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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti mengambil Lokasi penelitian 

di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar. Alasan 

dipilihnya lokasi penelitian ini karena terkait permasalahan Menyalurkan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diduga belum mencapai hasil yang 

maksimal, kemudian didukung dengan pernahnya Peneliti melaksanakan Praktek 

Kerja Lapangan (PKL) pada badan tersebut, sehingga peneliti mudah 

bersosialisasi untuk mengambil informasi atau data pada Badan yang 

bersangkutan. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yang dimulai pada bulan 

April 2017 hingga Juni 2017.  

 

3.2 Jenis Penelitian 

Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan dalam menulis adalah 

deskriptif kualitatif hanya memaparkan situasi atau peristiwa, jadi berdasarkan 

pemaparan diatas jelas teknik analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

deskriptif kualitatif yaitu data diteliti atau dijelaskan dengan apa adanya sehingga 

akan mendapatkan suatu pemahaman.  

 

3.3 Jenis Data 

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah: 
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a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber guna 

memperoleh jawaban yang relevan dari permasalahan. Sumber data 

primer penelitian ini diteliti melalui wawancara kepada pegawai yang 

menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). 

b. Data Skunder 

Yaitu data dan informasi yang sudah tersedia pada objek yang 

diteliti berupa laporan-laporan, catatan-catatan dan dokumen Dinas 

yang mengelolanya. Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu 

data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan kepemudaan dan olahraga 

Kabupaten Kampar. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut sugiyono (2013:119) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.  

2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2013:120) Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan krakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi 

banyak dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, finansial,waktu, tenaga dan 

sebagainya maka peneliti dapat mengunakan sampel itu. 
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Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah 

Pegawai Negri Sipil yang bekerja pada Bidang Pendidikan Dasar yang 

berjumlah 27 orang. Karena jumlah populasi yang kurang dari 30 orang 

maka disini saya menggunakan teknik sampling jenuh.  

Adapun jumlah populasi dari Pegawai Negeri Sipil pada Bidang 

Pendidikan Dasar yang berjumlah 27 orang.  

No Bidang/bagian Populasi Sampel 

1. Kepala Bidang Pendidikan 

Dasar 

1 1 

2 Kasi Bidang Pendidikan Dasar 3 3 

3 Pegawai 23 23 

 Jumlah  27 27 

 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian 

ini, maka ada beberapa metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan, 

yaitu : 

1. Angket  

Idrus, M (2009:100) mengatakan Angket merupakan daftar 

pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang 

yang diberi angket tersebut bersedia memberikan respons sesuai dengan 

permintaan. Angket disini berupa pelengkap hasil penelitian. 

2. Pengamatan  

Pengamatan sebagai aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan 

secara sistematis (Idrus, 2009:101). Pengamatan disini adalah peneliti 
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langsung terjun ke lokasi penelitian yaitu Dinas Pendidikan Kepemudaan 

dan Olahraga Kabupaten Kampar. 

3. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana 

pewawancara (peneliti) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu 

pertanyaan kepada yang diwawancarai (Sugiyono, 2013:188). Wawancara 

disini yaitu penulis melakukan Tanya jawab dengan mengajukan 

pertanyaan terstruktur secara langsung kepada responden yang dianggap 

mengerti, mengetahui dan menjadi bagian dalam penelitian ini.  

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri 

data historis, dengan demikian pada penelitian, sejarah bahan dokumenter 

merupakan peranan yang amat penting, (Bungin, B. 2013:153). 

Dokumentasi disini yaitu mempelajari arsip-arsip yang ada kaitannya 

dengan penelitian seperti penyaluran dana BOS, surat-surat yang 

berhubungan dengan Penyaluran dana Bos, peraturan-peraturan yang 

mengatur dana BOS, dokumen-dokumen tentang pelaksanaan penyaluran 

dana BOS dan lain sebagainya. 

 

3.5 Teknik Analisa Data 

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam menulis adalah 

deskriptif kualitatif yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Menurut 

Sugiono (2011:15) metode kualitatif adalah data yang menyatakan dalam bentuk 

kalimat, kata dan gambar. Sedangkan peniliti deskriptif adalah peniliti yang 
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dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel 

lain. Jadi berdasarkan pemaparan di atas jelaskan bahwa teknik analisa yang 

digunakan penulis dalam penilitian ini deskriptif kualitatif yaitu data akan diteliti 

atau dijelaskan dengan apa adanya sehinggah akan mendapatkan suatu 

pemahaman. 

Dalam menganalisa data yang peneliti peroleh dari data primer maupun 

skunder, maka peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis 

yang berusaha menjelaskan, memaparkan dan memberikan gambaran terperinci 

berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan mengenai 

menyalurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan memakai teknik skala 

likert yang dipaparkan oleh Sugiono (2007:107). Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak 

ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan 

pertanyaan. Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari positif sampai dengan sangat negatif, yang dapat berupa 

kata-kata antara lain : 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 
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d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka data 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian 

dengan rumus persentasenya menggunakan rumus sebagai  berikut : 

P = 
F
x 100% 

      
N 

Keterangan : 

P  = Persentase 

F  = Frekuensi 

N = Populasi 

 

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan, keseluruhan indikator yang 

telah diajukan kepada responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai 

dengan pendapat Suharsimi Ari Kunto (2013: 171) sebagai berikut : 

Sesuai/Maksimal : 76 – 100% 

Cukup Sesuai/Cukup Maksimal  : 56 – 75%  

Tidak Sesuai/Tidak Maksimal : 40 – 55% 

Sangat Tidak Sesuai/Sangat Tidak Maksimal : 0 – 39% 

 

 

 

 

 


