
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode yang digunakan 

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode kombinasi (mixed 

methodes)dengan analisis deskriptif, karena tujuannya adalah menggambarkan 

apa adanya mengenai suatu gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu. Dalam 

hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh, 

dengan harapan dapat diketahuai seberapa besar tingkat kecukupan penggunaan 

dana Bantuan Operasional Sekolah ditingkat Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan 

Sumowono, Kabupaten Semarang tahun 2011. 

3.2. Tempat Penelitian 

Adapun lokasi penelitian adalah Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan 

Sumowono. 

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono :2012:119)  

 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Sekolah 

Dasar Negeri di Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. (Sugiyono :2012:120)  

 

Teknik yang digunakan dalam penarikan sampel pada penelitian ini 

adalah. Sampling jenuh atau sensus. Sampelnya terdiri dari semua sekolah dasar 



negeri yang berada di Kecamatan Sumowono yang terdiri dari 26 Sekolah Dasar 

Negeri. 

3.4. Jenis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh melaluli wawancara dan kuesioner. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara orang lain. Data sekunder 

ini diperoleh dari dinas terkait dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah. 

3.5. Teknik Pengumpulan data 

a. kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab.(Sugiyono 2012 : 192) 

 

Dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner, peneliti mengajukan 

sejumlah pertanyaan untuk dijawab responden yang berkaitan dengan kecukupan 

penggunaan dana BOS untuk pembiayaan biaya pendidikan. 

b. Wawancara 

Dalam wawancara peneliti dapat memperoleh data yang valid atau akurat 

dari nara sumber yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai mengenai 

penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah. 

c. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai besarnya sumber 

dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Data ini dapat berupa soft 

file RKAS atau Hard file RKAS tahun 2011 



3.6. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menurut Sugiyono (2012:148) adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik 

semua fenomena ini disebut variabel penelitian. 

 

Dalam penelitian ini ditanyakan sebarapa besar tingkat kecukupan 

penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk pendanaan pendidikan di 

tingkat pendidikan dasar negeri. Instrumen yang digunakan adalah wawancara dan 

kuesioner. 

1) Wawancara 

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data 

dengan wawncara tidak terstruktur.  

 Sugiyono (2012:191) wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. 

 

2) Kuesioner 

Dalam penelitian ini digunakan kuesioner yang digunakan 

sebagai media untuk mencari kebenaran data. Instrumen penelitian 

untuk metode kuesioner dapat dilihat melalui tabel dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.1  

Instrumen kecukupan penggunaan dana BOS untuk pembiayaan 

pendidikan di tingkat pendidikan dasar negeri di kab. Semarang 

Variabel Indikator Instrumen butir 

Kecukupan 

BOS  

Kecukupan 

penggunaan 

dana BOS 

untuk biaya 

pendidikan 

1. Jumlah siswa 

2. Jumlah guru 

3. Jumlah siswa penerima 

BSM 

4. Total penerimaan 

5. Total BOS Pusat 

6. Total BOSDA 

7. Pengeluaran Investasi 

8. Pengeluaran Operasional 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisi data statistik 

deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku umum atau generalisasi.(Sugiyono :2012:199) 

 

Untuk mengetahui tingkat kecukupan dana Bantuan Operasional Sekolah 

untuk pembiayaan pendidikanpada sekolah dasar negeri di Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang tahun 2011 peneliti menggunakan analisis statistik 

deskriptif dengan mencari nilai tertinggi, terendah, rata-rata dan prosentase. 



a. Data Biaya Operasional sekolah dapat dilihat nilai tertinggi, terendah dan 

rata-ratanya menggunakan rumus sebagai berikut: 

Biaya operasional sekolah tertinggi=skor tertinggi dari seluruh 

data biaya operasional 

Biaya operasional sekolah terendah=skor  terkecil dari seluruh 

data biaya operasional 

Biaya operasional sekolah Rata-rata=
 biaya  operasional

jumlah  sekolah  
 

b. Data jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah peranak, total, rata-rata 

dapat dilihat menggunakan rumus sebagai berikut : 

Bantuan Operasional Sekolah Pusat: 

Jumlah Bantuan Operasional Sekolah per anak=Rp. 397.000,00 

Jumlah Bantuan Operasional Sekolah total = Rp. 397.000,00 x jumlah 

siswa 

Rata –rata Bantuan Operasional Sekolah = 
 Bantuan  Operasional  Sekola h

jumlahsekolah
 

Bantuan Operasional Sekolah Daerah : 

Jumlah Bantuan Operasional Sekolah per anak=Rp. 30.000,00 

Jumlah Bantuan Operasional Sekolah total = Rp. 30.000,00 x jumlah siswa 

Rata –rata Bantuan Operasional Sekolah = 
 Bantuan  Operasional  Sekola h

jumlahsekolah
 

c. Data hasil tingkat kecukupan penggunaan dana Bantuan Operasional 

Sekolah  dihitung menggunakan skala interval yang diturunkan menjadi 

skala ordinal dalam lima tingkatan : 

 



Sangat cukup  : 

𝑗𝑖𝑘𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎𝐵𝑂𝑆  𝑟𝑖𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 − 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎h > 𝑋 𝐵𝑂𝑆 + 0,5 𝑆𝐷 

 

Lebih dari cukup  : 

𝑗𝑖𝑘𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎𝐵𝑂𝑆  𝑟𝑖𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 − 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎h > 𝑋 𝐵𝑂𝑆 + 0,25 𝑆𝐷𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑋 𝐵𝑂𝑆 + 0,5 𝑆𝐷 

 

Cukup :  

𝑗𝑖𝑘𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎𝐵𝑂𝑆 𝑟𝑖𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 − 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ = 𝑋 𝐵𝑂𝑆 ±  0,25 𝑆𝐷 

 

Kurang cukup  : 

𝑗𝑖𝑘𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎𝐵𝑂𝑆 𝑟𝑖𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 −𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ < 𝑋 𝐵𝑂𝑆 − 0,25 𝑆𝐷𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑋 𝐵𝑂𝑆 − 0,5 𝑆𝐷 

 

Sangat kurang cukup : 

𝑗𝑖𝑘𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎𝐵𝑂𝑆 𝑟𝑖𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 − 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎h < 𝑋 𝐵𝑂𝑆 − 0,5 𝑆𝐷 

 

Keterangan : 

BOS : Bantuan Operasional Sekolah 

𝑋  BOS : Rata-rata dari seluruh dana Bantuan Operasional Sekolah  

SD : Standar Deviasi 

 

1.8. Definisi operasional 

Kecukupan dana bantuan operasional sekolah yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah  kondisi jumlah  dana Bantuan Operasional Sekolah dapat 

memenuhi seluruh pengeluaran untuk biaya operasional, yang dapat diukur dari 

selisih antara rata-rata dana bantuan operasional sekolah dengan dana bantuan 

operasional sekolah riil yang diterima masing -  masing sekolah. 

 



1.9. Indikator dan Skala Pengukuran Tingkat Kecukupan dana Bantuan 

Operasional untuk Pembiayaan Pendidikan 

Indikator kecukupan dana bantuan operasional sekolah dikatakan cukup 

jika dana bantuan operasional lebih besar dari bantuan operasional sekolah rata-

rata dan tidak cukup jika dana bantuan operasional sekolah kurang dari bantuan 

operasional sekolah rata-rata.selanjutnya skala pengukurannya menggunakan  

skala interval yang diturunkan menjadi skala ordinal dalam lima tingkatan. 

Adapun skalanya sebagai berikut : 

Sangat cukup  : 

𝑗𝑖𝑘𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎𝐵𝑂𝑆  𝑟𝑖𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 − 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎h > 𝑋 𝐵𝑂𝑆 + 0,5 𝑆𝐷 

 

Lebih dari cukup  : 

𝑗𝑖𝑘𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎𝐵𝑂𝑆  𝑟𝑖𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 −𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎h > 𝑋 𝐵𝑂𝑆 + 0,25 𝑆𝐷𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑋 𝐵𝑂𝑆 + 0,5 𝑆𝐷 

 

Cukup   :  

𝑗𝑖𝑘𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎𝐵𝑂𝑆 𝑟𝑖𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 − 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ = 𝑋 𝐵𝑂𝑆 ±  0,25 𝑆𝐷 

 

Kurang cukup  : 

𝑗𝑖𝑘𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎𝐵𝑂𝑆 𝑟𝑖𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 −𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ < 𝑋 𝐵𝑂𝑆 − 0,25 𝑆𝐷𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖𝑋 𝐵𝑂𝑆 − 0,5 𝑆𝐷 

 

Sangat kurang cukup : 

𝑗𝑖𝑘𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎𝐵𝑂𝑆 𝑟𝑖𝑖𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 − 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎h < 𝑋 𝐵𝑂𝑆 − 0,5 𝑆𝐷 

 

Keterangan : 

BOS : Bantuan Operasional Sekolah 

𝑋  BOS : Rata-rata dari seluruh dana Bantuan Operasional Sekolah  

SD  : Standar Deviasi 



 


