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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang menekankan pada 

pemahaman mengenai kondisi permasalahan yang dialami oleh perusahaan. 

Tujuan dari penelitian ini berupaya untuk memberikan solusi atas kendala yang 

dihadapi Noor (2017). Hasil dari penelitian ini berupa sistem yang dirancang 

sesuai dengan kondisi dan kendala yang dihadapi sehingga sistem ini dapat 

menjadi solusi bagi pemilik.  

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Berikut teknik yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini 

adalah: 

1. Wawancara  

Wawancara penulis lakukan secara langsung dengan bapak Muhammad 

yunus selaku ketua yayasan dari SDIT As-Salam. Penulis mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu penulis menyelesaikan 

laporan penelitian ini seperti pertanyaan mengenai struktur organisasi, 

gambaran umum perusahaan, sistem yang digunakan dan masalah yang 

dihadapi oleh SDIT As-Salam. 

2. Observasi 

Teknik observasi yaitu dengan cara mengamati proses kegiatan 

operasional yang dilakukan SDIT As-Salam secara langsung dan 

mencatat seluruh informasi yang didapat untuk dijadikan referensi 

penulis. 

 

4.3 Proses perancangan 

 Setelah dilakukanya wawancara dan observasi langsung di SDIT As-

Salam di mana penulis memperoleh informasi mengenai permasalahan yang 

dialami oleh pemilik, informasi ini berguna bagi penulis untuk merancang sistem. 

Berdasarkan informasi yang didapat dari hasil obeservasi menjadikan dasar 

penulis dalam proses perancangan sistem sesuai dengan kondisi sekolah. 
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 Perancangan sistem ini menggunakan jurnal umum dalam melakukan 

pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas. Pencatatan yang dilakukan 

pada jurnal umum akan secara otomatis menghasilkan laporan yang berisikan 

informasi keuangan selain laporan ini terdapat pula laporan yang berisikan 

rekapitulasi pembayaran SPP dari masing-masing siswa 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Perancangan 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan ini dimulai dengan dilakukannya kunjungan langsung ke 

Sekolah Dasar Islam Terpadu As-Salam untuk memahami aktivitas 

operasional sekolah, permasalahan yang dihadapi, sistem yang digunakan 

sebelumnya. Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan 

observasi langsung tersebut dapat membatu dalam melakukan 

perancangan sistem dan mencarikan solusi terhadap kendala atau 

permasalahan yang dialami pemilik.selanjutnya dilakukan penyusunan 

proposal kerja praktek kemudian masuk ketahap selanjutnya yaitu tahap 

pelaksanaan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini penulis melakukan beberapa kegiatan diantaranya: 

a. Wawancara dengan ketua yayasan mengenai prosedur, proses kerja, 

waktu kegiatan operasional sekolah serta masalah-masalah yang 

dihadapi sekolah dalam mengelola keuangannya. 

b. Mengumpulkan dokumen dan informasi yang diperlukan penulis 

dalam proses merancang sistem. 

c. Membuat sistem pencatatan akuntansi sesuai dengan kebutuhan 

sekolah. 

d. Penerapan aplikasi yang sudah dibuat oleh pemilik. 

e. Melakukan perbaikan atas permasalahan yang terjadi setelah 

dilakukannya implementasi sistem. 

3. Tahap penilaian dan pelaporan 

Setelah dilakukannya penerapan sistem oleh pemilik dan tidak lagi 

terdapat kendala yang terjadi didalam sistem, kemudian pemilik 
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memberikan penilaian terhadap penulis atas sistem yang telah dibuat dan 

penilaian yang diberikan oleh dosen pembimbing melalui kunjungan 

langsung ke lokasi penelitian, kemudian penulis melaporkan segala 

kegiatan yang dilakukan kedalam laporan kerja praktek dan pada tahap 

terakhir dilakukannya finalisasi dan pengumpulan laporan penelitian. 

4. Jadwal kerja  

Tabel 1 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No Tanggal Kegiatan Kegiatan 

1 Juli 2019 – 8 Agustus 

2019 

Mencari lokasi kerja praktek, meminta izin dan 

membuat proposal kerja praktek. 

2 10 Agustus 2019 Memberikan surat pernyataan kesediaan klien  

3 September 2019 – 

Oktober 2019 

Perancangan sistem dan pembuatan laporan kerja 

praktek 

4 November 2019 – 

Desember 2019 

Implementasi dan pelatihan penggunaan sistem yang 

dirancang 

5 17 Desember 2019 Kunjungan dosen pembimbing dan penilaian dari 

pemilik. 

6 18 – 31 Desember 2019 Penyelesaian laporan penelitian 

Sumber: Data diolah, Tahun 2019 
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