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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas hanya pada Pengaruh 

Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo yang 

nanti digunakan sebagai variabel analisis regresi linear sederhana. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang 

sifatnya memberikan gambaran secara umum mengenai bahasan yang 

diteliti dalam bentuk data atau angka yang kemudian di analisa, 

diklasifikasikan dan di presentasikan dalam bentuk uraian. Dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian yang telah dipilih 

kemudian menganalisa serta menyimpulkan ada tidaknya pengaruh variabel 

independen yaitu Alokasi Dana Desa terhadap variabel dependen yaitu 

Kemiskinan Di Kabupaten Probolinggo. 

C. Jenis Data 

Data adalah segala sesuatu yang diketahui atau dianggap mempunyai 

sifat bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan 

(Sugiyono, 2004). Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya. Biasanya sumber tidak langsung 

berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data cross section dan 
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time series. Penelitian ini menggunakan  data cross section dan time series 

tahun 2013-2017 dengan data 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. 

D. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

instansi pemerintah kabupaten Probolinggo (Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa) dan Badan Pusat Statistik. 

E. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Adapun populasi dan sampel penelitian yang ditentukan oleh peneliti yaitu: 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah banyaknya desa di Kabupaten 

Probolinggo dengan jumlah desa sebanyak 325 desa. 

2. Sampel  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kecamatan 

di Kabupaten Probolinggo dengan jumlah 24 kecamatan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan observasi non partisipasi dari instansi pemerintah kabupaten 

Probolinggo (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan Badan Pusat 

Statistik. 

G. Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan penjelasan tentang kegiatan yang 

dilakukan untuk memperoleh data yang diharapkan dari penelitian. Variabel 

dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas 
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(independent) dan variabel terikat (dependent). Dengan definisi operasional 

sebagai berikut : 

1. Variabel Terikat (dependent variabel) 

Variabel terikat adalah variabel sebagai pihak yang 

diterangkan oleh variabel bebas atau variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Kemiskinan (Y). Dimana di dalamnya terdapat jumlah 

penduduk miskin. 

2. Variabel Bebas (Independent variabel) 

Variabel bebas terdiri dari satu atau lebih variabel dan sebagai 

pihak yang menerangkan dari variabel terikat atau dapat juga 

dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi variabel terikat. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alokasi Dana 

Desa (X), dimana variabel ini digunakan untuk mengukur seberapa 

besar mempengaruhi variabel terikat. 

H. Teknik Analisis Data  

1. Analisis Data Panel 

Data panel adalah data yang mempunyai dua dimensi yaitu individu 

(cross-section) dan waktu (time series), dimana setiap unit cross-section 

diulang dalam beberapa periode waktu. Kelebihan model data panel 

adalah dapat mengakomodasi keheterogenan antar individu secara 

eksplisit. Selain itu, penggabungan antara cross-section dan time series 

membuat data panel menjadi lebih informatif, lebih bervariasi, 
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mengurangi kolinieritas, memperbanyak derajat bebas dan lebih efisien. 

Bentuk model data panel untuk satu variabel independen (yang dapat 

dibuat umum untuk lebih dari satu variabel independen) yaitu: 

a. Model Common Effect 

Model Common Effect adalah model paling sederhana yang 

mengasumsikan bahwa tidak ada keheterogenan antar individu yang 

tidak ter observasi (intersep sama), karena semua keheterogenan 

telah dijelaskan oleh variabel independen. Estimasi parameter model 

common effect menggunakan metode OLS. Model common effect 

yang dapat digunakan untuk memodelkan data panel adalah: 

 Yit = α  + Xit β + eit 

Dimana : 

𝑌𝑖𝑡  adalah observasi dari unit ke i dan diamati pada periode ke t. 

(dependen) 

𝑋𝑖𝑡  adalah variabel independen yang diamati dari unit i padaperiode 

t. Dan di asumsikan 𝑋𝑖𝑡  memuat konstanta. 

𝑒𝑖𝑡  adalah komponen error yang diasumsikan memiliki harga mean 

0 dan variansi homogen dalam waktu serta independen dengan 𝑋𝑖𝑡 .  

b. Model Fixed Effect 

Banyak yang mengasumsikan bahwa intersep atau slope 

akan sama baik antar individu dan antar waktu namun, intersep dan 

slope antar individu pada kenyataannya berbeda. Karakteristik antar 

variabel jelas akan berbeda sehingga perlu menggambarkan bahwa 
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intersep antar individu berbeda sedangkan slope-nya tetap. 

Perbedaan intersep bisa menggambarkan adanya perbedaan 

karakteristik antar individu. Model yang mengasumsikan adanya 

perbedaan intersep di dalam persamaan tersebut dikenal dengan 

model regresi fixed effect.Oleh karena itu di dalam model Fixed 

Effect, setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui 

dan akan di estimasi dengan menggunakan teknik variabel dummy 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑌𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑘
𝑝
𝑖=1 𝑋𝑘,𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡  

Pada model fixed effect, estimasi dapat dilakukan dengan tanpa 

pembobotan (no weight) atau Least Square Variabel (LSDV) dan 

dengan pembobot (Cross section weight) atau General Least Square 

(GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan model ini untuk melihat 

perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data 

lebih dinamis dalam interpretasi data. 

c. Model Random Effect 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel 

gangguan  mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar 

individu. Pada model Random Effect perbedaan intersep 

diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. 

Keuntungan menggunakan model Random Effect yakni 

menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan 

https://www.statistikian.com/2013/01/uji-heteroskedastisitas.html
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Error Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least 

Square (GLS) . 

𝑌𝑖𝑡 = ∑ 𝛽𝑘
𝑝
𝑖−1 𝑋𝑘,𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

2. Model Estimasi Data Panel 

Untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa 

pengujian yang dapat dilakukan, antara lain : 

a. Uji Chow 

Chow test adalah pengujian untuk menentukan model apakah 

Common Effect (CE) ataukah Fixed Effect (FE) yang paling tepat 

digunakan dalam mengestimasi data panel. 

Apabila hasil : 

 H0 = Model Commont Effect lebih sesuai 

 H1 = Model Fixed Effect lebih sesuai 

Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas adalah dengan 

membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. 

Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F 

tabel maka H0  ditolak yang berarti model yang paling tepat 

digunakan adalah Fixed Effect Model. Begitupun sebaliknya, jika F 

hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H0 diterima dan model yang 

digunakan adalah Common Effect Model. Perhitungan F statistik 

didapat dari uji Chow dengan rumus: 

F = 

(𝑆𝐸𝐸1− 𝑆𝐸𝐸2
 )

(𝑛−1)
𝑆𝐸𝐸2

(𝑛𝑡−𝑛−𝑘)
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Dimana : 

SEE1  : Sum Square Error dari model Common Effect 

SEE1  : Sum Square Error dari model Fixed Effect 

n        : Jumlah desa (cross section) 

k        : Jumlah variabel independen 

sedangkan F tabel didapat dari: 

F-tabel = {α : df (n-1, nt-n-k)} 

Dimana : 

α : tingkat signifikasi yang dipakai 

n : Jumlah desa 

nt : Jumlah cross section x jumlah time series 

k : Jumlah variabel independen 

b. Uji Hausman 

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah 

model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. 

Apabila Hasil: 

 H0 = Model Random Effect lebih sesuai 

H1 = Model Fixed Effect lebih sesuai 

Apabila hasil dari hausman test menunjukkan bahwa nilai 

probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka 

dengan demikian hipotesis nol ditolak dan model yang digunakan 

Fixed Effect. Uji Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect 
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dan Random Effect lebih baik dari model OLS (Common Effect). 

Rumus uji Hausman yaitu: 

m =  q̂Var(q̂) − 1q̂  

keterangan : 

q̂ =  (β̂ −  β̂GLS)  

Var(q̂)  =  Var(β̂)  −  Var(β̂ GLS)  

Ketentuan : 

• Apabila Hausman hitung > tabel Chi Square, makan H0 ditolak 

dan Ha diterima, berarti bahwa model Fixed Effect merupakan 

model yang tepat. 

• Apabila Hausman hitung < tabel Chi Square, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak, berarti model Random Effect merupakan model 

yang tepat. 

3. Uji Hipotesis 

a) Koefisien Determinasi (𝑅2) 

Koefisien determinasi ( 𝑅2 ) memiliki arti bahwa menganalisa 

seberapa berpengaruh model dalam menjelaskan variasi variabel 

bebas (x). Tujuan untuk memperoleh hasil yang benar banyak 

peneliti menyarankan memakai adjusted 𝑅2. 

b) Uji F 

Keberartian parameter-parameter regresi secara serentak dapat diuji 

menggunakan uji F. Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
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semua variabel independen secara serentak terhadap variabel 

dependen dengan tingkat signifikan sebesar 95% atau pada α = 5%. 

1) Membandingkan F hitung dengan nilai kritisnya. Dengan rumus 

uji F sebagai berikut: 

𝐹ℎ𝑡 = 
𝑅2/ 𝑘

(1−𝑅2)/ (𝑛−𝑘−1)
  

Dimana 𝑅2 adalah nilai koefisien determinasi, k adalah jumlah 

variabel independen, dan n yaitu jumlah observasi. Nilai 

𝐹ℎ𝑡 kemudian dibandingkan dengan nilai kritis (F tabel). Jika F 

hitung > F tabel, maka H0 ditolak yang berarti bahwa minimal 

ada satu diantara variabel-variabel independen yang 

berpengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya. 

2) Menghitung p-value 

Yaitu jika probabilitas F statistiknya < 5%, maka H0 ditolak 

yang berarti bahwa minimal  ada satu diantara variabel-variabel 

independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen, dan 

sebaliknya. 

Adapun ketentuan dari uji F ini adalah sebagai berikut: 

- Apabila probabilitas F statistik > F tabel maka H0 ditolak 

dan Ha diterima. Sehingga ada pengaruh secara serentak 

antara Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan di 

Kabupaten Probolinggo adalah signifikan. 

- Apabila probabilitas F statistik < F tabel maka H0 diterima 

dan Ha ditolak. Sehingga pengaruh secara serentak antara 
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Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan di Kabupaten 

Probolinggo adalah tidak signifikan.  

c) Uji t 

Mengacu pada kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang 

diajukan dalam  penelitian ini adalah: 

a) Membandingkan statistik uji t dengan nilai kritisnya. Statistik ini 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

|𝑡| = 
𝛽

𝑠𝑒 (𝛽)
 

Dimana β adalah estimasi terhadap β dan se (β) adalah standar 

deviasi sampling dari hasil estimasi. Nilai t hitung kemudian 

dibandingkan dengan nilai kritis t tabel yang berlaku sesuai derajat 

bebas dan tingkat signifikansi 𝑡(𝛼/2.𝑛), maka H0 ditolak yangberarti 

bahwa variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel 

dependen, dan sebaliknya. 

b) Membandingkan probabilitas variabel dengan α = 0,05 

Jika probabilitas lebih besar dari α = 0,05 maka variabel 

dikatakan tidak signifikan dan jika probabilitas lebih kecil dari α 

= 0,05 maka variabel dikatakan signifikan. 

c) Menghitung p-value 

Yaitu probabilitas mengobservasi nilai t sebesar tertentu jika H0 

berlaku. Dimana jika probabilitas t statistiknya < dari α yang 

digunakan (5%), dengan pendugaan ada tidaknya penyimpangan 

yang terjadi dengan hipotesis sebagai berikut: 
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H1: Ada pengaruh antara Alokasi Dana Desa (X) terhadap 

Kemiskinan(Y) 

H0: Tidak ada pengaruh antara Alokasi Dana Desa (X) terhadap 

Kemiskinan (Y) 

H0 :ditolak jika nilai Prob T-Stat < 0,05 

H1 :diterima jika nilai Prob T-Stat > 0,05 


