
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif.  Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan atau 

mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu dengan penjelasan 

yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berasal dari kuesioner dan dokumentasi. 

 

Menurut Surachmad (2004: 131), metode deskriptif adalah metode penelitian 

ilmiah yang ditujukan kepada pemecahan masalah yang ada sekarang dan 

pelaksanaannya tidak terbatas kepada pengumpulan arti data. Tujuan penelitian 

deskriptif adalah menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala 

atau kelompok dan menentukan frekuensi/penyebaran suatu gejala lain dalam 

masyarakat. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka tipe deskriptif adalah tipe penelitian yang 

menggambarkan tentang keadaan secara objektif dalam memecahkan 

permasalahan yang ada secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang akan diselidiki. 

 

Dalam penelitian ini tipe deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengaruh 

pengelolaan program berbasis masyarakat terhadap kualitas pembangunan melalui 
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Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Pedesaan di 

Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, yang didasarkan 

pada fakta atau keadaan yang diperoleh dari lapangan penelitian secara objektif.   

 

 

B. Definisi Konseptual  

 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2002: 121), definisi konseptual adalah 

pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk 

mengoperasikan konsep tersebut dilapangan. Berdasarkan pengertian di atas maka 

definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Pengelolaan program berbasis masyarakat pada Program PNPM Mandiri 

Pedesaan adalah keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program yang 

dihadapi dan pemecahannya dalam pembangunan, sebagai wujud keterlibatan 

seseorang pada bagian kegiatan bersama atau sebagai penyertaan mental dan 

energi seseorang dalam kelompok untuk menyumbangkan pemikiran dan 

perasaan sehingga tujuan dapat dicapai dan sekaligus mempertanggung 

jawabkannya. Pengelolaan program berbasis masyarakat ini mencakup 

perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program. 

2. Kualitas pembangunan melalui PNPM-Mandiri Perdesaan adalah suatu 

keadaan tercapainya program untuk penanggulangan kemiskinan secara 

terpadu dan berkelanjutan, sebagai pengembangan dari Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa 

keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan 

bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan serta berhasil 
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menumbuhkan kebersamaan dan pengelolaan program berbasis masyarakat. 

Kualitas pembangunan ini mencakup komponen lingkungan, komponen social 

dan komponen ekonomi.  

 

C. Definisi Operasional 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2002:123), definisi operasional adalah 

petunjuk bagaimana suatu variabel diukur. Melihat definisi operasional suatu 

penelitian, maka seorang Peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan 

diteliti. Berdasarkan pengertian di atas maka definisi operasional dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan program berbasis masyarakat (Variabel X) 

Indikator-indikator pengelolaan program berbasis masyarakat dalam Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Pedesaan di Kecamatan 

Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan program (X1), terdiri dari:  

1) Rapat perencanaan, operasionalisasinya adalah: 

a) Masyarakat mengikuti rapat perencanaan program PNPM 

b) Masyarakat memberikan masukan dan saran dalam perencanaan 

program PNPM 

2) Sosialisasi program, operasionalisasinya adalah: 

a) Masyarakat mengikuti sosialisasi program PNPM 

b) Masyarakat memberikan masukan dan saran dalam sosialisasi 

program PNPM 

3) Pembentukan kelompok, operasionalisasinya adalah: 

a) Masyarakat mengikuti proses pembentukan kelompok 



 52 

b) Masyarakat menjadi anggota kelompok dalam program PNPM 

 

b. Pelaksanaan program (X2), terdiri dari:  

1) Tingkat swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program 

operasionalisasinya adalah: 

a) Masyarakat memberikan bantuan tenaga dalam pelaksanaan 

Program PNPM  

b) Masyarakat saling bahu membahu dalam pelaksanaan Program 

PNPM  

2) Keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan program, operasionalisasinya 

adalah: 

a) Masyarakat aktif mengikuti pelaksanaan Program PNPM  

b) Masyarakat mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan Program PNPM  

3) Partisipasi dalam bentuk fisik dan nonfisik, operasionalisasinya adalah: 

a) Masyarakat aktif dalam kegiatan Program PNPM yang bersifat 

fisik 

b) Masyarakat aktif dalam kegiatan Program PNPM yang bersifat non 

fisik 

 

c. Evaluasi program (X3), terdiri dari:  

1) Pengawasan pelaksanaan program, operasionalisasinya adalah: 

a) Masyarakat mengawai pelaksanaan Program PNPM  

b) Masyarakat melaporkan jika terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan 

Program PNPM dengan perencanaan 
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2) Memberikan masukan dan saran demi perbaikan program, 

operasionalisasinya adalah: 

a) Masyarakat memberikan masukan dan saran dalam evaluasi 

Program PNPM  

b) Masyarakat menyiapkan bahan evaluasi sebelum mengikuti rapat 

evaluasi Program PNPM  

3) Rapat evaluasi program, operasionalisasinya adalah: 

a) Masyarakat aktif menghadiri evaluasi Program PNPM  

b) Masyarakat aktif merumuskan perbaikan program dalam rapat 

evaluasi Program PNPM  

 

2. Kualitas Pembangunan Melalui PNPM Mandiri Pedesaan (Variabel Y) 

Indikator-indikator kualitas pembangunan melalui Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Pedesaan di Kecamatan Bandar 

Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut: 

a. Komponen Lingkungan:  

a. Pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, baik 

kepentingan masyarakat umum, dan/atau kepentingan warga miskin 

(rumah kumuh, dll). 

b. Pengelolaan kegiatan bergulir untuk peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana perumahan dan permukiman seperti arisan MCK, jalan 

setapak, perbaikan rumah, dll. 
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b. Komponen Sosial :  

1) Pelatihan KSM untuk pengembangan kapasitas/ penguatan organisasi. 

Penyiapan dan penciptaan peluang usaha melalui pelatihan dan praktek 

ketrampilan usaha bagi warga-warga miskin yang belum produktif. 

2) Program sosial yang sifatnya bantuan yang diupayakan berkelanjutan 

seperti program peningkatan gizi balita dan program penuntasan wajib 

belajar 9 tahun. 

c. Komponen Ekonomi :  

1) Usaha ekonomi produktif. 

2) Pengembangan modal ekonomi keluarga, yang bermanfaat langsung 

bagi peningkatan pendapatan keluarga miskin.  

Berdasarkan definisi operasional tersebut maka dapat disusun kisi-kisi instrumen 

penelitian sebagai berikut: 

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian  

Variabel Definisi Konseptual Definisi Operasional  Skala 

Data 

Pengelolaan 

Program 

Berbasis  

Masyarakat 

(Variabel X) 

Keterlibatan 

masyarakat dalam 

proses memberikan 

masukan dan 

keterlibatan 

seseorang dengan 

tujuan memecahkan 

permasalahan serta 

mencari jalan keluar 

untuk memajukan 

pembangunan 

masyarakat. 
 

1. Perencanaan Program (X1) 
a. Rapat perencanaan  

b. Sosialisasi program  

c. Pembentukan kelompok  

2. Pelaksanaan Program (X2) 

a. Tingkat swadaya masyarakat dalam 

pelaksanaan program  

b. Keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan 

program 

c. Partisipasi dalam bentuk fisik dan nonfisik  

3. Evaluasi Program  (X3) 

a. Pengawasan pelaksanaan program  

b. Memberikan masukan dan saran demi 

perbaikan program  

c. Rapat evaluasi program  

 

Likert: 
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Kualitas 

Pembangunan 

Melalui PNPM 

Mandiri 

Pedesaan 

(Variabel Y) 

Program yang 

dilaksanakan untuk 

mempercepat 

penanggulangan 

kemiskinan secara 

terpadu dan 

berkelanjutan.  

 

1. Komponen Lingkungan :  

a. Pembangunan sarana dan prasarana 

perumahan dan permukiman, baik 

kepentingan masyarakat umum, dan/atau 

kepentingan warga miskin (rumah kumuh, 

dll). 

b. Pengelolaan kegiatan bergulir untuk 

peningkatan kualitas sarana dan prasarana 

perumahan dan permukiman seperti arisan 

MCK, jalan setapak, perbaikan rumah, dll. 

 

2. Komponen Sosial :  

a. Pelatihan KSM untuk pengembangan 

kapasitas/ penguatan organisasi. Penyiapan 

dan penciptaan peluang usaha melalui 

pelatihan dan praktek keterampilan usaha 

bagi warga-warga miskin yang belum 

produktif. 

 

b. Program sosial yang sifatnya bantuan yang 

diupayakan berkelanjutan seperti program 

peningkatan gizi balita dan program 

penuntasan wajib belajar 9 tahun. 

 

3. Komponen Ekonomi :  

a. Usaha ekonomi produktif. 

b. Pengembangan modal ekonomi keluarga, 

yang bermanfaat langsung bagi peningkatan 

pendapatan keluarga miskin.  

 

Likert: 

 

 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang tercatat sebagai pelaku 

PNPM-Mandiri Pedesaan di Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten 

Lampung Barat yang berjumlah 34 orang. Seluruh populasi dijadikan sebagai 

sampel penelitian dengan perincian sebagai berikut:  
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Tabel 2. Masyarakat yang Menjadi Pelaku PNPM di Kecamatan Bandar Negeri  

  Suoh Kabupaten Lampung Barat 

 

No Pelaku Kegiatan Jumlah 

1 Tim MMDD 5   orang 

2 TPU 6   orang 

3 TPK 3   orang 

4 KPMD 5   orang 

5 Tim Pemantau 3   orang 

6 Tim Pemelihara Hasil 3   orang 

7 Forum MD 2   orang 

8 Pengamat MD 1   orang 

9 Utusan MAD 6   orang 

Jumlah 34  orang 

Sumber:  Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 

 

 

E. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Data Primer 

 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dilapangan, baik 

melalui pengamatan langsung maupun pertanyaan yang diajukan langsung 

kepada responden. Dalam hal ini, data yang diperoleh merupakan jawaban 

responden pada kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat. 

 

Skala yang digunakan dalam kuesioner adalah skala likert, menurut Sugiyono 

(2005: 134) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Kemudian, untuk jawaban setiap pernyataan yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative, dengan 

menggunakan kata-kata sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan 

sangat setuju. Guna pemberian skor maka peneliti mangacu pada pendapat 

Sugiono (2005: 134), yakni : 
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a. Responden yang memilih jawaban sangat setuju, diberi skor 5 

b. Responden yang memilih jawaban setuju, diberi skor 4 

c. Responden yang memilih jawaban ragu-ragu, diberi skor 3 

d. Responden yang memilih jawaban tidak setuju, diberi skor 2 

e. Responden yang memilih jawaban sangat tidak setuju. Diberi skor 1 

 

2. Data Sekunder 

 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperlukan untuk 

informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini 

dapat diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. 

 

F. Teknik Pengujian Instrumen 

 

1. Pengujian Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dianggap valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan. Valid tidaknya suatu alat ukur tergantung mampu 

tidaknya alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan 

tepat, karena suatu alat ukur yang valid mempunyai validitas yang tinggi. 

Sebaliknya sebuah alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

Menurut Arikunto (2007: 191),  validitas dapat diketahui dengan menggunakan 

rumus Product Moment Coefficient of Correlation sebagai berikut: 

r
xy = 

  

    2222. YiYinXiXin

YiXiYiXin
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Keterangan: 

rxy =  Validitas Instrumen 

Xi =  Skor dari masing-masing variabel (faktor yang  mempengaruhi) 

Yi =  Skor dari seluruh variabel (skor total) 

n = Banyaknya variabel sampel yang dianalisis 

 

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian validitas adalah: 

1. Jika r hitung > r tabel, maka kuisioner valid 

2. Jika r hitung < r tabel, maka kuisioner tidak valid 

 

2. Pengujian Reliabilitas 

 

Reliabilitas merupakan tingkat keandalan alat ukur (kuesioner). Kuesioner yang 

reliabel adalah kuesioner yang apabila dicobakan berulang-ulang pada kelompok 

yang sama akan menghasilkan data yang sama, cara mengukurnya dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach. Menurut Arikunto (2007: 196), rumus 

yang digunakan untuk menguji reliabilitas adalah: 
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Keterangan:  

R  : Reliabilitas Instrumen 

k  : Banyaknya pertanyaan 

 2b  : Jumlah varian butir 

 2t   : Varian total 

 

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian reliabilitas adalah apabila 

instrumen memiliki koefisien reliabilitas sebesar 6,0 .  
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G. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat serta dapat 

dipertanggungjawabkan keilmiahannya, maka dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2007: 135), kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis responden untuk dijawabnya.  

Kegiatan yang penulis lakukan selama penelitian adalah menyebarkan 

kuisioner kepada 34 responden dan selanjutnya menarik kembali kuisioner 

tersebut untuk dilakukan tahap pengolahan data. 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang perlu dari sumber-sumber 

tertulis, berupa laporan dalam membantu penyempurnaan data yang diperoleh  

 

Kegiatan yang penulis lakukan selama penelitian adalah mengambil data dari 

Kecamatan Bandar Negeri Suoh yang terdiri dari sejarah singkat kecamatan, 

luas wilayah, batas wilayah, jumlah penduduk, sarana dan prasarana, struktur 

organisasi dan uraian tugas organisasi  serta data mengenai pelaksanaan 

Progra PNPM Mandiri Pedesaan  Selanjutnya data tersebut disajikan pada Bab 

IV mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 
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H. Teknik Pengolahan Data  

Pengolahan data pada hakikatnya berupa kegiatan yang bertujuan untuk 

mensistematiskan data penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan 

dokumentasi dalam penelitian ini akan diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Editing, adalah memeriksa kembali data yang telah diperoleh, mengenai 

kesempurnaan jawaban atau kejelasan penulisan.  

Kegiatan yang penulis lakukan selama penelitian adalah memeriksa jawaban 

responden pada kuesioner untuk mengetahui kejelasan dan kelengkapan 

jawaban responden pada pertanyaan yang diajukan.   

 

2. Koding, adalah memberi kode-kode tertentu pada jawaban di daftar 

pertanyaan untuk memudahkan pengolahan data.  

Kegiatan yang penulis lakukan selama penelitian adalah memberikan kode 

pada jawaban  responden, yaitu Jawaban A diberi kode 5, Jawaban B diberi 

kode 4, Jawaban C diberi kode 3, Jawaban D diberi kode 2 dan Jawaban E 

diberi kode 1. Selanjutnya hasil koding disajikan pada Lampiran 2. 

3. Tabulating, adalah merumuskan data dalam tabel setelah diklasifikasikan 

berdasarkan kategori yang sama, lalu disederhanakan dalam tabel tunggal.  

Kegiatan yang penulis lakukan selama penelitian adalah menyajikan data 

jawaban responden pada kuisioner ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi 

sebagaimana terdapat pada Bab V mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan.    
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I. Teknik Analisis Data  

 

 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

pengelolaan program berbasis masyarakat terhadap kualitas pembangunan melalui 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Pedesaan di 

Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat adalah rumus Regresi 

Linier Sederhana:  

Y  = a + bx 

Keterangan  

 

Y   = Kualitas Pembangunan  

a  = Intercept Constant  

b  = Koefisien regresi yang berhubungan dengan variabel X  

x  = Pengelolaan Program  

(Sugiyono, 2005: 175) 

 

 

Untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu dicari nilai t hitung (Student Test), dengan 

rumus sebagai berikut:  

21

2

r

nr
t






 

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dengan nilai 

t hitung dengan nilai t tabel pada taraf signifikan 95%. Ketentuan yang dipakai dalam 

pengujian hipotesis ini terdiri dari:  

a. Jika t hitung > t tabel pada taraf signifikan 95% maka Ho ditolak, Hi diterima. 

Berarti ada pengaruh signifikan  

b. Jika t hitung < t tabel pada taraf signifikan 95% maka Ho diterima, Hi ditolak. 

Berarti tidak ada pengaruh signifikan  


