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METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang 

yang terdiri dari lima kampung yaitu Kampung Bujung Tenuk, Kampung Ujung 

Gunung Ilir, Kampung Astra Ksetra, Kampung Kagungan Rahayu dan Kampung 

Tiuh Tohou. Penelitian dilaksanakan setelah Tahun Anggaran 2010. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi, karena 

dalam penelitian ini menggunakan dua variabel. Metode eksplanasi adalah suatu 

metode penelitian yang menggambarkan dua variabel yang diteliti, yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat yang kemudian menjelaskan hubungan kedua variabel 

tersebut. 

Menurut Sanapiah Faisal dalam bukunya Format Penelitian Sosial, mengatakan: 

“Obyek telaahan penelitian eksplanasi (eksplanatory research) adalah untuk 

menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan”.  

Singarimbun mengatakan mengenai metode eksplanasi yaitu: “Apabila peneliti 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis 

maka dinamakan penelitian penjelasan (Eksplanatory Research).” (Singarimbun, 

2003:46)  
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3.3 Definisi Konsep 

Dalam Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu pengawasan Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan sebagai 

variabel bebas dan efektivitas pelaksanaan Program PNPM - Mandiri sebagai 

variabel terikat. Untuk mempermudah pengukuran variabel-variabel tersebut, 

penulis menggunakan definisi operasional sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (Independent Variabel) adalah pengawasan Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan, yaitu 

suatu usaha yang dilakukan BPMPKK untuk mengetahui sejauhmana 

pelaksanaan PNPM - Mandiri, khususnya di wilayah Kecamatan Menggala 

dilakukan sesuai ketentuan dan rencana yang ada, untuk kemudian diupayakan 

tindakan lanjut atau perbaikan. Indikator pengawasan optimal yaitu: 

a. Pemeriksaan, adalah aparat BPMPKK dalam melakukan pengawasan 

melihat dengan teliti untuk mengetahui keadaan (baik tidaknya, salah 

benarnya, dan sebagainya) Pengawas harus melakukan pengawasan 

berdasarkan kondisi dan fakta-fakta yang ada di lapangan dan tidak tidak 

boleh terpengaruh oleh orang lain, bersedia menerima pemberian atau 

sogokan, serta berlaku murah hati karena adanya hubungan famili. 

Sebaliknya pengawas ditekankan untuk tidak boleh dengan sengaja 

(langsung/tidak langsung) meminta sesuatu kepada yang diawasi.  

b. Pemantauan, adalah aparat Pengawas  PNPM – Mandiri Pedesaan 

ditingkat Kecamatan dan Kampung/desa dalam melaksanakan pengawasan 

dan pengelolaan PNPM – Mandiri Pedesaan di Kecamatan Menggala 
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harus mengamati atau mengecek dengan cermat, terutama untuk tujuan 

khusus; mengawasi; memonitor; mengatur atau mengontrol kerja mesin, 

proses, dan sebagainya; mengecek atau mengatur volume bunyi atau suara 

dan lain-lain merekam segala bentuk kegiatan dalam PNPM – Mandiri 

Pedesaan sesuai dengan tujuan. 

c. Pengevaluasian, aparat Pengawas  PNPM – Mandiri Pedesaan ditingkat 

Kecamatan dan Kampung/desa dalam melaksanakan pengawasan dan 

pengelolaan PNPM – Mandiri Pedesaan di Kecamatan Menggala harus 

memberikan penilaian segala bentuk kegiatan dalam PNPM – Mandiri 

Pedesaan sesuai dengan tujuan. 

d. Kecepatan Penyampaian Hasil Pengawasan, yaitu aparat BPMPKK yang 

ditunjuk dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Program 

PNPM - Mandiri Pedesaan di Kecamatan Menggala, harus secara cepat 

menyampaikan hasil pengawasannya kepada pejabat BPMPKK terkait, 

agar segera dapat ditindaklanjuti.  

e. Membandingkan Hasil Pengawasan, aparat BPMPKK yang ditunjuk 

dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian Program PNPM - 

Mandiri Pedesaan di Kecamatan Menggala untuk mengetahui persamaan 

atau selisihnya agar segera dapat ditindaklanjuti.  

f. Kewenangan, adalah otoritas formal yang dimiliki Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan dalam pengawasan 

PNPM – Mandiri Pedesaan, dimana aparat BPMPKK harus diberi 

wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Sebaliknya objek 
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yang diawasi harus mampu menerima wewenang tersebut sebagai suatu 

kewajaran. Kewenangan yang dimiliki aparat juga tidak boleh 

disalahgunakan dan objek yang diawasi tidak boleh menanggapi kegiatan 

pengawasan sebagai sesuatu yang menakutkan dan merugikan.  

2. Variabel terikat (Dependent Variabel) adalah pelaksanaan PNPM - Mandiri 

Pedesaan yaitu upaya/kegiatan pencapaian hasil/target PNPM – Mandiri 

Pedesaan yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya, yang 

pengukurannya dilihat dari hasil pelaksanaan program, mutu (kualitas 

program), kuantitas, dan waktu. 

a. Kualitas, adalah menunjuk pada keadaan baik atau buruknya pelaksanaan 

Program PNPM - Mandiri Pedesaan di wilayah Kecamatan Menggala 

Kabupaten Tulang Bawang, dari tahap awal perencanaan kegiatan, 

pelaksanaan dan hasil akhir hasil dari seluruh kegiatan pembangunan yang 

telah dilaksanakan dalam program tersebut.  

b. Kuantitas, yaitu menunjuk pada banyaknya anggota masyarakat yang 

menjadi sasaran PNPM – Mandiri Pedesaan, yang terbantu dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan non fisik PNPM - Mandiri Pedesaan 

ini dan banyaknya jumlah infrastruktur atau fasilitas umum yang dibangun 

atau yang diperbaiki dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik 

program PNPM - Mandiri Pedesaan di lingkungan wilayah Kecamatan 

Menggala Kabupaten Tulang Bawang.  

c. Waktu, menunjuk pada waktu dalam pelaksanaan kegiatan PNPM - 

Mandiri Pedesaan di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, 
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dan kesesuaian pelaksanaan PNPM - Mandiri Pedesaan dengan waktu 

yang telah ditetapkan baik waktu dalam pencairan dana PNPM - Mandiri 

Pedesaan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan maupun waktu 

dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan program PNPM – 

Mandiri Pedesaan. 

3.4 Definisi Operasional 

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian 

No. Variabel Indikator 
No. Item 

Pertanyaan 

a. Pemeriksaan  

 1) Frekuensi pemeriksaan 1 

 2) Tidak memihak/netral 2 

 3) Berdasarkan fakta/bukti yang 

relevan 

3 

b. Pemantauan  

 1) Frekuensi pemantauan 4 

 2) Sikap kejujuran terhadap yang 

dipantau (objek) 

5 

 3) Kecermatan/kesesuaian 

pantauan terhadap tujuan 

PNPM-MP 

6 

c. Pengevaluasian  

 1) Frekuensi pengevaluasian 7 

 2) Kesesuaian hasil penilaian 

dengan hasil pengawasan di 

lapangan  

8 

1. Pengawasan 

Pemerintah 

 3) Evaluasi dari lapangan melalui 

proses yang memadai 

9 

d. Kecepatan Penyampaian Hasil  

 1) Kecepatan penyampaian kepada 

pimpinan 

10 

 2) Manfaat dari hasil yang 

disampaikan 

11 

  

 3) Kecepatan tindak lanjut 12 

e. Membandingkan Hasil Pengawasan  

 1) Berdasarkan fakta dilapangan 13 

  

 2) Manfaat hasil perbandingan  14 
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 3) Tindak lanjut dari hasil 

perbandingan 

15 

f. Kewenangan  

 1) Dasar hukum yang jelas 16 

 2) Respon dari objek 

3) Tidak menyalahgunakan 

wewenang 

17 

18 

a. Kualitas  

 1) Kesiapan organisasi 1 

 2) Lingkungan dan kesejahteraan 2 

 3) Kepedulian dan partisipasi 3 

 4) Kemampuan mengindikasi 4 

 5) Kemampuan mengidentifikasi 5 

 6) Tepat guna dan sasaran 6 

b. Kuantitas  

 1) Meningkatnya jumlah 

masyarakat yang terlibat 

7 

 2) Meningkatnya masyarakat yang 

terbantu 

8 

 3) Peningkatan pembangunan 

nonfisik 

9 

 4) Kesesuaian kebutuhan dana 10 

 5) Peningkatan pembangunan 

infrastruktur (fisik) 

11 

 6) Menurunnya masyarakat miskin 12 

c. Waktu  

 1) Ketepatan dalam pencairan 13,14 

 2) Kesesuaian waktu pelaksanaan 15,16 

2. Pelaksanaan 

PNPM-

Mandiri 

Pedesaan 

 3) Ketepatan waktu pelaksanaan 17,18 

 

3.5 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur-

literatur; buku-buku, koran, peraturan perundangan dan lain-lain yang 

menyangkut kajian penelitian yaitu pengawasan dan efektivitas BPMPKK. 
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2. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

langsung ke lokasi yang telah ditentukan melalui: 

a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung                     

dan mencatat informasi-informasi dari Badan PMPKK Kabupaten Tulang 

Bawang dan penerima dana PNPM – Mandiri Pedesaan di wilayah 

Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang 

b. Wawancara, yaitu kegiatan mengumpulkan data melalui tanya jawab 

secara langsung antara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan 

penelitian ini baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Adapun 

pihak-pihak yang akan dihubungi yaitu; Kepala Badan PMPKK 

Kabupaten Tulang Bawang, anggota Tim Pengawas program PNPM-

Mandiri yang dibentuk oleh Badan PMPKK Kabupaten Tulang Bawang, 

yang terlibat melaksanakan pengawasan PNPM-Mandiri di wilayah 

Kecamatan Menggala serta anggota Tim Pengelola PNPM-Mandiri tingkat 

Kecamatan Menggala beserta beberapa anggota masyarakat.  

c. Angket, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi atau data dari responden mengenai masalah yang 

diteliti. Angket ini dilakukan dengan cara menyebar daftar pertanyaan 

tertulis yang dilengkapi dengan jawaban yang dapat dipilih oleh 

responden. 

Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah aparat Badan PMPKK 

Kabupaten Tulang Bawang dan Tim Pengelola Program PNPM-Mandiri Tingkat 
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Kampung/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Menggala Kabupaten 

Tulang Bawang 

Untuk mempermudah penyebaran angket, populasi dan sampel ditentukan sebagai 

berikut: 

1. Populasi 

Populasi adalah: “Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari, dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2002:)  

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat sebagai pelaku program 

kegiatan PNPM-Mandiri Pedesaan tingkat Kecamatan Menggala yang berjumlah 

61 orang, dengan rincian nama responden seperti pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.  Nama-nama Pelaku Kegiatan PNPM-Mandiri di Kecamatan 

Menggala 

 

Kampung Nama Jabatan Jumlah 

Kagungan Rahayu 1. Wahyu Kuncoro 

2. Sutiyo 

3. A. Choiri 

4. Sri Lestari 

5. Sri Mulyani 

6. Sukinem 

7. Bonadi 

8. Sutris 

9. Sapari 

10. Wayan Kaman 

11. Ni Wayan Sriasih 

TPK 

TPK 

TPK 

TPU 

TPU 

TPU 

Tim Pemelihara 

Tim Pemelihara 

Tim Pemelihara 

KPMD 

KPMD 

11 

Ujung Gunung Ilir 1. M. Imam Rohani 

2. Ketut Poniye 

3. Satibi Arief 

4. Budiantoro 

5. Junaidi 

6. Jumangin 

7. Suyadi 

TPK 

TPK 

TPK 

TPU 

TPU 

TPU 

Tim Pemelihara 

11 
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8. Fauzi 

9. Umri 

10. Mustafa Hadi 

11. Nengah Karyati 

Tim Pemelihara 

Tim Pemelihara 

KPMD 

KPMD 

Tiuh Tohou 1. Abdul Rohim 

2. Dewa Putu Kurnia 

3. Nining 

4. Nani Astuti 

5. Ahmad Yani 

6. Elwi 

7. Gito Suwarno 

8. Slamet 

9. Dewa Nyoman Putra 

10. Indra Wati 

TPK 

TPK 

TPK 

TPU 

TPU 

Tim Pemelihara 

Tim Pemelihara 

Tim Pemelihara 

KPMD 

KPMD 

10 

Bujung Tenuk 1. Sartono 

2. Sugiman 

3. Sukini 

4. Rusiyana 

5. Sukirah 

6. Endang 

7. Musoli 

8. Ermansyah 

9. Bagen 

10. Aswari 

11. Siti Zulaikha 

TPK 

TPK 

TPK 

TPU 

TPU 

TPU 

Tim Pemelihara 

Tim Pemelihara 

Tim Pemelihara 

KPMD 

KPMD 

11 

Astra Ksetra 1. J. Taufik 

2. Suparmin 

3. Michael Hapsoro 

4. Rini Kurnia Wati 

5. Sri Rahayu 

6. Marlina 

7. Hariyanto 

8. Ignasius Wasidi 

9. Zainul 

10. Ansori 

11. Yuhanita Sari 

TPK 

TPK 

TPK 

TPU 

TPU 

TPU 

Tim Pemelihara 

Tim Pemelihara 

Tim Pemelihara 

KPMD 

KPMD 

11 

Pengurus UPK Kec. 

Menggala 

1. Komi Pelda 

2. Fadriyansyah 

3. Samsudin Bakri 

 3 

Pendamping Lokal Bowo Hadi Supriyanto  1 

Fasilitator 

Pemberdayaan 

Hengki Irawan  1 

Fasilitator Teknik Darsikin  1 

Total  60 
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Keterangan : 

TPK  = Tim Pengelola Kegiatan 

TPU  = Tim Penulis Usulan 

KPMD  = Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

2. Sampel 

Teknik sampling yang digunakan dalam penentuan sampel angket yaitu dengan 

mengambil seluruh anggota pelaku Pengelola Program PNPM-Mandiri tingkat 

Kecamatan Menggala sebagai sampelnya. Jadi sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 60 responden dengan menggunakan metode Total Sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel untuk seluruh anggota populasi atau sensus (Arikunto, 

2002).  

3.6 Pengolahan Data dan Analisisnya 

3.6.1 Pengujian Persyaratan Instrumen  

Uji coba instrumen diberlakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan tersebut benar-benar valid, yang dimaksud valid adalah data yang 

terkumpul sesuai dengan data yang ada di lapangan, sedangkan yang dimaksud 

reliabel adalah untuk mengetahui apakah suatu alat ukur yang digunakan mampu 

memberikan hasil pengukuran yang konsisten dalam waktu dan tempat yang 

berbeda. Untuk uji coba, maka perlu diperhatikan beberapa cara  dan pelaksanaan 

uji coba. Setelah diadakan uji coba instrumen, untuk mengetahui dan memilih 

butir-butir item yang valid, jika butir-buitr tersebut valid, maka butir tersebut 
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dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Uji coba instrumen yang 

dilakukan melalui uji validitas dan realibilitas instrumen. 

1. Uji Validitas Angket 

Setelah data uji coba terkumpul, data tersebut dianalisis agar dapat membedakan 

butir-butir yang memenuhi syarat untuk menjadi butir-butir instrumen yang 

sesungguhnya. Jika hasil analisis menunjukkan nilai rhitung>rtabel, maka  butir item 

tersebut dinyatakan valid, dan dapat dipakai untuk penelitian. Untuk mengukur 

tingkat validitas instrumen penelitian digunakan rumus Korelasi Product Moment 

dengan rumus : 

r = 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]2222 YYn.XiXin

Y.XiXiYn

∑∑∑∑
∑ ∑ ∑

−−

−
 

Di mana : 

r =  Korelasi antara variabel x dan y 

n = Jumlah responden 

X = Jumlah skor item 

Y = Jumlah skor total seluruh item 

(Suharsimi Arikunto, 2005 : 182) 

Kriteria pengujian, apabila rhitung > rtabel, maka item soal tersebut dinyatakan valid, 

demikian pula sebaliknya. 
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2. Uji Reliabilitas Angket 

Realibilitas yaitu untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat 

dipercaya, artinya jika alat ukur tersebut diujikan berkali-kali hasilnya akan tetap. 

Uji realibilitas menggunakan Rumus Alpha. Dengan rumus : 

r11 = 





−1k

k












−∑

2

2

1
i

i

σ

σ
 

Dimana :  

r11  =   Realibilitas instrumen 

k =   Banyaknya soal 

2iσ∑  =   Jumlah skor varians item 

2iσ  =    Varians total 

Kriteria pengujian jika r11 > 0,5, maka item soal tersebut dinyatakan reliabel, 

demikian pula sebaliknya (Sugiono, 2003 : 122 ) 

3.6.2 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanasi karena menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.  Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Masri Singarimbun dalam buku Metode 

Penelitian Survei yang menyatakan bahwa: “Apabila peneliti menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, maka 

dinamakan penelitian penjelasan (explanatory research)” (Singarimbun, M., 

1995: 5) 
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Untuk menganalisis variabel univariat dari masing-masing variabel digunakan 

Tabel Distribusi Frekuensi. Teknik pengukuran yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah berupa angket yang dibuat berdasarkan indikator kedua variabel dengan 

menggunakan skala interval. Peneliti menggunakan skala interval yang terdiri dari 

5 nilai dalam arti pada setiap pertanyaan disediakan 5 alternatif jawaban yang 

menunjukkan arti kategori: 

a. Sangat baik (5) 

b. Baik (4) 

c. Cukup baik (3) 

d. Tidak baik (2) 

e. Sangat tidak baik (1) 

Untuk mengetahui setiap kategori tesebut, terlebih dahulu penulis tentukan 

intevalnya, yaitu: 

Interval = 
jawaban alternatifJumlah 

dahSkor teren  -  nggiSkor terti
 

(Sugiyono, 2003:29) 

Dengan demikian dapat diperoleh interval untuk setiap kategori jawaban yaitu: 

80,0
5

15
=

−
 

Interval dari masing-masing kategori dapat ditentukan dengan skor berikut: 
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Tabel 3. Interval Jawaban, Kategori Jawaban, dan Skor Jawaban 

Interval Jawaban Kategori Jawaban Skor Jawaban 

4,24 – 5,04 Sangat tinggi 5 

3,43 – 4,23 Tinggi 4 

2,62 – 3,42 Sedang 3 

1,81 – 2,61 Rendah 2 

1,00 – 1,80 Sangat rendah 1 

 (Sugiyono, 2003:29) 

Pengkategorian jawaban tersebut digunakan untuk menganalisis indikator dari 

variabel bebas dan variabel  terikat  dengan  mencari  rata-ratanya. Kemudian, 

untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan 

rumus Korelasi Product Moment, sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono: 

“Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan 

hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau 

rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama.” (Sugiyono, 

2003:212) 

Berikut adalah rumus untuk menghitung koefisien korelasi, yaitu: 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 yynxxn

yxxyn
r xy  

Keterangan: 

rxy    =  nilai koefisien 

∑x = total skor untuk variabel bebas 

∑y = total skor variabel terikat 

∑xy = total skor untuk variabel bebas dan variabel terikat 

∑x
2
 = total kuadrat skor varibel bebas 
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∑y
2
 = total kuadrat skor variabel terikat 

n = jumlah responden 

(Sugiyono, 2003:212) 

Kuat tidaknya hubungan antar variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi. Nilai 

koefisien korelasi dapat diperoleh dari rumus Pearson Product Moment tersebut. 

Nilai koefisien nantinya akan terletak antara –1 ≤ 0 ≤ 1. Nilai r yang diperoleh 

bertanda positif menunjukkan korelasi antara nilai x dan y positif. Dan sebaliknya 

jika nilai r yang bertanda negatif, menunjukkan korelasi antara x dan y negatif. 

Bila hubungan antara dua variabel mempunyai koefisien korelasi =1 atau = -1, 

maka hubungan tersebut sempurna. 

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan 

tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan tabel berikut: 

Tabel 4.  Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefesien 

korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

               0,00 – 1,99 Sangat Rendah  

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

(Sugiyono,2003:216) 

Dalam menentukan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat 

digunakan rumus Koefisien Determinasi yang dikemukakan oleh Sugiyono, yaitu:  

R = (r)
2
 x 100% 

Keterangan: 

R  =  koefisien determinasi 
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r  =  koefisien korelasi 

(Sugiyono, 2003:216) 

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap rendahnya nilai R, digunakan 

kriteria yang dikemukakan oleh Guilford sebagaimana seperti dikutip Jalaludin 

Rahmat, sebagai berikut: 

Tabel 5. Pedoman untuk memberikan penafsiran Koefisien Determinasi 

Besarnya Nilai R Interpretasi 

> 81% Sangat Tinggi 

50% - 81% Tinggi/Kuat 

17% - 49% Cukup Berarti 

5% - 16% Rendah tapi Pasti  

< 4% Rendah Sekali 

              (Rahmat, 1997:29) 

 

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengetahui bagaimana variabel 

terikat (y) dapat diprediksikan melalui menaikkan atau menurunkan keadaan 

variabel bebas (x). Rumusnya adalah:  

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y  =   Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan   

a    =   Harga Y bila X = 0 (harga konstan) 

b   =  Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan 

atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel 

independen. Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan 

X   =  Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu 

(Sugiyono, 2003:244) 
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Harga a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:  

a =
n

X)( . b Y
 

Σ−Σ
                 

( )( )
( )∑ ∑

∑ ∑∑
−

−
=

22 xxn

yxxyn
b  

(Sugiyono, 2003:245) 

 

 

Guna menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan Hipotesis Nol (H0) dan 

Hipotesis Alternatif (Ha) kedua hipotesis tersebut dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : r = 0 Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengawasan Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan 

terhadap pelaksanaan PNPM – Mandiri di Kecamatan Menggala. 

Ha :  r ≠ 0 Ada pengaruh yang signifikan antara pengawasan Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan 

terhadap pelaksanaan PNPM - Mandiri di Kecamatan Menggala. 

Uji t untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan 

rumus : 

t   =  
2)r(1(

2 -n 
r 

−
  

Dimana : 

t   = Pengujian koefisien korelasi 

r   = Koefisien korelasi parsial 

n  = Jumlah sampel yang diteliti 


