
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2011:11) jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian dekriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan

untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau menghubungkan

antara variabel satu dengan variabel yang lain.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah Sekolah Dasar Negeri yang terletak di

Jorong Tanjung Jati, Kenagarian Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguk,

Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Rencana Penelitian : November 2013

Penelitian Laporan : Maret 2014

Penulisan Laporan : April- Mei 2014

Laporan Akhir Penelitian : Mei 2014
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3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah :

1) Data primer

Adalah data pokok yang diperoleh setelah melakukan penelitian dari

responden yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

2) Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah ada.

Dimana data sekunder ini merupakan data pendukung dalam penelitian ini.

Data tersebut adalah data yang berbentuk buku laporan penerimaan dana

BOS 2 tahun terakhir. Dan data-data lain yang berhubungan dengan dana

BOS.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengunakan teknik pengumpulan data

melalui :

1. Observasi atau Pengamatan Langsung

Observasi adalah kegiatan penelitian yang langsung melakukan

pengamatan ke lapangan untuk mendapatkan data yang berhubungan

dengan penelitian. Menurut Mardalis (2008:63) observasi merupakan hasil

perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya

sesuatu ransangan tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang disengaja

dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis
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dengan jalan mengamati langsung dan mencatat.Dengan kata lain

observasi adalah suatu kegiatan penelitian yang  langsung melakukan

pengamatan ke lapangan untuk mendapat data yang berhubungan dengan

penelitian.

2. Wawancara atau Interview

Menurut Cholid Narbuko (2010:83) wawancara adalah proses tanya-jawab

dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau

lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi

atau keterangan-keterangan.

3. Angket atau Kuesioner

Menurut Sugiono (2007:162) kuesioner merupakan teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien apabila peneliti tahu

dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan

dari responden.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas :

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan

( Sugiono,2005:90 ). Populasi juga dapat dikatakan sebagai totalitas atau

keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia dan benda-
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benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa sebagai

sumber data yang memiliki karakteristik tertentu (Hadari, 1983:141).

Sedangkan menurut Sisworo (dalam Mardalis, 2009:54) definisi polulasi

yaitu merupakan sejumlah kasus yang memenuhi seperangkat kriteria yang

ditentukan peneliti yang mana peneliti dapat menentukan sendiri kriteria

yang ada pada populasi yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh

Tim Manajemen BOS Sekolah yang terdiri dari Ketua, Bendahara,dan

Komite Sekolah yang berjumlah 9 orang serta seluruh wali murid Tahun

Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 106 orang

Tabel 3.2
Populasi Penelitian

No Populasi Penelitian Jumlah
1 Ketua Manajemen BOS Sekolah (Kepala Sekolah),

Bendahara BOS , dan Komite Sekolah 9

2 Wali Murid TA 2012/2013 106

TOTAL 115
Sumber : Kepala Sekolah SDN 01 Tanjung Jati

3.5.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki

populasi tersebut. Mardalis (2010:54) menyatakan bahwa sampel yang kita

gunakan harus dapat mewakili populasi yang telah dikemukakan, karena

hakekat penggunaan sampel dalam suatu penelitian adalah dikarenakan

sulitnya untuk meneliti seluruh populasi karena keterbatasan biaya dan

waktu yang begitu banyak diperlukan jika harus meneliti seluruh populasi.
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Sedangkan menurut Asher dan Vockell ( dalam punaji,2010:169)

mengemukan, “ the sampel must be representative of the population about

which we wish to make generalizations.”. Pendapat ini menegaskan bahwa

sampel yang kita ambil harus memiliki syarat bahwa sebagian anggota

populasi yang kita ambil merupakan representasi dari keseluruhan populasi

yang ada sehingga apabila kesimpulan yang kita ambil berdasarkan sampel

sudah sesuai dengan populasi.

Mengenai sensus Ruslan (2008:142) mengatakan bahwa alasan

melakukan sensus, yaitu peneliti sebaiknya mempertimbangkan untuk

meneliti seluruh elemen-elemen dari populasi, jika elemen populasi relatif

sedikit dan variabilitas setiap elemennya yang tinggi (heterogen). Sensus

lebih layak dilakukan jika penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan

karakteristik setiap elemen dari suatu populasi. Key Informan adalah

seseorang yang mengetahui informasi tentang situasi dan kondisi latar

penelitian dan yang bersangkutan harus mempunyai banyak pengalaman

tentang latar penelitian(Moleong, dalam Fitrahdani, 2013:23).

Adapun pengambilan sampel penelitian dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) dari Tim Manajemen BOS sekolah yang terdiri dari Ketua

( Kepala Sekolah), Bendahara, Komite sekolah yang berjumlah 9 orang

sebagai Key Informan dengan mengunakan teknik sensus. Sedangkan

untuk responden adalah wali murid yang berjumlah 106 orang

mengunakan teknik persentase .
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Menurut Suharsimi Arikunto ( 2010 : 109 ), sampel adalah

sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Pengambilan sampel

menurut Suharsimi Arikunto ( 2010 : 112 ), jika subjeknya kurang dari

100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih

dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.

Merujuk dari pendapat Suharsimi Arikunto, maka besar sampel

dari populasi wali murid dengan persentase yang dipakai 25% adalah :

25       × 106   = 26,5 orang

100

Karena sampelnya manusia,tentu manusi tidak ada yang setengah,

jadi sampel wali murid yang dijadikan responden adalah 26 orang. Untuk

memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta lebih jelasnya

tentang populasi dan sampel dalam penelitian ini, maka penulis

merincikannya kedalam tabel dibawah ini .

Tabel 3.3
Sampel Penelitian Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional

Sekolah

NO SUB POPULASI POPULASI SAMPEL
METODE

PENGAMBILAN
SAMPEL

1
Tim Manajemen

BOS Sekolah
(Key Informan)

9 Orang 9 Orang SENSUS

2 Wali Murid 106 Orang 26 Orang PRESENTASE

TOTAL 115 Orang 35 Orang

Sumber : Data Olahan Penelitian 2014
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Dari tabel diatas dapat lihat jumlah populasi penelitian ini adalah

115 orang. Dalam penelitian ini, penulis menarik sampel responden

dengan presentase berjumlah 26 orang dari wali murid, sedangkan 9 orang

dari Tim Manajemen BOS sekolah sebagai Key Informan

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam menganalis data, penulis mengunakan metode kualitatif yang

merupakan analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan

lalu disusun dan di hubungkan dengan teori-teori ataupun kebijakan-kebijakan

perundang-undangan dengan masalah yang ada kemudian ditarik kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2010:11) data Kualitatif adalah data yang dinyatakan

dalam bentuk kalimat, kata dan gambar. Sedangkan penelitian Deskriptif adalah

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu

variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara

variabel satu dengan variabel lain.

Selanjutnya analisis data dilakukan dengan memakai teknik sekala likert.

Riduwan (2003: 38), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang penomena sosial. Berdasarkan

metode panelitian yang telah dikemukakan, maka data informasi yang diperoleh

akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya, diberi nilai

persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus persentasenya

sebagai berikut:
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= × 100%
Keterangan :

P = Persentasi

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan pengelolaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) keseluruhan indikator yang telah diajukan kepada

responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan pendapat

Sugiono (2010:108) sebagai berikut :

a) Baik

b) Cukup Baik

c) Kurang Baik

d) Tidak Baik


