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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Desain

penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka

memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang

berasal dari subjek atau objek penelitian (Sanusi, 2011:13).

B. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang

mendapatkan beasiswa selama kuliah di perguruan tinggi (S1) ada di Kota

Malang. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan pengambilan

sampel bola salju. Metode pengambilan sampel bola salju didapatkan dari

peserta yang memberitahukan kepada periset akan orang lain yang memiliki

karakteristik, pengalaman, atau sikap yang mirip atau berbeda dari mereka

(Cooper & Schindler, 2006). Karakteristik untuk menentukan sampel dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa yang berasal dari program

corporate social responsibility perusahaan dan perguruan tinggi

2. Mahasiswa yang sedang menempuh Sarjana (S1) di Kota Malang

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data

kualitatif yang merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala

numerik.Sehingga data kualitatif akan dikuantitatifkan agar dapat diproses
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lebih lanjut menggunakan data ordinal. Data ordinal merupakan data yang

dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya

karena dinyatakan dalam skala peringkat (Tabachnick & Fidell dalam

Kuncoro, 2013:143). Pada penelitian ini skala ordinal alternatif atas

pernyataan responden yang digunakan  adalah sangat setuju, setuju, tidak

setuju, dan sangat tidak setuju dengan menggunakan skor 1-4. Skor 4 untuk

sangat setuju (SS), skor 3 untuk setuju (S), skor 2 untuk tidak setuju (TS), dan

skor 1 untuk sangat tidak setuju (STS).

Sumber data yang diperoleh oleh peneliti melalui data primer dan

data sekunder. Data primer berupa wawancara dan kuesioner sedangkan data

sekunder berupa dokumentasi. Data primer adalah data yang pertama kali

dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data

yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Sanusi, 2011:104).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dua cara yaitu

data primer berupa wawancara dan kuesioner, dan data sekunder berupa

dokumentasi. Wawancara dan kuesioner merupakan pengumpulan data

primer aktif dengan menanyai responden, baik secara personal maupun tidak

(Kuncoro, 2013:158).

Data primer berupa wawancara dan kuesioner yang dilakukan

dengan responden yang memenuhi kriteria pengambilan sampel, yaitu

mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari program CSR perusahaan dan

perguruan tinggi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi
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mengenai program-program CSR yang ada di perusahaan. Data diperoleh dari

annual report, laporan berkelanjutan, serta data yang mendukung berjalannya

penelitian ini.

E. Definisi Variabel dan Pengukuran

1. Akuntabilitas

Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP,

akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang

telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara

periodik (Rosjidi, 2001:144).

Pengukuran akuntabilitas menggunakan indikator dan alat ukur prinsip

akuntabilitas yang dikemukakan oleh Krina (2003), yaitu:

a) Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis,

tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan

yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang

berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

b) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-

cara mencapai sasaran suatu program.

c) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan

dikomunikasikan.

d) Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas.
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e) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media

massa.

f) Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan

dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

g) Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

2. Efektivitas

Menurut Soewarno dalam Simangunsong (2011) efektivitas adalah

pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya. Pengukuran efektivitas yang digunakan seperti yang

dikemukakan oleh Cambel dalam (Simangunsong 2011) yaitu:

a) Keberhasilan program

b) Keberhasilan sasaran

c) Kepuasan terhadap program

d) Tingkat input dan output

e) Pencapaian tujuan menyeluruh

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah mengidentifikasi

program CSR dengan didukung hasil kuesioner yang disebar kepada

responden. Analisis yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengidentifikasikan kebijakan program CSR pada bidang pendidikan

2. Mentabulasi kuesioner berdasarkan rekapitulasi jawaban responden

3. Menguji validitas dan realibilitas kuesioner

a. Uji validitas
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Suatu skala pengukuran disebut valid apabila melakukan apa yang

seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Bila

skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti

karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan

(Kuncoro, 2013:172).

b. Uji realibilitas

Uji realibilitas dilakukan untuk menguji konsistensi alat ukur dalam

mengukur gejala yang sama. Pendekatan untuk melakukan pengujian

reliabilitas menggunakan Cronbach’s alpha dengan program SPSS for

windows versi 21,0. Koefisiensi realibilitas Cronbach’s alpha harus

lebih besar dari 0,60 untuk dianggap bahwa semua item dalam

instrumen tersebut adalah reliabel.

4. Menilai akuntabilitas dan efektivitas

a. Mendeskripsikan jawaban responden berdasarkan kuesioner mengenai

akuntabilitas dan efektifitas program.

b. Menghitung rerata rill

Jumlah Skor Jawaban
Rerata riil =

Jumlah Responden

c. Menilai tingkat akuntabilitas dan efektifitas CSR pada bidang

pendidikan di Kota Malang menggunakan statistik deskriptif dengan uji

analisis mean, dengan rumus (Azwar dalam Purnamasari, 2011)

= Mt – 1,5 SDt = Sangat Rendah (SR)

Mt – 1,5 SDt s/d Mt – 0,5 SDt = Rendah (R)
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Mt – 0,5 SDt s/d Mt + 0,5 SDt = Sedang (S)

Mt + 0,5 SDt s/d Mt + 1,5 SDt = Tinggi (T)

= Mt + 1,5 SDt = Sangat Tinggi (ST)

Dimana:

Mt = Mean teoritis

= 0,5 X (skor tertinggi teoritis + skor terendah teoritis)

= 0,5 X (4+1)

= 2,5

SDt = Standar deviasi teoritis

= 1/6 X (skor tertinggi teoritis - skor terendah teoritis)

= 1/6 X (4-1)

= 0,5

Berdasarkan mean teoritis dan standar deviasi teoritis, maka dapat

ditentukan klasifikasi dengan 5 kategori untuk tingkat akuntabilitas dan

efektifitas. Berdasarkan norma diatas maka klasifikasi kategori sebagai

berikut:

= 1,75 = Sangat Rendah (SR)

1,76 s/d 2,25 = Rendah (R)

2,26 s/d 2,75 = Sedang (S)

2,76 s/d 3,25 = Tinggi (T)

= 3,26 = Sangat Tinggi (ST)


