
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 
 
 
3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

 
Ruang lingkup penelitian ini adalah Program BOS dan Indeks Pembangunan 

Manusia yang dilakukan di Propinsi Lampung. Propinsi Lampung sebagai kajian 

utama dalam penulisan ini. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang 

digunakan adalah jenis data runtun waktu (time series) yang disusun ke dalam 

bentuk data triwulanan dalam periode 2005.01 – 2009.04. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS (Biro Pusat 

Statistik), BAPPEDA dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi 

Lampung. Penelitian ini juga menggunakan metode kepustakaan yang terkait 

dengan judul penulisan ini. 

 
 
3.3   Batasan Peubah 

 
Dalam penulisan ini variabel yang diamati terdiri dari : 

1. IPM dari tahun 2002-2009,  



2. Dana BOS dari tahun 2005.01 sampai 2009.04, serta  

3. Angka Partisipasi Kasar di Lampung (tahun 2003 - 2008). 

 
3.4 Gambaran Umum Provinsi Lampung 

3.4.1 Geografi 

 
Daerah Propinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 km² termasuk 

pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau 

sumatera, dibatasi oleh : 

• Sebelah Utara dengan Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu 

• Sebelah Selatan dengan Selat Sunda 

• Sebelah Timur dengan Laut Jawa 

• Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia 

 
Ibukota Propinsi Lampung adalah Bandar Lampung yang merupakan penyatuan 

antara dua kota yaitu Tanjungkarang dan Telukbetung. Secara Geografis Propinsi 

Lampung terletak pada kedudukan : Timur – Barat berada antara 103040' BT 

sampai 105050' BT dan Utara - Selatan 6045' LS sampai 3045' LS. 

 
3.4.2 Pertumbuhan Penduduk 

 
Jumlah penduduk Propinsi Lampung tahun 2008 berjumlah 7.391.100 jiwa. 

Dengan perhitungan proyeksi menggunakan data dasar berdasarkan SUPAS 2005 

tercatat sebesar 7.289.767 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 3.749.736 jiwa dan 

penduduk perempuan 3.540.031 jiwa, jumlah ini sedikit meningkat 1,01 kali dari 

tahun 2006. Sejak tahun 1971 atau sekitar 30 tahun terakhir, jumlah penduduk 

Lampung telah meningkat hampir 300 persen, yaitu dari sebesar 2,78 juta jiwa 



pada tahun 1971 menjadi 6,78 juta jiwa pada tahun 2002. Namun demikian, jika 

dilihat dari indikator tingkat laju pertumbuhan penduduk, tercatat mengalami 

penurunan hampir 5 kali lipat dari 5,77% (1971-1980) pertahun dan mengalami 

penurunan pada periode 1980-1990 menjadi sebesar 2,67% per tahun dan menjadi 

1,01% pada tahun 1990-2000 dan pada tahun 2000-2005 sedikit meningkat 

sebesar 1,61%. 

 
 
3.4.3 Ekonomi 

 
Salah satu dampak keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi adalah semakin 

meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tercermin dari meningkatnya nilai 

konsumsi makanan maupun bukan makanan. Peningkatan nilai konsumsi 

merupakan indikator kesejahteraan mengingat semakin besarnya pengeluaran 

biasanya berkaitan dengan meningkatnya pemenuhan kebutuhan bukan makanan 

yang biasanya merupakan pemenuhan kebutuhan/fasilitas penunjang 

kesejahteraan. 

 
Indikator laju pertumbuhan ekonomi yang secara umum dikenal yaitu PDRB 

(Produk Domestik Regional Bruto). Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga 

konstan 2000 menurut kabupaten/kota Provinsi Lampung tahun 2002-2005 

berdasarkan Lampung berfluktuatif, tahun 2002 sebesar 5,62% naik menjadi 

5,76% pada tahun 2003 dan menurun menjadi 5,07% dan turun kembali menjadi 

3,76%. 

 

 



 

3.4.4 Pendidikan 
 
 
Walaupun dalam kondisi krisis yang sangat berarti, program pendidikan tetap 

diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah Lampung di antaranya melalui bantuan 

untuk pendidikan seperti dana operasional pendidikan dan beasiswa lainnya, yang 

pada dasarnya ditujukan untuk kelancaran pendidikan siswa sekolah. Dengan 

demikian, program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah berhasil 

dengan adanya program bantuan seperti ini. 

 

Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sebagai SKPD yang ditetapkan sebagai 

pelaksana 

kegiatan dekonsentrasi bidang pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Lampung 

mempunyai tugas untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, mutu pendidikan 

dan 

mengoptimalkan sistem pengelolaan pendidikan yang masih terbatas untuk dapat 

menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Berdasarkan visi 

Provinsi 

Lampung yang dirumuskan dengan “Terwujudnya masyarakat Lampung yang 

bertaqwa, 

sejahtera, aman, harmonis dan demokratis, serta menjadi provinsi unggulan dan 

berdaya 

saing di Indonesia”, maka untuk mendukung visi tersebut Dinas Pendidikan 

Provinsi 



Lampung merumuskan visinya sebagai berikut “Terwujudnya SDM yang beriman 

dan 

bertaqwa, cerdas, trampil, menguasai iptek, berbudaya, mandiri, unggul dan 

berdaya 

saing”. 

 
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Lampung 

merumuskan misi serta tujuan yang akan memberikan arahan serta stabilitas 

manajemen 

organisasi dalam kurun waktu tahun 2004 s.d 2009 dengan rincian sebagai 

berikut: 

a.  Mewujudkan SDM yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia/berbudi 

pekerti; 

b.  Mewujudkan perluasan dan pemerataan kesempatan pelayanan pendidikan; 

c.  Meningkatkan kualitas SDM yang menguasai iptek, unggul dan berstandar 

nasional 

d.  Meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan yang memiliki keterampilan, 

unggul dan 

berdaya saing; 

e.  Meningkatkan pembinaan peran pemuda dan pemberdayaan perempuan; 

f.  Meningkatkan prestasi olahraga yang unggul dan pemasalahan olahraga; 

g.  Membina dan mengembangkan kebudayaan daerah; dan 

h.  Meningkatkan keterpaduan, kesinergian dan keharmonisan pembangunan 

pendidikan 

dengan kabupaten/kota. 



 

Adapun strategi yang ditempuh untuk mencapai misi dan tujuan pembangunan 

pendidikan yang telah ditetapkan, secara garis besarnya sebagai berikut: 

a.  Meningkatakan pengetahuan, pengamalan dan penghayatan siswa tentang nilai-

nilai 

keagamaan dan budi pekerti di sekolah; 

b.  Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan perluasan dan 

peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah; 

c.  Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan yang didukung dengan 

pengembangan iptek serta media pembelajaran yang memadai serta 

penyelengggaraan pendidikan uggulan di seluruh kabupaten/kota secara 

mandiri 

sesuai standar pelayanan pendidikan; 

d.  Mendorong sekolah kejuruan menjadi pusat pengembangan pendidikan 

keterampilan, 

sesuai dengan kemajuan iptek dan kebutuhan pasar kerja melalui jalinan kerja 

sama 

dengan dunia usaha/industri, lembaga diklat dan instansi terkait bagi 

pengembangan 

SDM yang berkualitas, dalam rangka menghadapi persaingan pasar kerja diera 

globalisasi; 

e.  Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi dan atlit olahraga berbakat 

pelajar dan 

masyarakat; 



f.  Meningkatkan keterlibatan institusi/perangkat budaya lokal dan tokoh 

adat/budaya 

dalam pembinaan, pemeliharaan dan pelestarian serta pengembangan budaya 

Lampung; 

g.  Memantapkan kinerja dan koordinasi atas program pendidikan dengan 

kabupaten/ 

kota dalam kebijakan pembangunan pendidikan Provinsi Lampung. 

 

Kebijakan ini merupakan lanjutan dari kebijakan yang didasarkan pada rencana 

strategis pembangunan pendidikan periode sebelumnya dengan penyempurnaan 

dan 

mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Depdiknas). 

Dengan demikian, maka warga Lampung baik secara perorangan maupun sebagai 

kelompok adalah sasaran kegiatan pendidikan yang dilaksanakan Dinas 

Pendidikan 

Provinsi Lampung. 

 

3.5 Alat Analisis 
 

Alat analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualiitatif, 

yaitu menganalisis masalah dan menjawab tujuan penulisan dengan menggunakan 

teori-teori pendukung yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dengan 

perbandingan ratio tabel yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan dan 

menganalisa data serta memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek 

penelitian sesuai dengan teori yang telah diuraikan. Serta melihat adanya 



pengaruh program BOS terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui 

hubungan yang dibuat dalam bentuk analisis tabel dan perhitungan mean (rata-

rata) sehingga mengetahui keterakaitan program BOS dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia serta menghitung index share (kontribusi) Program 

BOS terhadap Indeks Pembangunan Manusia.  

Dalam analisis ini digunakan rumus mean. Berikut rumus mean (rata – rata): 

 
 

Di mana: 

 = mean (rata – rata) dalam hal variabel BOS, APK dan IPM 

 = jumlah variabel yang dihitung 

n = jumlah penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


