
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A.  Lokasi dan Objek Penelitian 

1.  Gambaran Umum PAUD Belia Ikip Veteran Semarang 

 Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang merasa terpanggil untuk 

ikut mempersiapkan tenaga sumber daya manusia yang berkualitas 

sehubungan dengan perkembangan dunia pendidikan yang semakin 

pesat dan lingkungan yang kompetitif. Sehingga Yayasan Pembina 

IKIP Veteran Semarang diharapkan dapat menelurkan generasi yang 

berkualitas dan berakhlaqul karimah.  

 PAUD Belia Ikip Veteran Semarang beralamatkan di jalan 

Pawiyatan Luhur IV/17 50233 Semarang. PAUD Belia Ikip Veteran 

Semarang berada di dalam satu lokasi dengan badan penyelenggaranya 

yaitu Yayasan Pembina IKIP Veteran Semarang. PAUD Belia Ikip 

Veteran Semarang berdiri berdasarkan surat keputusan Mendiknas, 

Nomor 060/ u / 2002 tanggal 26 April tentang pedoman pendirian 

sekolah. Pendirian PAUD Belia bertujuan untuk menciptakan lebih 

dini generasi penerus bangsa yang terdidik, berakhlaq, sebagai aset 

bangsa dalam meneruskan pembangunan nasional yang terus 

berkesinambungan. 

  



Lokasi sekolah PAUD Belia Ikip Veteran Semarang sangat strategis 

dan nyaman. Dalam lingkungan yang strategis dan nyaman tersebut  

memungkinkan untuk terciptanya proses belajar melalui bermain   

untuk  anak – anak.   Lokasi   sekolah   PAUD   Belia   Ikip Veteran 

Semarang mudah di tempuh karena berada di pinggir jalan besar. 

Dengan pesatnya perkembangan pendidikan anak usia dini, maka 

berdirinya PAUD Belia dapat diterima masyarakat, khususnya di 

lingkungan lokasi sekolah, serta di dukung oleh penyelenggara 

pemerintah di tingkat kecamatan Gajah Mungkur, seperti yang tertera 

pada surat no : 420/770/XII/2008. 

 

2. Visi dan Misi 

Visi PAUD BELIA IKIP Veteran Semarang adalah meningkatkan 

mutu pendidikan anak dalam ilmu pengetahuan dan akhlaq sejak dini. 

Misi PAUD BELIA IKIP Veteran Semarang adalah untuk : 

a. Menumbuhkembangkan keimanan dan ketaqwaan anak kepada 

Tuhan YME 

b. Menumbuhkembangkan kemampuan dasar anak dalam berbagai 

aspek perkembangan 

c. Menumbuhkembangkan kemampuan bersosialisasi anak di 

keluarga, sekolah dan masyarakat 

d. Menumbuhkembangkan kreativitas dan bakat yang ada dalam diri 

anak secara optimal 



e. Membekali dengan berbagai kemampuan anak untuk mengikuti 

pendidikan selanjutnya 

 

3.  Struktur Organisasi & Job Description 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 

 

Selanjutnya penjabaran tugas masing – masing bagian yang terdapat 

pada PAUD BELIA IKIP Veteran Semarang adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Sekolah PAUD BELIA IKIP Veteran Semarang 

Bertanggung jawab baik kedalam maupun keluar atas keseluruhan 

pengelolaan sekolah berdasarkan petunjuk  Yayasan IKIP Veteran 

Semarang, dibantu Staf Guru dan Bagian Administrasi. 

2. Guru KB / TK A/ TK B 

Tugas dan tanggung jawabnya : 

a. Memberikan pengajaran bagi anak didik sesuai dengan kurikulum 

yang dipakai. 



b. Membuat Rencana Pembelajaran Tahunan, Rencana Pembelajaran 

Bulanan, dan Rencana Pembelajaran Harian. 

c. Membuat raport Mid Semester dan Evaluasi Akhir Semester. 

3. Bagian Administrasi 

Bagian administrasi memiliki tugas dan tanggung jawabnya untuk 

melaksanakan administrasi keuangan meliputi pembayaran siswa 

mulai dari pembayaran pendaftaran murid baru, pembayaran SPP, serta 

pembayaran ekstrakulikuler. Selain itu, bagian administrasi bertugas 

untuk membuat laporan pembayaran periodik untuk dilaporkan kepada 

kepala sekolah. 

 

B.  Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian 

(Indriantoro dan Supomo,1999:152). Metode ini diterapkan dengan 

melakukan tanya jawab langsung dengan para staf dan manajemen dari 

PAUD Belia IKIP Veteran Semarang. 

2. Metode Observasi  

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang),obyek 

(benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau 

komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Indriantoro dan 



Supomo,1999:157). Observasi yang dilakukan oleh penulis dengan 

mengamati secara langsung kegiatan administrasi akuntansi mulai 

pencatatan sampai pengolahan data. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui catatan atau 

arsip yang terdapat pada pihak perusahaan (Indriantoro dan 

Supomo,1996). Pengumpulan data didapat dari nota – nota,  bukti – bukti 

transaksi lainnya dan format laporan keuangan yang dipakai selama ini. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data ada dua yaitu data kualitatif  dan data kuantitatif. Data 

kualitatif adalah nilai dari perubahan-perubahan yang tidak dapat 

dinyatakan dalam angka-angka,sebaliknya data kuantitatif adalah nilai 

dari perubahan yang dapat dinyatakan dalam angka. Data kualitatif 

dalam penelitian ini seperti struktur organisasi. Sedangkan data 

kuantitatif dalam penelitian ini berisi mengenai jumlah SPP tiap 

bulannya, jumlah anak dalam satu tahun ajaran, dan laporan - laporan 

keuangan. 

2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 



Data yang  diperoleh langsung dari sumbernya,diamati,dan dicatat 

untuk pertama kalinya (Marzuki,2002). Data primer yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa data tentang gambaran pencatatan dan 

perolehan data secara manual sistem informasi pembuatan laporan 

keuangan PAUD Belia IKIP Veteran Semarang. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain),umumnya berupa 

bukti, catatan, atau laporan yang telah disusun dalam arsip (data 

dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan 

(Indriantoro & Supomo,1997). Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumen-dokumen transaksi untuk pembuatan 

laporan keuangan PAUD Belia Ikip Veteran Semarang. 

 

D. Langkah Pengembangan Sistem 

1. Identifikasi Masalah dan Sumber Masalah 

a.  Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang  terjadi pada PAUD Belia Ikip Veteran 

Semarang yang berkaitan dengan proses pembayaran administrasi adalah 

sebagai berikut : 

1. Sistem akuntansi belum dapat dilakukan dengan baik , 

informasi sistem yang disampaikan sering mengalami 



keterlambatan sering terjadi kesalahan dalam proses 

penghitungannya. 

2. Sistem penyimpanan dokumen   yang belum tertata rapi & 

masih tumpang tindih akan menyebabkan pencarian  data  sulit 

dilakukan. 

 

b. Identifikasi Sumber Masalah 

 Sumber permasalahan  yang  terdapat  di bagian  Administrasi  

pada  PAUD Belia Ikip Veteran Semarang adalah  sistem  informasi  

mengenai  proses  pembayaran  administrasi siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 3.2 Flow of Document Penerimaan SPP 

 

 

 

 



Gambar 3.3 Flow of Document Penerimaan SPI 

 

 

 

 

 



Gambar 3.4 Flow of Document Penerimaan Ekstrakulikuler 

 

 

 

 

 



Gambar 3.5 Flow of Document Pengeluaran Kas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

analisis metode Commercial Off – The Shelf Package Software Route ( COTS ). 

COTS adalah sebuah paket solusi yang digunakan untuk menyokong sistem 

informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Alasan dipilihnya model COTS 

dibandingkan dengan kedua model yang lain adalah karena model ini mudah 

didapatkan di pasaran dan lebih mudah dalam implementasinya sehingga 

menghemat biaya, praktis menjadi pertimbangan utama untuk pemilihan strategi  

pengembangan sistem menggunakan metode COTS. Dalam mengembangkan 

sistem informasi terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu, sebagai 

berikut : 

1. Tahap Investigasi Awal 

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui masalah – masalah atau kelemahan 

yang ada dalam PAUD Belia Ikip Veteran Semarang. 

2. Analisa Kebutuhan Sistem 

Identifikasi masalah yang ada akan menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan 

perusahaan untuk mengetahui bagaimana sebaiknya sistem yang akan 

dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut. 

3. Set Up Program MYOB 

Tahap ini bertujuan untuk menyiapkan aplikasi ( dengan penggunaan 

Software MYOB ) agar siap untuk di implementasikan. 

4. Implementasi MYOB 



Tahap ini dilakukan untuk menguji aplikasi program MYOB yang sudah 

di set up untuk memenuhi kebutuhan. 

5. Operasional dan Maintenance 

Tahap ini dilakukan dengan mengoperasikan aplikasi program MYOB dan 

melakukan pemeliharaan. 
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