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BAB III 

 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian naratif. 

Penelitian naratif merupakan penelitian terhadap kasus-kasus 

berupa berita-berita ketika ini menurut suatu populasi. Studi perkara 

adalah penelitian menggunakan ciri kasus yang berkaitan 

menggunakan latar belakang dan syarat ketika ini menurut subyek 

yang diteliti, dan interaksinya menggunakan lingkungan. 

(Indriantoro, 2019: 26). 

 

B. Jenis dan  Sumber : Data diolah oleh Penulis Data  

 Jenis dan asal data yang dipakai daIam penelitian ini dari cara 

perolehannya adalah:  Data utama merupakan asal data yang pribadi 

menaruh data pada pengumpul data. Data diperoleh menurut asal 

pertama melalui mekanisme dan cara perolehan data yang bisa 

berupa interview, observasi, juga penggunaan instrumen pengukuran 

yang spesifik dibuat sinkron menggunakan tujuannya.  

Data Sekunder, data sekunder merupakan asal yang nir pribadi 

menaruh data pada pengumpul data. Data sekunder merupakan 

bentuk data yang telah tersedia, dan peneliti dapat mengaksesnya 

dengan membaca, melihat, atau menyimak. Data ini berasal dari 

data master yang telah diolah.Penjelajah masa depan.Mengambil 

data sekunder berupa dokumen dan dokumen resmi berasas sumber 
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non personal. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dalam bentuk 

dokumen yaitu data tertulis dan kelengkapan salon. 

C. Cara Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang 

digunakan penulis untuk memperoleh data yang obyektif guna 

mendukung analisis pertempuran yang dimaksud yaitu:  

1) Studi Kepustakaan Studi kepustakaan merupakan “data dipakai 

menjadi dasar pembahasan secara teoritis daIam mengumpulkan 

data menggunakan cara membaca kitab -kitab literatur, makalah 

ilmiah menilik kitab - kitab yang herbi penelitian dan menganalisis 

output-output penelitian yang herbi utama penelitian yang 

diIakukan”. 

 2) Studi Lapangan DaIam studi lapangan ini, penulis akan 

melakukan penelitian Iangsung buat mendapat data yang real 

dan diperIukan. Cara yang dipakai sang penulis buat 

memperoleh data mencakup wawancara wawancara adalah 

metode memperoleh data melalui pertanyaan dan jawaban 

pribadi. Penyidik akan mewawancarai pemilik salon, direktur 

salon, dan dua karyawan salon yang akan diwawancara. Ini 

adalah topik penelitian yang diwawancarai penelitian tersebut 

melibatkan 4 orang. Dokumen dokumen merupakan cara 

mendapatkan data dari dokumen yang dibuat oleh orang lain. File 

dapat diperoleh sesuai dengan file manajemen kelas. 
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D. Cara Analisis Data  

   Dalam penelitian ini data diperoleh setelah terlebih dahulu 

melakukan survei kemudian dilanjutkan dengan wawancara. Survei 

pertama yang dilakukan oleh peneliti pada topik penelitian ini adalah 

salon kecantikan Ai Your Lash Beauty Salon. Ini merupakan langkah 

awal dalam menerima fakta dan memungkinkan peneliti melakukan 

wawancara untuk mendapatkan fakta yang lebih detail. 

  Saat melakukan wawancara, peneliti akan menyimak lebih dekat 

apa yang dikatakan narasumber dan memberikan arahan tentang 

topik yang dibahas. Alhasil, peneliti dapat menanyakan jenis 

pertanyaan berikut agar penelitian lebih terfokus.  Berikut tahapan 

analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini: Mengumpulkan 

data laporan keuangan yang dibuat oleh Ai Your Lash Beauty UMKM 

Salon untuk mendalami penerapan SAK EMKM dalam pelaporan 

keuangan. Implementasikan SAK EMKM saat memperkenalkan akun 

tahunan UMKM Ai Your Lash Beauty Salon. 

 


