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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis menelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriftif. 

Sugiono menjelaskan bahwa:

Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 
pada filsafat postpositisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 
alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 
instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif 
dan snowball, teknik dengan pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), 
analisis data bersifat induktif atau kualtatif dan hasil kualitatif lebih 
menekankan mana dari pada generalisasi.1

Bedasarkan perfektif diatas maka penulis ini berupa mengumpulkan data 

informasi obyektif lapangan penelian (field research) menyangkut implementasi 

manajemen pembiayaan dalam meningkatkan kinerja guru di SD Negeri 12 Moramo. 

Untuk  kemudian ditelaah, ditafsirkan dan diolah secara deskriftif kualitatif 

bedasarkan cara pandang dan konsepsi penulis yang disandarkan pada kriteria 

penerapan ketetapan manajemen pembiyaan dalam meningkatkan kinerja guru.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian di tempatkan di SD Negeri 12 Moramo. Pemilihan lokasi ini 

didasari dengan pertimbangan dan melihat penerapan manajemen pembiyaan di 

sekolah tersebut dalam meningkatkan kinerja guru, cukup representetif dan 

                                                
1Sugiono, 2007, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D, 

Bandung: alfabeta, Hal. 3
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memiliki relevansi spesifik terhadap upaya pembenahan dan perbaikan lembaga 

pendidikan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan terhitung sejak pengambilan data sehingga 

perampunga pengolahan data, berkisar 3 bulan setelah proposal di seminarkan 

dan di setujui oleh pembimbing.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas :  obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.2

Populasijugadapatdiartikansebagaikeseluruhan subjek penelitian. Apabila 

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi.3

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek, subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadipopulasibukanhanya orang, 

tetapijugaobjekdanbenda-bendaalamlainnya.Populasijugabukansekedarjumlah 

yang adapadaobjekatausubjek yang 

                                                
2Sugiyono. 2013. MetodePenelitianPendidikanEdisiRevisiCetakan Ke-17. Bandung: 

Alfabeta. Hal. 117
3Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Asdi 

Mahasatya, 2006. Hal. 130
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dipelajaritetapimeliputiseluruhkarakteristikatausifat yang 

dimilikiolehsubjekatauobjek yang ditelitiitu.4

Berdasarkanuraian di 

atasdapatlahdiketahuibahwapopulasimerupakankeseluruhanobjek yang 

menjadisasaranpenelitian.Dengandemikian, yang 

menjadipopulasidalampenelitianiniadalahguru yang ada di SD Negeri 12 Moramo 

baik yang PNS maupun yang Non PNS yaitu berjumlah 11 responden.

2. Sampel

Sampeladalahbagiandarijumlahdankarakteristik yang 

dimilikiolehpopulasi.Bilapopulasibesar, 

danpenelititidakmungkinmempelajarisemua yang adapadapopulasi, 

misalnyakarenaketerbatasandana, tenaga, danwaktu, 

makapenelitidapatmenggunakansampel yang diambildaripopulasiitu. Apa yang 

dipelajaridarisampel, kesimpulannyaakandapatdiberlakukanuntukpopulasi. 

Untukitusampel yang diambildaripopulasiharusbetul-

betulrepresentatifataumewakili.5

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan 

waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

                                                
4Sugiyono. StatistikaUntukPenelitian. Bandung: Alfabeta.2012. Hal.  61
5Ibid Hal. 62....
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Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan 

untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatifatau mewakili.6

Menurut Suharsismi bahwa sampel merupakan sebagian atau wakil dari 

populasi yang diteliti. Lebih lanjut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa 

“Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua dan jika subjeknya 

besar apat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih bergantung kemauan peneliti 

dari segi dana, tenaga dan besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti”.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil seluruh populasi 

yang menjadi sampel sebanyak 11 orang. Adapun teknik sampling yang 

digunakan adalah sampel jenuh.

D. Desain Penelitian

Secaraumum, bentukdiagramatikdari model penelitianiniyaitu:

Ket:

X: Implementasi Manajemen Pembiyaan (VariabelIndependen)

Y : Kinerja Guru (VariabelDependen)

E. Instrument Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat 

ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. 
                                                

6Sugiono 2013 Op. Cit. Hal. 118

X Y
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Jadi instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati.7

Adapuninstrumen yang digunakandalampenelitianiniadalahsebagaiberikut: 

1. PedomanKuisener (Angket)

Sugiono (2010:162) Angketmerupakanteknikpengumpulan data yang 

dilakukandengancara member 

seperangkatpertanyaantertuliskepadarespondenuntukdijawabnya.

Skala yang digunakanpenelitianiniadalahskala model likert.Menurut 

Hamid Darmaniskala model likertmemintaseseorang agar 

memberikanresponterhadapsratemendenganmenunjukkanapakahdiasangatsetuju, 

setuju, kurangsetuju, tidaksetuju, sangattidaksetujuterhadaptiap-tiapatatemen.Tiap-

tiaprespondiasosiasikandenganstunilaidannilaiindividuditentuksndenganmenjumla

hkannilaimasing-masingstatemen yang positif, misalnyasangatsetuju =5, setuju=4, 

kurangsetuju=3,tidaksetuju=2, sangattidaksetuju=1. Untukstatemen yang negative 

nilaiituakanterbalikyaitusangatsetuju=1, setuju=2, kurangsetuju=3, dansebagainya. 

Skala yang 

digunakanpenelitiiniadaduayaituskalakelelahandanskalamotivasibelajar.8

                                                
7Sugiyono.  Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D.Bandung: ALFABETA, 2009. Hal.  

119.
8Hamid Darmani,  2012, Metodologi Penelitian, jakarta: Rosda Karya. Hal.  121
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2. Dokumentasi

Dokumentasi, yakni peneliti maksudkan sebagai berkas dari apa yang 

hendak diteliti meliputi profil sekolah, terdiri dari jumlah siswa,data tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana. 

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapunteknikpengumpulan data yang 

dilakukanpadapenelitianiniadalahsebagaiberikut:

1. TahapPerencanaan

Tahap perencanaan yaitu tahap permulaan suatu kegiatan sebelum peneliti 

mengadakan penelitian langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, 

misalnya membuat proposal skripsi, mengurus surat izin untuk mengadakan 

penelitian kepada pihak-pihak terkait.

Selanjutnya dilakukan penyusunan instrumen penelitian yang berkaitan 

dengan variabel yang akan diteliti berupa penyusunan skala.

2. TahapPelaksanaan

Hal yang dilakukandalamhaliniyaknimelakukanpenelitian di 

lapangangunamemperoleh data 

konkritdenganmenggunakaninstrumenpenelitianyaitupemberianskala pada 

mahasiswa serta memperoleh data hasil belajar angkatan 2011.
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3. Tahappengolahan Data

Dalam pengolahan data baik secara manual maupun dengan komputerisasi 

terdiri dari tiga tahapan dasar yaitu input, proses, output. Dan tiga tahapan dasar 

tersebut dapat dikembangkan menjadi :

a. Orginating-Recording (Pencatatan)Tahapan ini berhubungan dengan proses 

pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan (recording) 

data ke dokumen dasar atau formulir

b. Classifiying (Klasifikasi)Tahapan ini memberikan identitas atau 

pengklasifikasian dalam data yang akan diolah, apakah identifikasi tersebut 

dilakukan untuk satu kelompok atau beberapa kelompok dari data yang 

nantinya merupakan karakteristik dari data yang bersangkutan

c. Sorting (Penyusunan)Setelah data–data yang akan diolah diberikan 

identifikasi seperti diatas, maka data tersebut mungkin perlu diatur atau 

disusun sedemikian rupa, contohnya diurutkan menurut kode klasifikasinya

d. Calculating (Perhitungan)Disini data dimanipulasi seperti pelaksanaan 

perhitungan– perhitungan atau disebut Calculating

e. Summarizing (Penyusunan Laporan)Untuk memungkinkan dilakukan analisa 

terhadap data atau informasi yang dihasilkan, diperlukan penyimpulan atau 

pembuatan rekapitulasi laporan sesuai dengan keinginan pemakai informasi

f. Storing (Penyimpanan)Storing atau penyimpanan data dan informasi yang 

sejenis ke dalam file untuk referensi dimasa yang akan datang perlu 
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dilakukan. Dan media penyimpanan ada beberapa macam, disesuaikan dengan 

metode dan peralatan yang dipakai dalam sistem pengolahan data, seperti 

disk, kartu, dokumen

4. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini peneliti menyusun laporan penelitian yang dilakukan dalam 

bentuk finalisasi penelitian dengan menuangkan hasil pengolahan, analisis, dan 

kesimpulan tersebut kedalam bentuk tulisan yang disusun secara konsisten, 

sistematis dan metodologis.

G. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  sebagai 

berikut.

1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan 

bilapeneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. Tetapi bila 

peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka tekhnik 

analisis yang digunakan adalah statistik inferensial.
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Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok 

manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Adapun analisis Deskriptif yang digunakan  adalah analisis deskriptif  

kuantitatif dengan rumus sebagai berikut:

a. Mean atau rata-rata

Me = 
∑ .
∑

Dimana:

Me =  Mean untuk data bergolongan

∑ 	 =  Jumlah data / sampel

fixi = produk perkalian antara fi pada tiap interval data dengan tanda 

kelas(xi).  Tanda  kelas(xi) adalah rata-rata dari nilai terendah dan tertinggi 

setiap interval data.

b. Rentang data

Rentang data (range) dapat diketahui dengan jalan mengurangi data 

yang terbesar dengan data terkecil yang ada dalam kelompok itu. Rumusnya 

adalah:

R = xt - xr
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Dimana: 

R = Rentang

xt = Data terbesar dalam kelompok

xr = Data terkecil dalam kelompok

c. jumlah kelas interval

Jumlah kelas interval dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

K =1 + 3,3 log n

Dimana: 

K = jumlah kelas interval

n = jumlah data observasi

log = logaritma 

d. panjang kelas

Panjang kelas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

P = 

Dimana:

P = panjang kelas

R = Rentang

K = jumlah kelas interval
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e. Kategorisasi 

Untuk mengkategorikan gangguan kecemasan dan stress serta perilaku belajar 

siswa maka digunakan kategorisasi untuk variabel berjenjang denganmengacu pada 

jarak sebaran dan standar deviasi dengan rumus sebagaiberikut

	 	( ) = 	 − 	 . 
Keterangan:

Skor min = Jumlah aitem x skor terendah

Skor max = Jumlah aitem x skor tertinggi

	( ) = 6
	 		( ) = ℎ	 	 	 	ℎ	

Kemudian dilakukan kategorisasi dengan rumus sebagai berikut :

a. Tinggi : (µ + 1 ( ) ≤x

b. Sedang : (µ - 1 ( ) ≤x< (µ + 1 ( )

c. Rendah : x - (µ - 1 ( ).

2. Analisis inferensial

Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan (diinferensikan) untuk pupulasi 

di mana sampel diambil.

Adapun cara untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kelelahan berpikir

terhadap motivasi belajarmahasiswa pendidikan fisika program kualifikasi guru 
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RA/MI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar., maka 

digunakan:

a. Korelasi dalam regresi

Korelasi multiple (R) dicari dengan rumus sebagai berikut:

rxy=
  

   
 





})(}{)({ 2222 YYNXXN

YXXYN

b. Uji hipotesis dengan regresi 

a) Pengujian hipotesisUji keberartian

H0 : R = O (tidak berarti)

H1 : R ≠ O (berarti)

b) Taraf kesalahan (∝)	dan nilai F tabel

∝ = 5% = 0,05            

c) Kriteria pengujian

Kriteria hasil penelitian pada sampel dapat diberlakukan untuk 

populasi di mana sampel diambil (koefisien korelasi ganda yang ditemukan 

adalah signifikan) adalah sebagai berikut:

1) Uji statistik

Besarnya korelasi yang dihasilkan dari rumus di atas baru berlaku 

untuk sampel yang diteliti. Apakah koefisien korelasi itu dapat 

digeneralisasikan atau tidak, maka harus diuji signifikannya dengan rumus 

berikut:
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Fh =
/

( 	 )/( )
Keterangan:

R = Koefisien korelasi ganda

k = jumlah variabel independen

n  = jumlah anggota sampel. 

Selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X 

terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien diterminan sebagai 

berikut:

KP = r2 x 100%

Di mana:

KP : Nilai koefisien diterminan

R : Nilai koefisien korelasi

Kesimpulan

Menyimpulkan apakah H0 ditolak atau diterima dengan syarat:

Fhitung ≥	Ftabel, maka tolak H0 artinya signifikan

Fhitung≤	Ftabel, terima H0 artinya tidak signifikan. 
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DeskripsiLokasiPenelitian. 

1. Visi Misi Sekolah

Visi “mewujudkan sekolah yang unggul dalam prakarsa terdidik dan 

berbudaya memiliki atas kerja yang tinggi bedasarkan iman dan taqwa (imteq) 

dan ilmu penetahuan dan teknologi (iptek).

Misi:

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan efektif, kreatif, dan inovatif.

2. Menumbuhkan semangat berperoses kepada semua ras ataupun golongan.

2. Pendidik dan Kependidikan

Data pendidik dan kependidikan di SD Negeri 12 Moramo yaitu berjumlah 

11 orang terdiri dari 7 guru PNS dan 3 Guru GTT.

3. Peserta Didik

Data peserta didik di SD Negeri 12 Moramo yaitu berjumlah 105 orang 

dengan jumlah 7 rombongan belajar.

B. DeskripsiImplementasi Manajemen Pembiayaan SD Negeri 12 Moramo

Berdasarkanhasilpenelitian yang telahdilakukanterhadapseluruh guru yang 

berada di SD Negeri 12 Moramo yang berjumlah 11 orang, 

makapenulisdapatmengumpulkan data melaluiangket yang diisioleh responden 


