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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Deskriftif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan 

fakta yang tampak. 

 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai. 

Penelitian lapangan dilaksanakan selama dua bulan (Februari-Maret 2017) dalam 

rangka pengumpulan data primer dan data sekunder sekaligus mengadakan 

pengamatan tentang analisis Implementasi Program Indonesia Pintar Untuk Siswa 

Madrasah Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai. 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

 Sebagai populasi dari penelitian ini adalah seluruh komponen yang terlibat 

dalam implementasi Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota 

Tanjungbalai. Berdasarkan kriteria tersebut maka sampel diambil secara 

purposive, yang terdiri dari pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai 
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dan para pengelola atau Kepala Sekolah PAUD. Jumlah sampel sebanyak 44 

orang. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data  

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang 

diperoleh melalui : 

• Kuesioner, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data yang relevan 

dari responden melalui daftar pertanyaan tertutup dan terbuka yang diajukan. 

Dengan menyajikan beberapa alternatif jawaban yang sudah ditentukan . 

• Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan 

langsung dengan key informan (informan kunci) secara mendalam yang 

dianggap mengerti permasalahan yang diteliti, Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Tanjungbalai beserta staf. 

 Sedangkan data sekunder, dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu 

data yang diperoleh telah ditolak baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian 

sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan 

informasi yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam inplementasi Program. 

 

3.5. Variabel Penelitian 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan 

diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang 

digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam 
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menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu 

variabel atau variabel tunggal, yaitu implentasi kebijakan. 

a. Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan komponen pelaksana 

dalam mencapai tujuan sasaran Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk 

Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 

Anak Usia Dini  yang telah ditetapkan. 

b. Faktor-faktor yang diukur dalam Implementasi Peraturan Peraturan Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 

Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ,  yaitu : 

1) Input, yaitu sumber daya-sumber daya yang digunakan dalam 

Implementasi Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis 

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 

Anak Usia Dini  ( SDM, teknologi, keuangan, sarana dan prasarana) 

sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun organisasi 

pelaksana. 

2) Proses, adalah proses interaksi antara aktor yakni komunikasi antara 

instansi terkait sebagai pelaksana dengan pengguna baik instansi 

pemerintah, pengusaha dan masyarakat. 

3) Output, yaitu keluaran yang dihasilkan langsung dari proses Implementasi 

Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 
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Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. 

4) Out comes, yaitu hasil yang diharapkan dimana akan memberikan tujuan 

kebijakan positif kepada Pemerintah, pengelola PAUD dan masyarakat 

sebagai penerima manfaat. 

3.6. Teknik analisis Data 

 Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif, 

yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian 

diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang 

diteliti dengan menggunakan tabel tunggal. Untuk menganalisa data-data yang 

telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan khususnya dari penyebaran angket 

akan digunakan analisa tabel tunggal atau yang disebut analisa tabel frekwensi. 

Analisa tabel tunggal (frekwensi) ini dimaksudkan untuk memperinci  data-data 

sekaligus menyajikan presentase dari masing-masing jawaban reesponden, 

sehingga akan dapat diketahui data yang paling dominan, atau yang paling besar 

persentasenya. 
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