
III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana proses implementasi

program-program yang dilakukan oleh LSM KoAK dalam peningkatan

kesadaaran wali murid terhadap transparansi dana BOS sehingga tergolong

kedalam penelitian deskriptif. Menurut Hasan (2004:13) Penelitian deskriptif

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta   situasi-situasi,

termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-

pengaruh dari suatu fenomena sosial.

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud dengan penelitian

deskriptif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan tentang kejadian

yang sedang berlangsung serta hal-hal yang mempengaruhinya.

Sukardi (2005: 157), mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu

penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antara fenomena yang akan diselidiki.
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Pengertian yang  disampaikan oleh Sukardi  mengenai  penelitian  deskriptif

sedikit berbeda dari pengertian Hasan, menurutnya pengertian deskriptif

adalah penelitian yang menggambarkan segala sesuatu tentang yang akan

diteliti.

Tujuan dari penelitian deskriptif menurut Nazir (1988: 63) adalah untuk

membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang

diselidiki.

Sedangkan Singarimbun dan Effendi (1999:4), mengatakan tujuan dalam

penelitian deskriptif, yaitu:

1. Untuk mengetahui perkembangan tertentu atau frekuensi tertentu atau
frekuensi terjadinya suatu fenomena tertentu.

2. Untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Menurut Maleong (2000:6) Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang

bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subyek

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara

menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode ilmiah.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang

dimaksud dengan metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian untuk

merumuskan sebuah gambaran yang tersusun sistematis, faktual dan akurat
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mengenai kejadian nyata, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang akan

diteliti yang pada akhirnya dapat mengungkapkan suatu kebenaran.

Peneliti tertarik   melakukan   penelitian   dengan   menggunakan metode

penelitian deskriptif kualitatif dikarenakan sependapat dengan Bogdan dan

Taylor dalam Hadari Nawawi (1994:49) bahwa pendekatan kualitatif sebagai

prosedur penelitian yang  menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata

tertulis atau lisan dengan orang-orang yang prilakunya yang dapat diamati.

Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mencoba untuk

menggambarkan bagaimanakah Bentuk program LSM KoAK dalam

meningkatkan kesadaran para wali murid mengenai hak mereka akan

transparansi alokasi dana BOS yang juga didukung oleh UU No. 14 Tahun

2008 tentang keterbukaan informasi publik.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penetapan lokasi penelitian ditentukan secara purposive atau berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. Purposive adalah lokasi

penelitian   dipilih   berdasarkan pertimbangan-pertimbangan   tertentu   dan

diambil berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Implementasi

Strategi Advokasi yang dilakukan oleh LSM KoAK dalam mewujudkan

transparansi pengelolaan  dana BOS di SDN 1 Langkapura dan SMPN 10

Bandar Lampung. Pertimbangan yang diambil peneliti karena sekolah-sekolah

tersebut merupakan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri serta

salah satu sekolah yang diunggulkan di Kota Bandar Lampung. Selain hal
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demikian, beberapa wali murid di sekolah-sekolah   tersebut juga mengikuti

program Forum Wali Murid yang diadakan KoAK.

Lokasi penelitian yang mengerucut pada SDN 1 Langkapura dan SMPN 10

Bandar Lampung juga karena di kedua sekolah belum adanya transparansi

pengelolaan keuangan khususnya dana BOS yang  dilakukan oleh pihak

sekolah kepada wali murid yang meminta transparansi tersebut.

Sedangkan waktu untuk melakukan penelitian ini berkisar antara bulan April

hingga bulan Juli 2013 sesuai dengan berakhirnya tahun ajaran yang dilalui

sekolah tersebut.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi penelitian kualitatif,

sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data

yang tidak relevan sehingga tidak perlu dimasukkan dalam penelitian

(Maleong, 2000: 24). Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan

batasan dalam pengumpulan data sehingga dengan pembatasan ini peneliti

akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk program

advokasi yang dilakukan oleh LSM KoAK kepada wali murid dalam

mewujudkan transparansi pengelolaan dana BOS yang meliputi:

 Pendidikan

Strategi advokasi KoAK ini memiliki beberapa program, antara lain

Training of Trainer (TOT) dan Diskusi Publik. Strategi ini memiliki
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indikator mampu menciptakan para wali murid yang kritis dalam

menyikapi pengelolaan dana BOS serta bertujuan untuk bertukar

pengalaman terkait permasalahan yang dihadapi wali murid.

 Organisir

Strategi advokasi ini membentuk program Forum Wali Murid (FWM)

yang bertujuan untuk membangun akses antara pihak sekolah dan para

wali murid serta mengorganisir para wali  murid untuk aktif dalam

pengawasan dana BOS dengan indicator forum ini terlaksana setiap

bulannya.

 Kampanye

Kampanye. LSM KoAK menerbitkan majalah Sapu Lidi yang berisi

tentang berita mengenai kegiatan yang dilakukan LSM KoAK. Dalam

hal ini KoAK mampu menyebarluaskan pentingnya bahaya korupsi

serta mewujudkan masyarakat yang sadar dan kritis dalam menghadapi

permasalahan korupsi.

 Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan KoAK berjalan setelah atau berbarengan

dengan  program-program  sebelumnya yang sedang berjalan dengan

tujuan agar pihak sekoalah mampu menciptakan transparansi dan

akuntabilitas dana BOS dengan indikator adanya Feedback yang

diberikan pihak sekolah mengenai transparansi BOS.

Selain itu pemantauan juga dilakukan wali murid terhadap pihak

sekolah terkait transparansi pengelolaan dana BOS yang dilakukan.
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Wali murid pun sudah dibekali oleh LSM KoAK tentang pengetahuan

dan hak mereka terkait dana BOS.

D.   Penentuan Informan

Dalam memilih sample awal menurut Spadly ( dalam Arrohman R, 2001 )

supaya lebih terbukti perolehan informasinya, ia mengajukan beberapa kriteria

yang perlu dipertimbangkan, yaitu :

1. Subjek yang telah lama dan insentif menyatu dengan kegiatan atau medan
aktifitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya
ditandai dengan suatu kemampuan memberikan informasi diluar kepala
tentang suatu yang ditanyakan.

2. Subjek masih terkait secara penuh atau aktif pada lingkungan yang
menjadi sasaran perhatian peneliti.

3. Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk
dimintai informasi.

4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau
dikemas terlebih dahulu, mereka relatif masih lugu dalam memberikan
informasi.

5. Subjek yang sebelumnya tergolong asing dengan peneliti sehingga peneliti
dapat merasa lebih tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari subjek
yang semacam guru baginya.

Dengan demikian berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan, peneliti

menggunakan teknik purposive sampling dalam penentuan informan. Teknik

ini dipergunakan langsung dengan cara menggali dari sumber informasi dari

informan dan dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang

diteliti. Dalam penelitian ini, informan-informan dipilih dengan mendasarkan

pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data serta bersedia

memberikan informasi data.
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Dalam hal ini data dapat diperoleh dari informan yang sudah ditentukan

sebelumnya, yaitu:

1. Pihak Sekolah SDN 1 Langkapura

 Kepala Sekolah : Sri Nastiti, S.Pd

 Bendahara Sekolah : Rismawati, S.Pd

2. Pihak Sekolah SMPN 10 Bandar Lampung

 Kepala Sekolah : Nurhayati, S.Pd

 WaKa Kesiswaan : Usmiyati, S.Pd

3. LSM KoAK

 Koordinator KoAK : Ahmad Yulden Erwin

 Direktur Eksekutif KoAK: Muhammad Yunus

4. Wali Murid dan Anggota Komite SDN 1 Langkapura : Wahyuni,

Nurul Atika dan Laila Sari

5. Wali Murid dan Anggota Komite SMPN 10 Bandar Lampung :

Murdoko, Sri Nuryamah dan Sukarman
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E.   Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik

penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan

yang telah ditentukan.

Menurut Danim (2004:193) cara melakukan wawancara yaitu: Wawancara

dapat dilakukan dengan menggunakan skedul terstruktur, terfokus atau bebas.

Skedul terstruktur adalah wawancara yang digunakan peneliti dengan

menggunakan pedoman wawancara yang spesifik dan terstruktur. Wawancara

terfokus digunakan untuk tujuan memperoleh data atau opini dari responden

yang bersifat khusus, seperti masalah-masalah yang  sangat pribadi atau

rahasia. Wawancara bebas dilakukan oleh peneliti dengan tidak menggunakan

panduan khusus kepada  pihak SDN  1 Langkapura, SMPN 10 Bandar

Lampung dan juga kepada KoAK serta wali murid kedua sekolah.

2.   Dokumentasi

Menurut Moleong (2000) dokumentasi adalah setiap bahan   tertulis ataupun

film. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data

yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk

meramalkan. Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan

mengumpulkan foto-foto pelaksanaan program yang dilakukan oleh LSM
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KoAK atau berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program LSM

KoAK dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dana BOS.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah dengan

mengolah data tersebut. Teknik pengolahan yang digunakan dalam penelitian

ini yaitu :

1.   Editing

Menurut Bungin (2008 :  165) editing adalah kegiatan yang  dilaksanakan

setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Tahap editing adalah

tahap memeriksa kembali data yang   berhasil diperoleh dalam rangka

menjamin keabsahannya (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ketahap

selanjutnya yaitu memeriksa hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden. .

2. Tabulating

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokan jawaban-jawaban yang serupa

secara teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara

mengelompokkan jawaban-jawaban responden yang serupa. Melalui tabulasi

data akan tampak ringkas dan bersifat merangkum. Pada penelitian ini data-

data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian disusun kedalam bentuk

tabel, sehingga pembaca dapat melihat dan memahaminya dengan mudah.

3. Intepretasi data

Tahap interpretaasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau

penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih
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luas dengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil yang lain,

serta dari dokumentasi yang ada.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2007:93) analisis data merupakan proses

memanipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab

pertanyaan penelitian/proses menyederhanakan data  ke dalam bentuk yang

lebih mudah diinterprestasikan.

Menurut Milles dan Huberman (1992:16) terdapat tiga  komponen analisis

yaitu:

1.   Reduksi Data

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan

yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam

penelitian ini adalah analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan,

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai analisis

program-program yang dilakukan oleh LSM KoAK dalam meningkatkan

kesadaran wali murid mengenai transparansi dana BOS, dengan cara

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data terasa sesudah penelitian dilapangan, sampai laporan akhir

lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi

selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini.Reduksi data

sebagai proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan.
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(Data Reduksi sama dengan Data Editing dalam Teknik Pengolahan  Data,

Lexy J Moleong (2006:38).

2. Penyajian Data (Display Data)

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang ada

dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang

disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di

lapangan. Dengan penyajian data  tersebut akan dapat dipahami apa yang

terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan

berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar

fenomena untuk memaknai bagaimana yang sebenarnya program-program

yang dilakukan oleh LSM KoAK   dalam mewujudkan transparansi

pengelolaan dana BOS.

3. Penarikan Kesimpulan (verifikasi)

Dari permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti

benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang

berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar,

tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula

belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Dan

kesimpulan akhir mungkin muncul sampai pengumpulan data berakhir,

tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengkodeannya,
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penyimpanan,  metode pencairan  ulang yang  digunakan  dan  kecakapan

peneliti.

Peneliti melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data mengenai

program-program yang dilakukan oleh LSM KoAK dalam mewujudkan

transparansi pengelolaan dana BOS kemudian membuat kesimpulan,

kesimpulan awal mula-mula mungkin belum jelas namun setelah itu akan

semakin rinci dan mengakar dengan kokoh.


