
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

merupakan hasil masalah, yang adalah kualitatif naratif. Penelitian 

naratif (Kountur, 2015: 105) merupakan jenis penelitian yang menaruh citra 

atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan 

terhadap obyek yang diteliti. Studi masalah adalah taktik penelitian dimana 

pada dalamnya peneliti mengusut secara cermat suatu program, insiden, 

kegiatan, proses, atau sekelompok individu (Creswell, 2018: 19). Kasus-

masalah dibatasi sang saat dan kegiatan, dan peneliti mengumpulkan 

berita secara lengkap menggunakan memakai aneka macam mekanisme 

pengumpulan data menurut saat yang sudah ditentukan. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan Sumber Data dan Sumber data yang dipakai daIam penelitian 

ini menurut cara perolehannya adaIah: Data Primer Data utama adalah 

data yang diperoleh menurut asal pertama (asal orisinil) baik menurut 

individu ataupun perorangan yang akan diproses buat tujuan-tujuan 

eksklusif sinkron menggunakan kebutuhan. Adapun proses penelitian 

daIam mengumpulkan data utama adaIah menggunakan observasi dan 

wawancara. (Lidya, 2014). Data utama dalam penelitian ini yaitu data yang 

diperoleh pribadi menurut responden melalui wawancara. Data Sekunder 

Data sekunder adalah “data yang berfungsi menjadi pelengkap ataupun 

pendukung data utama. Data sekunder yaitu data yang diperoleh menurut 

instansi yang terkait yaitu pengelola toko sandang dan kitab pencatatan 

harian (kitab kas) menurut pemilik toko Isabella. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

yang dipakai sang penulis merupakan menjadi berikut: mewawancarai 

terstruktur, yaitu dengan pengumpulan data menggunakan wawancara 

yang sudah di siapkan dasar penelitian berupa banyak pertanyaan tertulis 

jawabannya sudah disediakan. Dokumentasi, yaitu cara kumpulan data 

menggunakan cara mendapatkan dokumen sudah terdapat tanpa terdapat 

pengolahan balik , misalnya kitab dicatat harian. yaitu menulis secara 

pribadi ditempat bisnis melihat terjadinya penjualan,dicatat  pengelola. 
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D. Teknik Analisis Data 

Data sudah dikumpulkan lalu dikelompokan dari jenisnya. Setelah itu 

dilaporkan pada tabel dan  diuraikan secara naratif sebagai akibatnya 

bisa diketahui apakah bos toko sudah menerapkan akuntansi. konklusi 

buat tersaji pada bentuk penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


