalam hal 

ini, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur kepada 

narasumber yang dianggap berkompeten di bidangnya, diharapkan dapat memberikan 

jawaban dan data secara langsung, jujur, dan valid. Dalam hal ini, yang menjadi 

narasumber adalah Kepala kantor YBM BRI. 

c. Dokumentasi 

Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan tentang 

proses penelitian, seperti buku maupun media internet. Dalam hal ini, peneliti 

mengumpulkan data-data mengenai Laporan Keuangan YBM BRI yang terdapat pada 

buku laporan keuangan tahunan (Annual Report). 
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E. Analisa Data 

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas deskriptif dan analisis isi. 

Deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik 

pengumpulan data diatas. Dari semua data yang kemudian penulis analisi dengan 

menggunakan metode deskripsi, dengan analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau status fenomena. Dalam hal ini, penulis menganalisis serta 

menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan di YBM BRI cabang Medan dalam 

menggambarkan bagaimana penerapan PSAK No. 109. 
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