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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) di 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.  

B.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang terjadi di suatu 

tempat.  Menurut Sugiyono (2012:12), “Metode deskriptif analisis adalah 

data-data yang dikumpulkan berhubungan dengan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi perusahaan pada saat sekarang, yang 

bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dengan data yang 

diolah dan dianalisis untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran”. 

Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer dalam bentuk 

hasil persepsi responden (subjek) penelitian. Pengambilan data 

menggunakan survei langsung dan instrumen yang di gunakan adalah 

kuesioner (angket). Penelitian ini dilakukan pada beberapa sampling 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Lowokwaru. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Sekolah Dasar Negeri 

(SDN) di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang berjumlah 45 

sekolah. Metode penarikan sampel yang dipilih adalah non-probability 

sampling. Metode ini dipilih karena tidak semua anggota populasi 
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memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden (Simamora, 

2004). Teknik non-probability sampling yang digunakan adalah 

convenience sampling.  

Teknik convenience sampling merupakan teknik dimana elemen 

populasi dipilih berdasarkan kemudahan dan kesediaan untuk menjadi 

sampel (Simamora, 2004). Sampel yang menjadi responden adalah sampel 

yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peneliti sehingga dapat 

mengurangi bias penelitian. Sampel yang menjadi responden dalam 

penelitian ini adalah Tim Manajemen BOS Sekolah seperti Kepala 

Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Bendahara Sekolah, 

Guru dan Komite Sekolah. Sekolah yang dijadikan sampel penelitian 

adalah sekolah yang besedia mengisi angket yang dibagikan oleh peneliti 

dan sekolah yang bersedia memberikan informasi terkait laporan 

penerimaan dan pengggunaan dana BOSnya pada tahun 2015. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Untuk menghindari persepsi dan kesamaan konsep dalam mengartikan 

istilah maka perlu ditegaskan beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah hubungan sebab-akibat yang ditimbulkan oleh dua 

variabel (variabel independen dan variabel dependen). 

2. Penerapan Good School Governance yang dianalisis terdiri dari 3 

komponen yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. 

3. Efektivitas yang dimaksud adalah kesesuaian antara hasil yang dicapai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
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Variabel independen dalam penelitian ini adalah prinsip Good School 

Governance yang terdiri dari 3 komponen yaitu:  

1. variabel (X1) adalah akuntabilitas;  

2. variabel (X2) adalah transparansi; dan  

3. variabel (X3) adalah partisipasi.  

Sedangkan variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu 

efektivitas pengelolaan dana BOS. Instrumen pernyataan variabel 

penelitian ini diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin dengan 

meminta responden menunjukan pilihan antara sangat tidak setuju sampai 

dengan sangat setuju dari setiap pernyataan yang diajukan. Sugiyono 

(2011:93) mengatakan bahwa “Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial”. 

Setiap item dari masing-masing variabel dijadikan dasar untuk 

pembuatan kuesioner di mana jawaban diberi skor sebagai berikut:  

1. Sangat Tidak Setuju (STS) = diberi skor 1  

2. Tidak Setuju (TS)   = diberi skor 2  

3. Netral (N)    = diberi skor 3  

4. Setuju (S)   = diberi skor 4  

5. Sangat Setuju (SS)  = diberi skor 5  

Instrumen pernyataan terdiri dari 5 item pernyataan untuk prinsip 

akuntabilitas, 4 item pernyataan untuk prinsip transparansi, 5 item 
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pernyataan untuk prinsip partisipasi, dan 8 item pernyataan untuk 

efektivitas. 

Indikator-indikator yang dipergunakan untuk mengetahui dan 

mengidentifikasi akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan efektivitas  

pengelolaan dana BOS adalah sebagai berikut : 

1. Indikator Akuntabilitas terdiri dari : 

- Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. 

- Adanya pengawasan terhadap proses penyusunan anggaran BOS. 

- Pengelola dana BOS memahami tugas dan fungsi terkait pelaporan 

pengelolaan dana BOS. 

2. Indikator Transparansi terdiri dari : 

- Adanya keterbukaan mengenai pengelolaan dana BOS. 

- Kemudahan pengaksesan informasi terkait penggunaan dana BOS. 

3. Indikator Partisipasi terdiri dari : 

- Keterlibatan berbagai pihak terkait perencanaan dan penggunaan 

dana BOS. 

- Tersedianya pelayanan untuk menampung aspirasi masyarakat 

terkait pengelolaan dana BOS. 

4. Indikator Efektivitas 

- Kesesuaian realisasi dengan rencana penggunaan dana BOS. 

- Kesesuaian jumlah dana BOS yang diterima dengan jumlah siswa 

penerima dana BOS. 

- Keselarasan antara sasaran, program, dan tujuan. 
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E. Jenis dan Sumber Data 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

berupa hasil survei dari kuesioner (angket) yang telah didistribusikan pada 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Lowokwaru. 

Adapun isi kuesioner adalah pertanyaan yang menyangkut tentang 

tanggapan pihak sekolah yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS 

tentang prinsip-prinsip GSG yang terjadi pada sekolah dasar dimana 

responden bertugas.  

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono (2012) yang 

menyatakan bahwa kuesioner merupakan teknik pemgumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk menjawabnya.  

Di dalam kuesioner penelitian ini terdapat dua jenis pertanyaan 

yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup, dalam pertanyaan 

terbuka terdiri dari pengisian identitas responden dan responden 

memberikan data terkait rekapitulasi jumlah penerimaan dan penggunaan 

dana BOS yang terjadi pada tahun 2015, sedangkan dalam pertanyaan 

tertutup responden tinggal memilih salah satu jawaban yang telah 

disediakan sesuai dengan persepsi yang dimiliki. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

personally administered questionnaires, yaitu kuesioner disampaikan dan 

dikumpulkan langsung oleh peneliti (Indriantoro dan Supomo, 2002:154). 



26 
 

 
 

Teknik kuesioner yang dilakukan yaitu dengan cara mendistribusikan 

kuesioner/angket pada beberapa sampling Sekolah Dasar Negeri (SDN) di 

Kecamatan Lowokwaru. Data yang diperoleh dari kuesioner tersebut akan 

diolah untuk memperoleh kesimpulan terkait pengaruh penerapan prinsip 

good school governance yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi 

terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.  

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software SmartPLS 3. 

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1.  Uji Kualitas Data  

Uji instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah dengan 

menguji dan mengukur kuesioner. Data yang diperoleh tidak akan 

berguna jika instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data 

tidak memiliki tingkat kesahihan (validity) dan tingkat keandalan 

(reliability).  

a. Uji Validitas atau Kesahihan  

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Kriteria validitas indikator diukur 

dengan convergent validity (Ghozali, 2008).  
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Convergent validity dari model pengukuran dengan 

refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item 

score/component score yang dihitung dengan Partial Least 

Square (PLS). Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika 

korelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. 

Namun, untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala 

pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup (Chin, 

1998 dalam Ghozali, 2008).  

b. Uji Realibilitas atau Keandalan  

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuesionerdikatakan reliabel atau handaljika jawaban terhadap 

pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Reliabilitas konstruk diukur dengan composite reliability atau 

Average Variance Extracted (AVE) (Ghozali, 2008). 

Composite reliability mengukur internal consistency dan 

nilainya harus di atas 0,60. Average Variance Extracted (AVE) 

harus di atas 0,50. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai 

composite reliability maupun cronbach alpha di atas 0,70 

(Ghozali, 2008). 

2. Uji Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan 

analisis jalur Partial Least Square (PLS). Penggunaan pendekatan 



28 

Partial Least Square (PLS) Wold dalam Solomon (2004:34) 

dinyatakan bahwa Partial Least Square (PLS) merupakan metode 

analisis yang powerfull karena dapat diterapkan pada semua skala 

data, tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak 

harus besar. Partial Least Square (PLS) selain dapat digunakan 

sebagai konfirmasi teori juga dapat digunakan untuk 

merekomendasikan hubungan yang ada atau belum ada dan juga 

mengusulkan proposisi untuk pengujian selanjutnya. 

Variabel independen (eksogen) dalam penelitian ini terdiri dari 

Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi sedangkan variabel 

dependennya (endogen) adalah Efektivitas Pengelolaan Dana BOS. 

Dalam uji hipotesis ini dilakukan melalui : 

a. R Square (R
2
)

Dalam menilai model dengan PLS kita mulai dengan 

melihat R Square untuk setiap variabel laten dependen. 

Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan 

nilai R Square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel 

laten eksogen (independen) tertentu terhadap variabel laten 

endogen (dependen) apakah mempunyai pengaruh yang 

substanstif. 

b. f Square (f
2
)

f
2
 digunakan untuk effect size, dimana nilai f 

2
 sebesar 0,02;

0,15; dan 0,35 dapat diinterpretasikan apakah prediktor variabel 
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laten mempunyai pengaruh yang lemah, medium atau besar pada 

tingkat struktural (Ghozali, 2008). 

c. Uji Statistik t 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau eksogen (independen) secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel endogen (dependen) dan 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-

masing variabel independen secara individual terhadap variabel 

endogen (dependen) yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 

(Ghozali, 2008). Hal ini dilihat dengan membandingkan antara 

nilai t tabel dengan nilai t statistik.  Dasar pengambilan keputusan 

untuk uji statistik t adalah sebagai berikut : 

1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima 

atau Ha ditolak, dengan membandingkan nilai t statistik 

dengan nilai t tabel yang berarti menyatakan bahwa variabel 

eksogen (independen) tidak mempunyai pengaruh secara 

individual terhadap variabel endogen (dependen). 

2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak 

atau Ha diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel 

eksogen (independen) mempunyai pengaruh secara individual 

terhadap variabel endogen (dependen). 


