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BAB IV 

METODOLOGI 
 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Observasi ini merupakan observasi terapan berdasarkan fungsi 

penelitiannya. yakni merupakan observasi dimana lebih menekan pada 

penyelesaian masalah secara praktis. Penelitian ini tidak berpadu pada 

berkembangnya sebuah konsep, teori, maupun gagasan, tetapi didedikasikan 

untuk meneliti aplikasi dalam kondisi sehari-hari. 

Berdasarkan pada sifat permasalahannya, penelitian ini termasuk dalam 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang 

dirancang untuk menggambarkan suatu fenomena yang ada, yang berlangsung 

pada saat ini ataupun pada saat lampau (Sukmadinata, 2011).  Jika dilihat dari 

jenis datanya, penelitian ini merupakan penelitian dalam bentuk dokumen atau 

berkas, yaitu dengan dilaksanakan penelaahan terhadap kebenaran yang tertulis 

sesuai dengan bukti yang ada. Dokumen atau berkas yang diperiksa terhadap 

sumber datanya bersifat internal seperti  data  keuangan, dokumen arsip dari suatu 

entitas. Selain itu, penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan mendorong 

pendekatan pada survei karena dokumen  yang dikumpulkan secara berhadapan 

dilokasi penelitian dan berinteraksi langsung dengan pembina yayasan ditempat 

observasi yang bersangkutan. 

 

4.2   Teknik Pengumpulan Data 

Dokumen yang dikumpul dan diterapkan penulis dalam menjalankan kerja 

praktek lapangan yaitu sebagai berikut : 

a. Survei Tempat Praktek 
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Survei lapangan  kerja praktek, melihat situasi dan kondisi tempat kerja 

praktek.  

b. Wawancara dengan Pengawas Tempat Praktek 

 Penulis melaksanakan wawancara langsung dengan pengawas sekaligus 

sebagai pengelola operasional Yayasan Radmila yaitu dengan Ms. 

Meiling sesuai dengan skenario persoalan yang telah dibuat oleh penulis.  

Hasil dari data yang didapatkan biasanya tidak terdistorsi, lebih mudah 

diatur, tidak bias dan lebih rinci (Indriantoro & Supomo, 2011). 

 

4.3   Proses Perancangan 

  Setelah menghayati situasi dan kondisi kegiatan operasional Yayasan 

melalui survei dan wawancara, sistem pencatatan akuntansi berbasis Microsoft 

Akses dibentuk untuk memenuhi keperluan sekolah Radmila. Proses perancangan 

sistem akuntansi dimulai pada minggu kedua bulan Agustus, penulis menjalankan 

survei ke alamat tempat kerja praktek dan melakukan introduksi awal serta 

pemberitahuan tentang tujuan dan manfaat dari praktek ini ke pengawas Yayasan. 

Penulis juga melakukan kunjungan bertahap untuk melakukan penyelidikan dan 

pemantauan langsung atas kegiatan sekolah secara keseluruhan. Sehingga penulis 

telah memahami sejarah yayasan, mengetahui aktivitas operasional yayasan dan 

juga masalah yang dihadapi oleh yayasan melalui tanya jawab. 

Pada bulan Juli minggu ketiga penulis mengidentifikasikan permasalahan 

dan menentukan topic beserta menyusun laporan kerja praktek. Diminggu kedua 

Agustus hingga dengan minggu kedua September, penulis mulai melakukan 

perancangan sistem pencatatan akuntansi dan pelaporannya sesuai dengan kondisi 

Yayasan. Informasi dan data yang didapatkan melalui tanya jawab selama tahap 

penyusunan akan dianalisis lagi sehingga dapat mendukung penulis dalam 
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melakukan pembentukan sistem pencatatan akuntansi. Penulis mulai membentuk 

sistem dengan merancang menu utama, daftar akun, daftar asset tetap, keterangan 

siswa, format jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum. 

Penulis meneruskan lagi dengan merancang format laporan seperti laporan laba 

rugi,  posisi keuangan, dan  data murid. Setelah semua format selesai di rancang 

maka penulis memakai fungsi rumus yang tersedia di dalam Microsoft Akses 

untuk semua format yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga dapat 

mempermudah pengguna dalam menggunakannya. 

Sistem yang dirancang kemudian di implementasikan pada minggu ketiga 

sampai keempat bulan Oktober secara keseluruhan. Tahap implementasi uji coba 

dilakukan seiring dengan perancangan sistem untuk menguji keakuratan sistem. 

Kemudian dilakukan pelatihan tentang cara menerapkan dan memakai sistem 

yang sudah dirancang kepada pengawas Yayasan melalui kunjungan yang 

dilakukan secara bertahap. Setelah bimbingan berakhir, sistem yang di jalankan 

sepanjang masa implementasi akan diawasi kembali untuk meyakinkan bahwa 

sistem yang di rancang telah berlangsung dengan baik. Peninjauan dapat dilihat 

dari respon pengguna sistem. Apabila terdapat masukan dari pengguna sistem, 

maka penulis akan menganalisa dan menjalankan pembetulan terhadap sitem 

tersebut. 

Pada minggu pertama awal November, penulis mulai melakukan 

penyusunan laporan kerja praktek. Pada minggu ketiga bulan November, dosen 

bimbingan yang bersangkutan akan menjalankan penilaian melalui kunjungan ke 

lokasi tempat kerja praktek secara langsung terhadap hasil kegiatan kerja praktek. 

Kunjungan dijalankan dengan maksud memberikan penilaian kerja praktek atas 
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sistem pencatatan akuntansi yang di rancang dan diterapkan di Sekolah Yayasan 

Radmila. 

 

4.4  Tahap dan Jawdal Pelaksanaan 

Tahap pelatihan kerja praktek ini dapat diuraikan seperti dibawah ini : 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Penulis menggunakan referensi sebagai bahan pendukung untuk 

menjalankan penelitian dan merancang sistem yang cocok untuk tempat kerja 

praktek serta menentukan dan mengidentifikasikan permasalahan yang ada. 

Referensi merupakan panduan dasar untuk membuat sistem dan penelitiannya 

harus berkaitan dengan yang dilakukan oleh penulis. Sistem yang sedang berjalan 

harus di analisa apakah ada masalah seiring waktu berjalan dan disertai 

pemecahan masalah.  

 

4.4.2 Tahap Penerapan 

Penulis merancang beberapa sistem dengan metode sebagai berikut :  

a. Menganalisis format akun 

b. Mengatur susunan akun 

c. Memahami bentuk transaksi 

d. Merekam dan memeriksa semua transaksi 

e. Membentuk sistem untuk mencatat semua transaksi keuangan. 

Penulis merancang sistem berdasarkan dengan ide proposal awal yaitu 

dengan menggunakan Microsoft Office Access  untuk memberikan solusi 

dan memecahkan persoalan ditempat kerja praktek dan mengatur susunan 
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persoalan yang harus di tanyakan kepada juru bicara. Penyelesaian dari 

wawancara tersebut yang akan digunakan sebagai pendukung untuk 

merancang sistem.  

 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Laporan praktis ini  akan direvisi berdasarkan pelatihan dari dosen 

bimbingan dan seiring dengan pelatihan sistem kepada pengawas Sekolah 

Yayasan Radmila, maka disusunlah laporan kerja praktis ini yang akan dilatih 

oleh dosen bimbingan. Sehingga jika terjadi kelemahan pada sistem akan 

dilaksanakan pemulihan pada sistem.  

Setelah melakukan kunjungan ketempat pelaksanaan kerja praktek oleh 

dosen bimbingan,  maka akan diadakan penilaian terhadap penyedia tempat kerja 

praktek dan dosen bimbingan dengan melakukan evaluasi terhadap sistem 

akuntansi yang dibentuk dan staf kerja praktek dalam mejalankan sistem yang 

dibuat melalui kunjungan ketempat pelaksanaan kerja praktek. Pada tahap akhir 

evaluasi dan pelaporan akan dikumpulkan kepada BAAK setelah dilakukan 

finalisasi.   

 

4.4.4  Jadwal Kerja 

Tujuan dari pekerjaan sebenarnya  yaitu untuk menjalankan pembentukan 

dan merancang sistem akuntansi. Jadwal pengerjaan kerja praktek yaitu mulai dari 

tanggal 15 July 2019 s/d 14 November  2019 dengan jadwal kegiatan sebagai 

berikut : 

No. Tanggal Pengerjaan Kegiatan 

1 15 July 2019 - 19 July 2019 Menyelidiki tempat kerja praktek 
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2 22 July 2019 - 24 July 2019 Wawancara serta  permohonan izin 

3 25 July 2019 - 31 July 2019 Penyusunan proposal kerja praktek 

4 01 Aug 2019 - 12 Aug 2019 Persetujuan proposal & tempat kerja praktek 

5 13 Aug 2019 - 13 Sep 2019 Perancangan kerangka sistem 

6 14 Sep 2019 - 23 Sep 2019 Perancangan sistem akuntansi dan pengujian sistem akuntansi 

7 24 Sep 2019 - 24 Oct 2019 Perbaikan sistem akuntansi 

8 25 Oct 2019 - 30 Oct 2019 Implementasi sistem yang dibentuk 

9 31 Oct 2019 - 08 Nov 2019 Evaluasi dan perbaikan sistem 

10 09 Nov 2019 - 12 Nov 2019 Penerapan sistem akuntansi setelah penilaian dan perbarui sistem 

11 13 Nov 2019 - 14 Nov 2019 Kunjungan dan wawancara dosen pembimbing bersama pengawas 
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