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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

   PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat 

penengulanagan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan 

PNPM Mandiri perdesaan merupakan pengembangan dari Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinialai berhasil. Beberapa 

keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan penyediaan lapanagan kerja dan 

pendapatan bagi kelompok masyarakat miskin,efisiensi dan evektifitas 

kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi 

masyarakat. 

   Tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri 

Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus 

dan Desa Tertingal. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya 

kesejahteraan dan kemendirian masyarakat miskin pedesaan.kesejahteraan 

berarti terpenuhunya kebutuhan dasar masyarakat. kemnandirian berarti 

mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di 

lingkungannya, mampu mengakses sumber daya yang ada di luar 

lingkungannya, serta mengelolah sumberdaya tersebut unttuk mengatasi 

masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri perdesaan adalah: (1) peningkatan 

kapasitas amasyarakat dalam kelembagaannya; (2) pelembagaan 
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pengembangan system partisipatif; (3) pengevektifan  fungsi peran dan 

pemerintah local; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas  prasarana sarana 

sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan 

dalam pembangunan. 

   Dalam rangka mencapai Visi dan Misi PNPM Mandiri perdesaan, 

strategi yang dikembangakan PNPM Mandiri perdesaan yaitu menjadikan 

kelompok masyarakat miskin sebagai kelompok sarana, menguatkan sistem 

pembengunan partisipatif, serta mengembangkan kelembangaan kerja sama 

antar kampung. Berdasarkan Visi, Misi, dan strategi yang dikembangkan, maka 

PNPM Mandiri perdesaan lebih menekankan pada pentingnya pemberdayaan 

sebagi pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri perdesaan 

kemandirian dan keberlanjutan. 

   Dalam rangka mendukung Visi, Misi PNPM Mandiri Perdesaan maka 

pada tahun 2007 pemerintah provinsi papua dan provinsi papua barat 

meluncurkan program pembangunan berbasis kampung. Program ini berfokus 

pada dua pilar utama. Pilar pertama berpusat pada pembangunan manusia 

melalui peningkatan kualitas gizi dan ketersedian pangan, memajukan dan 

meningkatkan akses terhadap kesehatan dan pelayanan pendidikan, memajukan 

system ekonomi local, pemberdayaan perempuan, membangun, meningkatkan 

dan memelihara infrastruktur transportasi, penyediaan air bersih dan irigasi 

serta energy dan komunikasi. Pilar kedua adalah berpusat pada imlementasi 

pembanguna yang berpusat pada masyarakat papua seperti yang diuraikan di 

atas yang dimulai dari tingkat kampung atau yang kemudian disebut sebagi 
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rencana strategi pembanguana kampung atau dikenal dengan RESPEK. Visi 

dan Misi program ini berjalan dengan Visi, Misi  yang dilaksanakan pada 

PNPM Mandiri perdesaan. 

   PNPM Mandiri Perdesaan atau Respek dilaksanakan sampai pada tahun 

2010, dengan mekanisme pembiayaan bersama antara pemerintah pusat 

melalui APBN dan pemerintah papua barat melaui otsus. Sejumblah kegiatan 

telah dilaksanakan  mulai darai penyediaan sarana prasarana, peningkatkan 

kapasitas, pemberdayaan ekonomi, kerakyatan, peningkatan pelayanan 

kesehatan, pendidikan maupun keberpihakan kepada kelompok perempuan. 

Namun disisi lain sejumblah permasalahan seperti kondisi geografis dan 

masalah-masalah yang terkait dengan kondisi sosial masyarakat lainya juga 

masih menjadi tantangan samapai dengan saat ini. Dengan berbagai upaya dan 

sinergi antara pelaku (stakeholder), PNPM Mandiri perdesaan telah terbukti 

mempunyai kontribusih  bagi perubahan masyarakat di Tanah Papua, 

khususnya Provinsi Papua Barat.1 

   Kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, khususnya 

masyarakat yang tinggal di daerah pendesaan sangat memprihatinkan. Hal ini 

dapat dilihat melalui ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin yang 

terdapat di pedesaan. Ciri umum dari kondisi fisik itu adalah tidak memiliki 

askes ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan 

kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, 

serta mata pencaharian yang tidak menentu. Keadaan demikian semakin 

                                                 
1 Petunjuk operasional PNPM Mandiri Papua Barat 2009 
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melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada dalam masyarakat. Lemahnya 

nilai-nilai kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan 

perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, 

kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalan secara bersama. 

   Kemiskinan yang selama ini sebenarnya terjadi adalah meluasnya 

kesenjangan sosial akibat dari hilangnya keadilan dan kesejahteraan, serta 

sempitnya kesempatan berbuat untuk lebih baik karena merosotnya nilai-nilai 

kejujuran. Di Indonesia, kemiskinan memiliki karakter yang sangat rentan 

dengan ketidak berdayaan membangun perekonomian, kesehatan dan 

pendidikan.Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan 

intervensi semua pihak secara bersama dan terkordinasi. Untuk meningkatkan 

efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, maka 

pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan 

kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur 

masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan 

dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan 

kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh 

kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek 

upaya penanggulangan kemiskinan. 

   Variasi kemiskinan di daerak berkembang disebabkan oleh berbagai 

faktor, yaitu: (1) Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat 

pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh Negara yang 
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berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam manusianya, (4) 

perbedaan peranan sektor swasta dan Negara, (5) perbedaan struktur industri, 

(6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik 

Negara lain dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan 

kelembagaan dalam negeri.2 

   Sedangkan, mengemukakan tiga cirri utama Negara berkembang yang 

menjadi penyebab sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. 

Pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga 

menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki 

keterampilan dan keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi 

buruk sehinggahanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja 

produktif dan yang ketiga adalah penduduk terkonsentrasi disektor pertanian 

dan pertambangan dengan metode produksi yang telah using dan ketinggalan 

zaman.3 

   Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk 

pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang 

beroreantasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam 

masyarakat.3 

   Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelola 

sumber daya masyarakat secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek 

                                                 
2 Todaro Michael p. 2000, pembengunan ekonomi di dunia ke tiga: terjemah Munandar Haris, 
Jakarta, erlangga. 
3 Jhingan M. ekonomi pembangunan & perencanaan: terjemah D.Gurinto, Jakarta, PT Raja 
grafindo persida 
4 Adisasmita R. 2006, Membanguan Desa Partisipatif, Yogyakarta, Graha Ilmu. 
5 Mikkelsen B. 2006, Metode Penelitian Partisipator & Upaya Pemberdayaan Masyarakat, 
Yayasan Obor Indonesia 
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masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana dan 

teknologi); (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan); 

(c) dari aspek keluaran atau output atau pencapaian sasaran, efektifitas, dan 

efisiensi.4 

   Menurut Mikkelsen menginventarisasi makna yang berbeda tentang 

partisipasi yaitu: pertama, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari 

masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. 

Kedua, partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam 

meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek 

pembangunan. Ketiga, partisipasi adalah proses yang aktif, yang mengandung 

arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan 

kebebasannya untuk melakukan hal itu. Keempat, partisipasi adalah 

pemantapan dialog antara masyarakat setempat dan staf dalam melakukan 

persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar memperoleh informasi 

mengenai konteks lokal dampak-dampak sosial. Kelima, partisipasi adalah 

keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan 

mereka. 5 

   Partisipasi merupakan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Jadi 

partisipasi adalah keterlibatan sejumlah besar orang dalam usaha meningkatkan 

kesejahteraan sosial. Partisipasi sebagai suatu dampak dari sosialisasi di dalam 

kehidupan bermasyarakat yang membuat indidvidu atau kelompok tertarik 

untuk melakukan suatu ataupun terlibat dalam suatu kegiatan di dalam 
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kehidupan bermasyarakat. Partisipasi yang dimaksud adalah keterlibatan 

masyarakat dalam mengsukseskan pelaksanaan program PNPM Mandiri.6 

   Partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam suatu pelaksanaan 

pembangunan, perlu ditingkatkan dan diperluas lapangannya yang meliputi 

berbagai hal baik itu dalam pertanggungjawaban, pelaksanaan pembangunan 

maupun dalam menerima hasil pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat 

dalam suatu pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan untuk memacu 

pembangunan ekonomi karena peningkatan pembangunan ekonomi 

memerlukan percepatan perubahan sosiokultural yang terarah. 7 

   Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM 

Mandiri adalah karena: Partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh 

informasi mengenai kondisi kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. 

Masyarakat akan lebih mempercayai proyek/program pembangunan jika 

merasa dilibatkan dalam proses persiapan perencanaannya karena mereka lebih 

mengetahui seluk-beluk dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek 

tersebut. Partisipasi menjadi penting karena timbul anggapan bahwa 

merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam 

pembangunan, hal ini dianggap selaras dengan konsep man-centered 

development atau jenis pembangunan yang lebih diarahkan pada perbaikan 

nasib manusia dan tidak sekedar alat pembangunan 4itu sendiri. 8 

                                                 
6 Joyomartono.1991, Perubahan Kebudayaan & Masyarakat Dalam Pembengunan, Semarang, 
IKIP Semarang Press 
7 Marzali Diana. 2005, antropologi & pembengunan Indonesia, Jakarta kencana. 
8 Conyers, Diana.1991, Perencanaan Social di Dunia ke Tiga, Yogyakarta, UGM Press 
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   Seperti hasil penelitian Hasullah fajariadi (2009) yang menyatakan 

bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri adalah 

semangat gotong royong dan menghibahkan apa yang dimiliki, ada torelansi 

yang sangat tinngi dari masyarakat miskin dan sekitarnya. Bentuk parisipasi 

lain adalah pada sumbangan tenaga dan pikiran, toleransi dan bekerjasama 

untuk mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat, khususnya masalah 

pemberdayaan masyarakat. 9 

   Dengan adanya Program Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan, 

diharapkan permasalahan kemiskinan dapat diatasi denga adanya keterlibatan 

masyarakat dalam program tersebut. Adanya keterlibatanmasyarakat dalam 

Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan, meupakan 

suatu teknik yang dijalankan oleh pemerintah untuk menuju kesuksesan dalam 

pelaksanaan program tersebut karena keberhasilan pembangunan dalam 

masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan 

manajemen keuangan yang memadai, tetapi banyak juga dipengaruhi oleh 

peranserta dan respon masyarakat terhadap pembangunan atau dapat disebut 

partisipasi masyarakat.5 

   Begitu penting masalah partisipasi masyarakat dalam program PNPM 

Mandiri ini, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang Partisipasi 

Masyarakat Pedesaan dalam Program PNPM Mandiri (Studi di Desa Sidey 

Kecamatan Sidey Kabupaten Manokwari Papua Barat) 

 

                                                 
9 Hasbulah Fajar jadi. 2009, Penelitian Terdahulu PNPM Mandiri Perdesaan 
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B. Rumusan Masalah 

   Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa terhadap program PNPM Mandiri 

perdesaan di Desa Sidey Kecamatan Sidey Kabupaten Manokwari? 

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat partisipasi 

masyarakat Desa terhadap program PNPM Mandiri perdesaan di Desa 

Sidey Kecamatan Sidey Kabupaten Manokwari? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Desa terhadap program PNPM 

Mandiri perdesaan di Desa Sidey Kecamatan Sidey Kabupaten 

Manokwari? 

2. Untuk mengetahui  faktor pendukung dan penghambat partisipasi 

masyarakat Desa terhadap program PNPM Mandiri perdesaan di Desa 

Sidey Kecamatan Sidey Kabupaten Manokwari? 

3. Untuk mengetahui sejauh mana program PNPM Mandiri terlaksana? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis 

a). Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat menambah referensi  

dalam bentuk informasi dan pengetahuan, terutama bagi mereka yang 
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tertarik terhadap permasalahan program penanggulangan kemiskinan 

sebagai upaya penigkatan ilmu pengetahuan. 

b). Sebagai literatur bagi pengembangan ilmu sosial yang berkaitan erat 

dengan partisipasi masyarakat pendesaan terhadap program PNPM 

Mandiri dalam proses penanggulangan kemiskinan.  

2. Secara Praktis 

a) Peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi yang berguna 

bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat, dan diharapkan 

memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah Desa setempat. 

b) Memberikan gambaran dan pemahaman baik kepada peneliti sendiri 

maupun bagi masyarakat Desa setempat. 

E. Definisi Konseptual 

   Definisi konsep adalah untuk menguraikan beberapa istilah atau konsep 

yang terkait pada penelitian yang berdasarkan judul yang diangkat yaitu: 

Partisipasi Masyarakat Pedesaan Terhadap Program PNPM Mandiri. 

Maka definisi yang perlu dijabarkan adalah: 

 1. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok didalam suatu 

kegiatan. 

    Dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program PNPM 

Mandiri sebagai hak setiap masyarakat untuk terlibat secara langsung 

dalam proses pengambilan keputusan.  
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 Mangkuprawira mengatakan bahwa partisipasi adalah 

keterlibatan sejumlah besar orang dalam situasi-situasi atau tindakan-

tindakan meningkatkan kesejahteraan sosial.6 

10 

 2. Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan Mandiri PNPM. 

    Di Pedesaan merupakan program pemerintah yang secara substansi 

berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep 

memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, 

termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga 

dapat terbangun “gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan 

pembangunan berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan 

prinsip-prinsip universal.11 

 3. Masyarakat Pedesaan adalah Kelompok. 

    Yang mendiami suatu wilayah dan individu yang sangat sederhana, 

dimana penduduknya bersifat agraris dan mereka pada umunya masih 

bergantung pada keadaan alam sekitar serta bersifat homogen dan 

memiliki karakteristik yang khas. Masyarakat adalah kesatuan hidup yang 

berintreaksi menurut suatu system adat-istiadat tertentu yang bersifat 

kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.12  

    Jadi masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti yang 

seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap 

bersama. 7 

                                                 
10  Mangkuprawira.2002, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik, Jakarta, Grahalia 
Indonesia 
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F.   Definisi Operasional 

    Definisi operasional bermaksud untuk menjelaskan identifikasi 

konsep yang lebih akurat untuk diamati. Dimana berkaitan dengan 

kegiatan yang dilakukan dalam memperoleh data indikator yang 

menunjukkan konsep yang bermaksud. Oleh karena itu berdasarkan judul 

penelitian, maka indikator yang digunakan adalah: 

  1. Partisipasi masyarakat pedesaan terhadap program PNPM Mandiri 

perdesaan di Desa Sidey Kecamatan Sidey Kabupaten Manokwari 

a).   Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program PNPM Mandiri 

b).   Partisipasi dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri 

c).   Partisipasi dalam evaluasi program PNPM Mandiri  

  2. Faktor pendukung partisipasi masyarakat pedesaan terhadap program 

PNPM Mandiri perdesaan di Desa Sidey Kecamatan Sidey Kabupaten 

Manokwari. 

   a) Lembaga Swadaya Masyarakat 

 Lembaga pemberdayaan masyarakat 

 Seksi perekonomian dan pembangunan 

LSM (PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat   

Desa)   Serta Tokoh-Tokoh Masyarakat. 

   b) Kesadaran Masyarakat akan bermanfaat dari program PNPM 

Mandiri  adalah untuk: 

                                                                                                                                      
11 Pedoman Umum P2KP-3, Edisi Oktober 2005. 
12 Koentjaraningrat. 1995, kebudayaan Mentalitas & Pembengunan, Jakarta, PT Gramedia 
Pustaka. 



13 
 

 
   

   Pemberantas kemiskinan 

     Perbaikan perekonomian 

   Membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat 

c) Kuatnya modal sosial 

    Gotong royong (kerja sama) antar warga 

    Kekompakan antar warga 

    Keterbukaan dan kejujuran 

    Merumuskan semua keputusan dan tindakan bersama-sama 

  3. Faktor penghambat partisipasi masyarakat pedesaan terhadap program 

PNPM Mandiri perdesaan di Desa Sidey Kecamatan Sidey Kabupaten 

Manokwari. 

   a) Ketersediaan anggaran yang terbatas 

   b) Kurangnya kerjasama pemerintah desa dan masyarakat dalam      

pelaksanaan program PNPM Mandiri. 

   c)  Jarak antar pemerintah desa dengan pemerintah Kabupaten kota 

yang   cukup jauh dalam hal koordinasi 

G.  Metode Penelitian 

   Metode secara umum berisi cara-cra atau langkah praktis yang 

ditempuh oleh peneliti    untuk mencapai tujuan dari peneliti itu sendiri. Pada 

bagian ini dipaparkan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian 

sumber data teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
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1. Jenis Penelitian 

   Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif 

yang berusaha memberikan gambaran sekaligus menerangkan fenomena-

fenomena yang ada sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dari kedaan yang ada dimasyarakat saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaiman mestinya, Berkaitan dengan judul penelitian 

tentang Partisipasi Masyarakat Pedesaan Terhadap Program PNPM 

Mandiri  di Desa Sidey Kecamatan Sidey Kabupaten Manokwari, yang 

termasuk dalam gejala-gejala social yang ada bersifat deskriptif, sehingga 

penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kaulitatif. 

2. Lokasi Penelitian  

   Dalam penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Pedesaan 

Terhadap Program PNPM Mandiri  di Desa Sidey Kecamatan Sidey 

Kabupaten Manokwari. Lokasi penelitian adalah di Desa Sidey 

Kecamatan Sidey Kabupaten Manokwari Papua Barat. 

3. Subyek Penelitian 

   Subyek merupakan sumber data dalam suatu penelitian. Dalam hal 

ini pengembalian subyek penelitian menggunakan teknik proposive 

sampling dengan pertimbangan pemahaman tentang program PNPM 

Mandiri yaitu: 

Subyek penelitian antar lain: 

1. Kepala Desa Sidey 

2. Lembaga Keswadayaan Masyarakat Desa Sidey 
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3. LSM (PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Desa) Serta Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Sidey. 

4. Tim Pelaksana Kegiatan Kampung/Distrik (TPKK/TPKD) 

5. Masyarakat  Desa Sidey  

H.   Jenis Data 

 1. Data Primer 

    Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 

penelitian dilapangan. Dimana penelitian akan dilakukan, dan mencari 

data dari beberapa objek penelitian yaitu: Pemerintah Desa Sidey, dan 

juga masyarakat Desa setempat. 

1. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang memberikan informasi dan data 

yang disalin, diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber analisis dan 

dibuat foto kopinya. Sumber data yang digunakan nantinya berasal dari 

literatur yang digunakan oleh penulis seperti: buku-buku, majalah, internet 

yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan. 

 

I. Teknik Pengumpulan Data 

 1. Teknik Observasi 

    Teknik pengumpulan data ini melalui observasi yaitu pengumpulan 

data dengan cara mengamati gejala yang diteliti. Peneliti gejala yang 

dipantau, dicatat, lalu dianalisis sehingga menghasilkan data yang 

dibutuhkan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan jika, 
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penelitian berhubungan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-

gejala alam dan bila yang amati tidak terlalu besar (banyak). 

 2. Teknik Interview (Wawancara) 

    Teknik pengumpulan dengan cara ini adalah mengumpulkan data 

dengan cara komunikasi atau tatap muka secara langsung secara pribadi 

dengan orang/instani yang bersangkutan. Wawancara digunakan apabila 

peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam. 

 3. Teknik Dokumentasi 

    Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui arsip, 

buku-buku, buletin, pendapat/delik, teori dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian yang diambil. Data yang didapat dari hasil 

penelitian melalui dokumen ini adalah data pelengkap dan cara pencatatan 

dan pengutipan dari dokumen-dokumen, arsip, buletin, sumber-sumber 

lainnya untuk melengkapi data yang diperoleh langsung dari responden.8

13  

J.  Teknik Analisis Data 

   Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, teknik analisis data yang 

digunakan peneliti yang berguna sebagai alat untuk menafsirkan data yang 

didapatkan dari wawancara dengan responden dengan tujuan mendeskripsikan 

bagaimana Partisipasi Masyarakat Pedesaan Terhadap Program PNPM Mandiri 

                                                 
13 Sugiono,2008, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R & D, Alphabet, Bandung. 
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di Desa Sidey Kecamatan Sidey Kabupaten Manokwari. Analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, bahan yang dapat dilapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat dipahami, dan temuan dapat diinformasikan kepada orang lain.9 

 Adapun tahapan dalam menganalisa dat antara lain: 

 1. Reduksi Data 

   Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan 

mengatur data yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

dilakukan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian.10 

 2. Display Data 

   Display data adalah rakitan organisasi informal yang memungkikan 

kesimpulan dapat dilakukan yang meliputi gambar atau skema, jaringan 

kerja berkaitan denga kegiatan tabel. Dengan demikian maksud penelitian 

melakukan display data bertujuan untuk menyajikan data yang berkaitan 

kedalam tabel sesuai dengan data yang diperoleh 

 3. Pengambilan Kesimpulan11 

   Akhir dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada 

pemahaman atau penurunan tentang apa yang berhasil kita mengerti 

berkenan dengan suatu masalah yang diteliti.14 

                                                 
 
  
14   Sugiono,2008, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R & D, Alphabet, Bandung. 


