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Abstract: The source for education funding obtained from the central government. Education financing funds 

not only from the state budget, but also obtained from other interested parties (parents), so that the need for 

accountability and transparency in the management in order to motivate parents / guardians to take active 

part in education. Types of studies are causative to the sampling technique used purposive sampling. 

research instruments include questionnaires, observation, and documentation. Date were analyzed by simple 

linear regression, correlation and t test, and the coefficient of determination. Results of investigation of the 

influence of accountability to the participation of partially positively and significantly associated with a 

regression coefficient of 0.494. Variable transparency to be partially significant participation by the 

regression coefficient 0.418. While simultaneously the influence of accountability and transparency to the 

participation of a significant effect with determination coefficient of 0.719 or 71.9%. Thus obtained the 

simple linear regression equation: Y = 0.719 + 0,494X1. 0,418X2 
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Abstrak: Sumber pendanaan pendidikan diperoleh dari pemerintah pusat. Dana pembiayaan pendidikan tidak 

hanya dari APBN, tetapi juga diperoleh dari pihak  lain yang berkepentingan (orang tua murid), sehingga 

perlu adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan agar dapat memotivasi orang tua/walimurid untuk 

ikut berpartisipasi aktif dalam hal pendidikan. Jenis penelitian tergolong kausatif dengan teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling. Instrument penelitian meliputi kuesioner, observasi, dan 

dokumentasi. Data dianalisa dengan uji regresi linear sederhana, korelasi dan uji t, dan koefisien determinasi. 

Hasil penelitian pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi secara parsial berhubungan positif dan signifikan 

dengan koefisien regresi sebesar 0,494. Variabel transparansi terhadap partisipasi secara parsial berpengaruh 

signifikan dengan koefisien regresi 0,418. Sedangkan secara simultan pengaruh akuntabilitas dan 

transparansi terhadap partisipasi berpengaruh signifikan dengan koefisien determinasi sebesar 0,719 atau 

71,9%. Dengan demikian didapat persamaan regresi linear sederhana: Y = 0,719 + 0,494X1 . 0,418X2 

 

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

UU Pasal 47 ayat 2 menyatakan bahwa sumber dana pendidikan diperoleh dari pemerintah pusat. 

Dana pembiayaan pendidikan tidak hanya dari pemerintah. Anggaran ini di peroleh bukan hanya dari 

pemerintah akan tetapi diperoleh juga dari pihak lain yang berkepentingan (orang tua murid), sehingga 

perlu adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan agar dapat memotivasi orang tua/wali murid 

untuk ikut berpartisipasi aktif dalam hal pendidikan.  

Riset Indonesia Coruption Watch (ICW)  2007 sampai 2010 menemukan beberapa masalah yang 

berkaitan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), salah satunya “berkaitan dengan 

kurangnya transparansi pengelolaan dana BOS”. 



JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

ISSN. 2442-6962 

Vol. 5, No. 1 (2016) 

 

51 

www.publikasi.unitri.ac.id  

Kota Malang meluncurkan program sekolah gratis diawal tahun 2012 dan tidak semua sekolah 

yang ada di kota Malang menerima program sekolah gratis tersebut. Hal ini terbukti dari adanya 

“penolakan program tersebutoleh 43 sekolah Dasar swasta dan Madrasah Ibtidaiyah” [sumber : Radar 
Malang online] 

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh variable 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran pendidikan ini dan signifikansinya terhadap 

Partisipasi Orang tua/wali murid dalam pendidikan di Sekolah Dasar Katolik Mardi Wiyata I, Malang, 

JawaTimur. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif  (Notoatmodjo, 2012). Objek penelitian ini adalah 

Sekolah Dasar Katolik Mardi Wiyata I yang berada di wilayah Kota Malang, JawaTimur. Variabel 

penelitian adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi orang tuamurid. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Instrumen penelitian meliputi kuesioner, observasi, dan dokumentasi. 

Pengumpulan data melalui sumber data primer dan data sekunder. Analisa data menggunakan analisa 

regresi linear sederhana dengan model persamaan regresinya adalah: partisipasi =c + β1 akuntabilitas + 
β2 transparansi  (Arikunto, 2007). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji t digunakan untuk menguji hubungan secara parsial masing-masing variable independen 

(akuntabilitas, transparansi) terhadap variable dependen (partisipasi) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .222 .782  .283 .783   

Akuntabilitas .494 .140 .625 3.533 .005 .899 1.112 

Transparansi .418 .181 .408 2.310 .043 .899 1.112 

a. Dependent Variable: Partisipasi  

 

    

1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Partisipasi Orang TuaMurid. 

Berdasarkan perhitungan statistic uji t seperti yang tertera pada tabel Coefficients, diperoleh t 

hitung sebesar 3,533, nilai signifikansi sebesar 0,005 (<0,05), dan nilai t tabel = 1,7822 (< t hit), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau variable akuntabilitas secara parsial 

berpengaruh terhadap partisipasi orang tua murid. 

2. Pengaruh Transparansi Terhadap Partisipasi Orang TuaMurid. 

Berdasarkan perhitungan statistic uji t seperti yang tertera pada tabel Coefficients, diperoleh t 

hitung sebesar 2,310, nilai signifikansi sebesar 0,043 (<0,05), dan nilai t tabel = 1,7822 (< t hit), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau variable transparansi secara parsial 

berpengaruh terhadap partisipasi orang tua murid. 

Uji F statistic digunakan untuk menguji pengaruh variable akuntabilitas dan transparansi, secara 

simultan berpengaruh terhadap partisipasi orang tua murid. 

ANOVA
b 
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Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .153 2 .077 12.795 .002
a
 

Residual .060 10 .006   

Total .213 12    

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas   

b. Dependent Variable: Partisipasi    

 

Dari tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 12,795 dengan nilai probabilitas (sig)=0,002. 

Nilai F hitung (12,795) > Ftabel (4,10), maka H0 ditolak dan Ha diterima, berarti secara bersama-sama 

(simultan) variable akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap partisipasi 

(Y). 

Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variable 

independen bias dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel dependen. 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .848
a
 .719 .663 .07738 2.159 

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas  

b. Dependent Variable: Partisipasi   

 

Berdasarkan Tabel ”Model Summary” dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi 

berpengaruh sebesar 71,9% terhadap partisipasi orang tua, sedangkan 29,1% dipengaruhi variabel lain 

yang tidak diteliti. Karena nilai R Square diatas 50% atau cenderung mendekati nilai 1 maka dapat 

disimpulkan kemampuan variabel-variabel independen (akuntabilitas dan transparansi) dalam 

menjelaskan variable dependen (partisipasi orang tua murid) sangat kuat. 

Akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama dapat diketahui berpengaruh signifikan 

terhadap keikut-sertaan wali murid (Y) dalam membiayai uang sekolah anak-anaknya. 

Nilai koefisien regresi (X1) sebesar 0,494 dan (X2) sebesar 0,418.1 unit peningkatan nilai X1 dan X2 

mampu meningkatkan nilai keikut sertaan wali murid (Y) dalam membiayai uang sekolah anak-anaknya 

sebesar 0,494 dan 0,418. Pengaruh variable-variabel independen ini terhadap keikutsertaan wali murid 

juga dapat dilihat dari koefisien determinasinya. Nilai R
2
sebesar 0,719, bahwa variable akuntabilitas dan 

transparansi berkontribusi sebesar 71,9% terhadap variabel partisipasi (Y), sedangkan sisanya 29,1% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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Berdasarkan uji statistic regresi linier sederhana, maka dapat membentuk model persamaan regresi 

linier sederhana, yaitu Y = 0,719 + 0,494X1 . 0,418X2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keikutsertaan wali murid sebesar 49,4% 

1. Transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keikutsertaan wali murid sebesar 41,8% 

2. Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keikutsertaan wali 

murid sebesar 71,9% 

 

SARAN 

1. Keikutsertaan wali murid dalam mengambil bagian membiayai uang sekolah bersama institusi 

pendidikan tidak semuanya disebabkan oleh faktor akuntabilitas dan transparansi. Ada 29,1% 

variabel lain yang turut mempengaruhi keikutsertaan wali murid. Faktor-faktor itu perlu 

diidentifikasi dalam penelitian di masa mendatang. 

2. Dari hasil penelitian terlihat bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran dan 

Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) di Sekolah Dasar Katolik Mardi Wiyata I Malang, masing-

masing 49,4% dan 41,8%, sehingga diharapkan kepada Kepala Sekolah sekiranya dapat lebih 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah sehingga dapat 

meningkatkan partisipasi orang tuamurid. 
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