
62 
 

 

 

 

III.  METODE PENELITIAN 

 

 

A. Definisi  dan Indikator Variabel 

 

1. Difinisi Variabel  

 

Definisi variabel dalam penelitian ini mencakup semua pengertian yang 

digunakan dalam memperoleh dan menganalisis data sesuai tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

a. Persepsi 

Persepsi berasal dari bahasa Inggris yang berarti tanggapan yang pada 

dasarnya lebih dekat pada pengertian kesan (Hayeb, 1993). Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) 

langsung dari sesuatu; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui 

pancaindranya. Persepsi masyarakat terhadap PNPM Mandiri dimaksudkan 

sebagai kesan atau tanggapan masyarakat (sebagai hasil penafsiran dan 

penggunaan indaranya) terhadap tujuan dan prinsip-prinsip dasar program 

PNPM Mandiri.  

b. Partisipasi 

Dalam PNPM Mandiri partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan 

masyarakat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan 
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pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunanyang 

dilaksanakan melalui program PNPM Mandiri.  

 

2. Indikator Variabel 

 

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Indikator Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tanjungraya 

Variabel Indikator Sumber 

Program 
Pemberdayaan 

Masyarakat 

Persepsi Masyarakat 

Tujuan 
  

  

  
  

1. Meningkatnya partisipasi seluruh 
masyarakat 

Pedoman Umum 

Pelaksanaan 
PNPM 

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan 

masyarakat  

3. Meningkatnya kapasitas pemerintah  

4. Meningkatnya sinergi masyarakat, 

pemerintah daerah dan kelompok 

peduli (swasta, asosiasi, perguruan 
tinggi, media, LSM, dll)  

5. PNPM Mandiri meningkatkan 

keberdayaan dan kemandirian 
masyarakat,  

Prinsip 

  
  

  

  
  

  

  

6. Otonomi 

7. Desentralisasi 

8. Berorientasi pada masyarakat miskin 

9. Demokratis 

10. Kesetaraan dan keadilan gender 

11. Transparansi dan Akuntabel 

12. Bertumpu pada pembangunan manusia 

13. Partisipatif 

14. Kepedulian Lingkungan 

15. Aspiratif  

Tingkat Partisipasi 

Masyarakat 

1.   Manipulasi (Manipulation) 

Sherry Arnstein 

(1969) 
  

  

  
  

  

  
  

2.   Terapi (Therapy) 

3.   Pemberian Informasi (Information) 

4.   Konsultasi (Consultation) 

5.   Penentraman (Placation) 

6.   Kemitraan (Partnership) 

7.   Pendelegasian (Delegated Power) 

8.   Kendali Warga (Citizen Control) 
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B. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian 

 

Data merupakan semua hasil observasi atau pengukuran untuk keperluan tertentu. 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer, data yang didapat 

dari sumber pertama baik dari individu ataupun kelompok terhadap responden 

terpilih. Dalam pelaksanaan di lapangan, data primer ini biasanya diperoleh 

melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi. Penyebaran kuesioner 

disini merupakan metode pengumpulan data dengan menyampaikan pertanyaan 

kepada responden secara tertulis. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini adalah data terkait persepsi dan penilaian partisipasi yang berasal dari 

masyarakat yang lingkungannya pernah melaksanakan maupun yang sedang 

melaksanakan PNPM Mandiri di Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara: 

a. Kuesioner yaitu suatu teknik dalam pengumpulan data dengan cara 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah tersusun secara terstruktur kepada 

setiap responden terpilih. Penggunaan kuesioner ini bertujuan selain untuk 

memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survey juga untuk 

memperoleh informasi dengan realibilitas dan validitas setinggi mungkin 

(Singarimbun, 1995:175). Daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada 

responden disusun dengan alternatif jawaban yang sekiranya sesuai dengan 

pendapat, pengetahuan dan pandangan dari responden. 
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b. Wawancara, teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali sebanyak 

mungkin informasi berkenaan dengan penelitian yang dilakukan dengan cara 

bertanya secara langsung kepada responden maupun nara sumber yang 

sekiranya mengetahui secara rinci tentang topik penelitian. Wawancara adalah 

salah satu bagian yang terpenting dari setiap pelaksanaan survey. Tanpa 

wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya akan dapat 

diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden. 

c. Observasi, teknik ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung gambaran 

obyek penelitian secara nyata di lapangan, dalam hal ini adalah kondisi yang 

ada di lingkungan masyarakat. 

d. Dokumentasi, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mempelajari 

maupun mencatat arsip-arsip atau dokumen, laporan kegiatan, monografi atau 

dafatr tabel statistik dan sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian 

untuk digunakan sebagai bahan menganalisa permasalahan. 

 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

 

Didalam penentuan sampel maka tidak dapat dilepaskan dengan adanya populasi, 

yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga 

(Singarimbun, 1995:152). Dalam hal ini populasi merupakan keseluruhan 

penduduk atau individu yang tinggal atau berdomisili di Kecamatan Tanjung 

Raya. Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian individu yang 

diselidiki (Hadi, 2000:7). Pendapat lain menyatakan bahwa yang dimaksud 

dengan sampel adalah wakil dari populasi yang dipergunakan untuk menentukan 

sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi (Nasir, 1999:325). 
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Untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian tentang perspsi masyarakat, 

maka metode sampling yang dipilih adalah metode proportional stratified random 

sampling. Seperti telah disajikan pada bab terdahulu (BAB II. TINJAUAN 

PUSTAKA) bahwa persepsi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satunya adalah tingkat pendidikan,dimana tingkat pendidikan masyarakat adalah 

beragaram pada tingkat pendidikan tertentu (berstrata), mulai dari Tidak/Belum 

Pernah Sekolah hingga jenjang pendidikan Sarjana. Dengan karakteristik tingkat 

pendidikan masyarakat yang tidak homogen dan berstrata tersebut maka metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode proportional stratified random sampling. Menurut M. Nasir 

(2003 : 289) jika proporsi populasi tidak diketahui (biasanya Pi diketahui dari 

penelitian/survei terdahulu) dan jumlah anggota populasi yang besar maka 

proporsi populasi dinggap sebesar 0,5. 

 

Menurut  M. Nasir (2003 : 306) rumusnya adalah : 

  n  = 
  

  iii

iii

P1P.ND .N

P1P.NN
2 


   

Dimana : D =
4

B2

= 
4

1,0 2

 = 0.0025   

Keterangan : 

N  = total populasi 

Ni  = total populasi dari startum i 

n  = besarnya sampel 

Pi = proposi populasi 

B  = bound of error sebesar 0,1 
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Pada penelitian ini populasi berjumlah  34.956 orang dengan rincian berdasarkan 

tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Populasi Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 
2012 

Jumlah % 

1. Tidak/Belum Pernah Sekolah 2.654 7,59 

2. Tidak/Belum Tamat SD 7.760 22,20 

3. SD/MI/Sederajat 16.168 46,25 

4. SLTP/MTs/Sederajat 5.598 16,02 

5. SLTA/MA/SMK/Sederajat 2.240 6,41 

6. Diploma (D1/D2/D3) 276 0,79 

7. Sarjana (S1/S2/S3) 260 0,74 

Jumlah 34.956 100,00 

Sumber:  Data Sensus Penduduk 2010 - BPS Republik Indonesia. 

Catatan:  Terjadi perubahan kecil pada tabel ini karena koreksi dan validasi data. Perubahan 

terhitung mulai tanggal 4 Mei 2012. 

 

Berdasarkan jumlah populasi dan dengan menggunakan formulasi sampling 

tersebut diatas, maka sampling yang didapat adalah: 

n = 
  

  5,015,0.34.9560025,0.34.956

5,015,0.34.95634.956
2 


= 

3.063.544

4305.480.48
  =  100 

Dengan  menggunakan metode alokasi proposional maka sampel yang berjumlah 

100 dibagi untuk setiap strata (jenjang penidikan).  

 

Tabel 10. Sampel Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Populasi 
Proporsi 

(%) 
Sample 

1. Tidak/Belum Pernah Sekolah 2.654 7,57 8 

2. Tidak/Belum Tamat SD 7.760 22,14 22 

3. SD/MI/Sederajat 16.168 46,12 46 

4. SLTP/MTs/Sederajat 5.598 15,97 16 

5. SLTA/MA/SMK/Sederajat 2.240 6,39 6 

6. Diploma (D1/D2/D3) 276 0,79 1 

7. Sarjana (S1/S2/S3) 260 0,74 1 

Jumlah 34.956 100,00 100 

Sumber:  Hasil Analisis, 2014. 
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E. Teknik Analisis  

 

1. Uji Validitas dan Realiabelitas Kuisioner 

 

a. Uji Validitas Instrumen 

Uji kevalidan digunakan untuk menunjukan sejauh mana kuisoner dapat 

mengukur tanggapan dari responden. Karena penilitian ini merupakan penelitian 

tentang persepsi maka validitas yang digunakan adalah validitas konstrak (M. 

Nazir, 2003 : 148). Pengujian validitas dilakukan dengan mengkonstruksi aspek-

aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori, kemudian dikonsultasikan 

dengan dosen pembimbing. Setelah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing 

maka diteruskan dengan uji coba instrumen pada sampel dari mana populasi 

diambil dengan jumlah sekitar 30 orang. Setelah diuji cobakan dan kemudian 

ditabulasikan maka pengujian validitas konstruks dilakukan  dengan analisis 

faktor terhadap instrumen untuk mengukur persepsi, yaitu dengan megkorelasikan 

antara jumlah skor faktor dengan skor total. Jika korelasi setiap faktor tersebut 

positif pada level 0,5 dan 0,1 keatas maka faktor tersebut merupakan construct 

validity yang baik. Selanjutnya untuk mengetahui validitas setiap butir pertanyaan 

dalam instrumen maka dilakukan pengkorelasian skor butir dengan skor total 

menggunakan Korelasi Product Moment sebagai berikut(Hussein Umar, 

2003:203): 

2222 )(*)(

)()(









YYnXXn

YXXYn
r  

Dimana:  

r  = keeratan hubungan (korelasi)  
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X  = Skor butir pertanyaan 

Y  = Skor total    

n  = Jumlah pertanyaan 

 

Dari hasil pre-test untuk menguji validitas instrumen penelitian (kusioner), 

terdapat 2 (dua) butir pertanyaan yang memilliki r hitung lebih kecil dari pada r 

tabel atau tidak valid, sedangkan sisanya memilliki r hitung yang lebih besar dari 

pada r tabel atau dengan kata lain valid. Butir-butir pertanyaan yang memilliki r 

hitung lebih kecil dari pada r tabel atau tidak valid selanjutnya tidak disertakan 

kembali kedalam kusioner penelitian (dihapus). 

 

Tabel 11. Validitas Butir Pertanyaan Instrumen (Kuisioner) Penelitian 

Butir Pertanyaan r Hitung r Tabel Keterangan 

A. Tujuan Program 1 0,426 0,361 valid 

2 0,493 0,361 valid 

3 0,539 0,361 valid 

4 0,528 0,361 valid 

5 0,528 0,361 valid 

B. Prinsip Program 6 0,442 0,361 valid 

7 0,358 0,361 tidak valid 

8 0,634 0,361 valid 

9 0,280 0,361 tidak valid 

10 0,502 0,361 valid 

11 0,476 0,361 valid 

12 0,502 0,361 valid 

13 0,565 0,361 valid 

14 0,552 0,361 valid 

15 0,542 0,361 valid 

Sumber: Hasil Analisis 

 

b. Uji Realiabelitas Instrumen 

Uji reliabelitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat pengukur yang 

digunakan dapat dipercaya dengan menggunakan rumus alpha (ά) menurut 
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Hussein Umar (2003:207). Jika nilai alpha (ά) ≥ 0,361 maka dapat disimpulkan 

instrumen tersebut reliabel. Dalam penilitian ini uji realibelitas dilakukan dengan 

bantuan Software SPSS 20 for Windows sehingga diperoleh nilai alpha (ά) sebesar 

0,732. Karena nilai alpha (ά) lebih besar dari 0,361 maka dapat disimpulkan 

bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini  adalah realiabel. 

 

Tabel 12. Hasil Uji Reliabelitas Instrumen (Kuisioner) Penelitian dengan 

Menggunakan Software SPSS 20 for Windows 

 
Sumber: Hasil Analisis 

  

2. Analisis Persepsi Masyarakat 

 

Metode yang digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat adalah Metode 

Skala Likert. Skala Likert merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiono, 2012). Sedangkan menurut Dane Bertram pada 

jurnalnya "Likert Scale" (http://www.rolahengki.com/2013) menjelaskan bahwa 

yaitu skala respon psikometri terutama digunakan dalam kuesioner untuk 

mendapatkan preferensi peserta atau tingkat kesepakatan dengan pernyataan atau 

set pernyataan. Skala Likert adalah teknik skala non-komparatif dan 

unidimensional (hanya mengukur sifat tunggal) secara alami. Responden diminta 

untuk menunjukkan tingkat kesepakatan melalui pernyataan yang diberikan 

dengan cara skala ordinal. Dari dua pengertian diatas kita sudah bisa 

http://www.rolahengki.com/2013
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menyimpulkan bahwa skala likert merupakan metode perhitungan kuisioner yang 

dibagikan kepada responden untuk mengetahui skala sikap suatu objek tertentu. 

 

Skala ukur dan skor yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1 = sangat setuju (SS, bobot 5)  

2 = setuju (S, bobot 4) 

3 = cukup setuju (A, bobot 3) 

4 = tidak setuju (TS, bobot 2) 

5 = sangat tidak setuju (STS, bobot 1).  

 

Untuk menghitung jumlah skor ideal (kriterium) dari seluruh item, digunakan 

rumus berikut: 

 

 

Selanjutnya, skor yang telah diperoleh kemudian dimasukkan kedalam rating 

scale. Rating scale berfungi untuk mengetahui hasil kuisioner dan wawancara 

secara umum dan keseluruhan yang didapat dari penilaian angket (kuisioner) dan 

wawancara. 

 

Gambar 3. Rating Scale Persepsi Masyarakat Kecamatan Tanjungraya 

Kabupaten Mesuji terhadap PNPM Mandiri 

 

100 180 260 340 420 500 

 
SKB KB CB B SB 

 

            
 

Keterangan: 

SKB = sangat kurang baik 

Skor Kriterium = Nilai skala x Jumlah responden 

http://www.rolahengki.com/2013/12/cara-menghitung-skala-likert-metode-perhitungan-persentase-dan-interval.html
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KB = kurang baik 

CB = cukup baik 

B = baik 

SB = sangat baik 

 

3. AnalisisPartisipasi Masyarakat 

 

Dalam penelitian ini tingkat partisipasi masyarakat diukur hanya pada kegiatan-

kegiatan PNPM Mandiri yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat (bukan 

perwakilan)sebagai berikut: 

a. Tahap perencanaan dengan bentuk kegiatannya adalah Musyawarah Desa 

(Sosialisasi), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun  

(Musrenbangdus); 

b. Tahap pelaksanaan dengan bentuk kegiatannya adalah Musyawarah Desa 

Persiapan Pelaksanaan, serta Musyawarah Desa Pertanggungjawaban dan 

Serah Terima. 

Tingkat partisipasi masyarakat diukur dengan metode kuantitatif melalui 

penjumlahan skor dari variabel. Berdasarkan jumlah skor dari semua variabel, 

dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat masuk dalam kategori tipologi 

delapan tangga partisipasi Arnstein. Besarnya interval skor untuk menentukan 

kategori tingkat partisipasi masyarakat secara menyeluruh didasarkan pada skor 

kategori tingkat partisipasi individu dikalikan dengan jumlah sampel.  

Terdapat 4 kriteria pertanyaan yang merupakan representasi dari kegiatan PNPM 

Mandiri yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat (bukan perwakilan) 
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dengan pilihan jawaban masing-masing pertanyaan ada 8 pilihan dengan skor 

masing-masing berkisar 1 sampai 8. Sehingga minimum skor yang diperoleh 

untuk setiap individu (4 x 1) adalah 4, maksimum skor yang diperoleh untuk 

setiap individu (4 x 8) adalah 32.Bila jumlah sampel 100, dapat diketahui skor 

minimum untuk tingkat partisipasi masyarakat (100 x 4) adalah 400 dan skor 

maksimum (100 x 32) adalah 3200. Dengan diketahuinya skor minimum dan 

maksimum maka diketahui pula jarak interval, yaitu (3200-400)/8 = 350. Bila 

digunakan tipologi dari Arnstein, sehingga dapat diketahui tingkat partisipasi 

sesuai Gambar4. 

 

Gambar 4. Jarak Interval Tipologi Arnstein pada Derajat Partisipasi Masyarakat 

dalam PNPM Mandiri di Kecamatan Tanjungraya  
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Sumber: Hasil Analisis, 2014 


