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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan 

utama penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau 

mengambarkan dan mengungkap berbagai situasi–situasi yang sangat kompleks, 

juga memberikan saran-saran bagi penelitian lebih lanjut (Nana Syaodah 

Sukmadinata, 2013: 96). 

 

3.2.Data dan Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas : 

1. Data primer 

Merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan 

melalui wawancara langsung dan observasi antara penulis dengan pihak 

perusahaan. 

2. Data sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari berbagai informasi tertulis mengenai 

situasi dan kondisi perusahaan maupun berdasarkan dokumen-dokumen 

perusahaaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah laporan pertanggungjawaban atas 

penggunaan dana BOS pada SDN 01 Batealit. 
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3.3.Objek Penelitian 

Unit yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah bagaimana 

akuntabilitas pengelolaan dana BOS yang disalurkan pemerintah pada sekolah-

sekolah yang ada di Kecamatan Batealit. Yang dijadikan objek penelitian adalah 

SDN 01 Batealit. 

 

3.4.Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Prosedur pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai suatu 

usaha untuk mengumpulkan data. Teknik yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan Tanya 

jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan 

kepada tujuan penelitian. Wawancara tersebut ditujukan kepada kepala 

sekolah, ketua komite dan bendahara yang berkaitan dengan pengelola 

dana BOS. 

2. Observasi 

Observasi yang dilakukan peneliti adalam mengamati jalannya proses 

pengelolaan dana BOS yang ada pada SDN 01 Batealit. 

3. Dokumentasi 
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Dokumentasi yang dilakukan adalah mengumpulkan data berupa 

sejarah sekolah, laporan pertanggungjawaban dan RAPBS yang ada 

pada SDN 01 Batealit. 

3.5.Metode Pengolahan Data 

 

Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang digunakan adalah 

menganalisis Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Realisasi 

Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana,  

 

3.6.Metode Analisis Data 

Analisis data atau pengolahan data adalah proses menyusun data agar 

dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan dalam pola-pola, tema 

atau katagori (Nasution, 2003: 127). Untuk melakukan analisis data kualitatif, 

menurut Nasution (2003: 129) ada beberapa umum yang dapat dilakukan yaitu : 

a. Reduksi Data 

Proses reduksi data dimulai ketika proses pengumpulan data telah 

selesai dilakukan. Data yang telah terkumpul tentang data pengelolaan 

dana BOS yang berasal dari Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Komite 

Sekolah, dan Guru diorganisasi dan dipilih hal-hal yang diperlukan. Data 

mentah yang diperoleh kemudian dirangkum dan disusun dengan baik. 

b. Penyajian Data 

Tahap penyajian data yang telah dipilih-pilih diorganisasikan 

dalam kategori tertentu dalam bentuk matriks (display data) agar 
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memperoleh gambaran secara utuh. Data mentah tentang pengelolaan dana 

BOS yang telah direduksi dan disusun, kemudian disajikan dalam bentuk 

naratif. 

c. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan tersebut pada awalnya masih sangat kabur dan 

diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan 

tersebut akan lebih jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan 

mendukung. Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Verifikasi di lakukan dengan singkat dengan mencari data baru, dapat pula 

lebih mendalam bila penelitian dilakukan oleh suatu tim untuk mencapai 

persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas. 

 

 

  


