
SARI PENELITIAN 

Penelitian dengan judul seperti di muka merupakan salah satu studi yang cukup.jarang 
dilakukan mengingat aplikasi penerapan pola “bottom up planning” pada era reformasi ini menjadi 
perhatian dan pilihan yang relatif cocok bagi masyarakat pedesaan dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat melalui media kegiatan sarana/prasarana pedesaan. 

Partisipasi masyarakat pada kontek pemberdayaan masvarakat melalui media kegiatan dapat 
dijadikan masukan dalam perdebatan mengenai metode yang tepat untuk menyoroti berbagai isu 
pembangunan dewasa ini . Disepakati perlu adanya perubahan dalam pendekatan 'top down' sampai 
saat ini masih mewarnai penelitian upaya-upaya pernbangunan. Dengan demikian, dialog, keluwesan 
atau fleksibilitas dan metode partisipatoris merupakan konsep sentral apabila kita hendak berbicara 
tentang intervensi ke dalam proses-proses sosial dan dalam kebudayaan-kebudayaan. Akan tetapi 
hendaknya hal itu tidak dilihat sebagai suatu cara mudah untuk mencari jalan keluar bagi 
problematika pembangunan. Upaya-upaya pembangunan dan studi lapangan masih terikat pada 
kebiasaan-kebiasaan yang kaku yang tidak dapat diubah dalam waktu semalarn. 

Sebagai obyek penelitian adalah para tim-pelaksana kegiatan sarana/prasarana pada 30 desa 
sebagai sampel. Pengambilan sampel berdasarkan tabel 'KREJCIE MORGAN', dengan tingkat 
kepercayaan sampel terhadap populasi sebesar 95 % atau tingkat kesalahan 5%. 

 
Untuk kepentingan analisis uji hipotesis yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat 

meliputi variabel-variabel; partispasi (independent), transparansi (independent moderating), dan 
desentralisasi (independent moderating) terhadap pemberdayaan masyarakat sendiri (dependent), 
keempat variabel tersebut akan memberi pengaruh yang saling berhubungan/ berinteraksi. Teknik 
analisis digunakan regresi berganda dan berganda-1 menggunakan program SPSS (Statistical 
Product Servis Solution). Sedangkan hubungan antar var-iabel digunakan korelasi parsial. 
Demikian juga dalam rangka mengetahui peranan/pengaruh transparansi, desentralisasi dan 
efektivitas program terhadap bias pendanaan. .Adapun hasil dari pada analisis dan pembahasan 
penelitian sebagai berikut : 

• Tingkat partisipasi menduduki cukup dominan diantara variabel yang menjadi obyek penelitian 
rnempunyai pengaruh 21, 3 %, atau 60,5 % terhadap jumlah prosentase semua variabel yang 
diteliti. 

• Peranan atau pengaruh semua variabel yang diteliti secara bersama-sama terhadap 
pemberdayaan masyarakat 35,2 %. Tingkat keterbukaan atau transparansi mempunyai peranan 
cukup berarti terhadap bias pendanaan sekitar 53,0 %, atau sekitar 90,4 % terhadap jumlah 
prosentase dari variabel yang diteliti. 

• Peranan atau pengaruh semua variabel yang diteliti efektivitas program, transparansi, dan 
desentralisasi secara bersama-sama terhadap bias pendanan sekitar 58,6 % . 

Sebagai kesimpulan akhir, dalam kontek pernberdayaan masyarakat dan dalam rangka 
meminimalisasi bias pendanaan melalui media kegiatan sarana/prasarana pedesaan, pada tataran 
aplikasi manajemen pola “bottom up planning”.  Jika dalam kontek pemberdayaan faktor dominan 
`partisipasi' sedangkan, kontek bias pendanaan faktor dominan adalah `transparansi'. 
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