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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

2.1. Pengertian Otonomi Daerah 

 

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia (2008:992) otonomi adalah pola pemerintahan 

sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku. 

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan  pemerintah berdasarkan 

asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah  untuk mengurus 

rumah tangganya. Menurut Ahmad Yani (2002)  salah satu urusan yang diserahkan kepada 

daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada pemerintah daerah dan 

potensional untuk dikembangkan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan baru bagi 

daerah bersangkutan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini sangat diharapkan dapat 

membiayai pengeluaran rutin daerah. 

Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  Pasal 1 ayat 5 otonomi 

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyrakat setempat sesuai dengan peraturan 

dan perundang-undangan”. 

Undangan-undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan 

undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah 

otonom sebagai berikut : Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 

masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”. 

 

2.2. Pemerintah Desa 

2.2.1 Desa 

Istilah desa menurut etimologi berasal dari kata swadesi bahasa sansekerta yang berarti 

wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa dapat didefinisikan sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat 
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istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI 

(Syafrudin dan Na’a, 2010:3). 

Didalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tangga 29 april 1969 Nomor Desa 5/1/29 

yang bunyinya sebagai berikut : 

Desa dan daerah yang setingkat ialah kesatuan masyarakat hukum baik genealogis  maupun 

teritorial yang secara hirearkhis pemerintahannya berada langsung dibawah camat. 

Dalam pasal 1 ayat a Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1976 tentang Bantuan 

Pembangunan Desa, dimana disebut bahwa desa ialah : 

Desa dan masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertiannya 

teritorial administratif langsung dibawah kecamatan. 

Dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1977 tentang 

Penetapan Jumlah Desa diseluruh Indonesia dinyatakan bahwa : 

Desa ialah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batasan wilayah 

tertentu, langsung di bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

berhak menyelenggarakan rumah tangganya. 

Istilah desa dalam UU No.5/1979 (desa dalam arti luas) meliputi desa (dalam arti 

sempit) dan kelurahan. Menurut pasal 1 UU itu, yang dimaksud dengan desa ialah suatu 

wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (dalam Ndraha 1991:3). 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 

yang di akui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di 

Kabupaten/Kota. 

Dari uraian tentang desa di atas, desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan 

merupakan organisasi terendah dibawah kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk 

mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan 

tradisi, adat istiadat dan hukum sendiri dan serta mandiri. 
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2.2.1 Pemerintahan Desa 

 

Pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih 

beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, 

memelihara, dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka (Awang,2010:60). Widjaja 

(2010:27) menjabarkan Kepmendegri No. 4 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pemerintahan 

desa adalah kegiatan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah desa BPD. 

Menurut Soemanti Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, 

sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, pelaksanaan 

teknis lapangan dan unsur kewilayan, yang jumalahnya disesuaikan dengan kebutuhan 

kondisi sosial budaya setemmpat (Soemanti,2010:7). 

Dari uraian diatas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan 

Perangkat Desa lainnya yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengatur, menata, melayani, 

memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Soemanti juga mendifinisakan pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahaan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 

(soementi,2010:4). 

Dari beberapat definisi diatas tentang Pemerintahan Desa bisa disimpulkan bahwa 

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat bertugas 

menyelenggarakan pemerintahan dan mereka juga mengatur dan mengurus segala sesuatu 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat isitiadat. 

 

2.3. Pemberdayaan Masyarakat 

 

Istilah pemberdayan yang dalam bahasa inggrisnya “empowerment” terjemahan secara 

harfiahnya, yaitu memberikan atau meningkatakan kekuasaan keberdayaan kepada 

masyarakat yang lemah. 

Permberdayaan adalahpemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian 

otonomi kejajaran bawah (widjaja, 2011:77). Inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan 

segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan 

motivasi, insiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi. 

Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian 

masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (soemantri,2010:74).  
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Pemberdayaan adalah sebagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatian 

kepada semua aspek yang prinsip dari semua manusia dilingkungannya yakni mulai dari 

aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek 

manajerial (Rahayu, 2008). 

Berdasarkan uraian diatas pemberdayaan merupakan sebuah proses menuju 

peningkatan kekuatan, kemampuan, serta menciptakankemandirian masyarakat sehingga 

potensi yang dimiliki masyarakat bisa berkembang dan masyarakat mampu bersaing dengan 

dunia luar. Menurut (wadusisto,2003:60) , pemberdayaan adalah upaya membuat orang, 

kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya, sehingga mampu mengurus 

kepentingannya secara mandiri. Upaya pemberdayaan masyarakat terus dilakukan oleh 

pemerintah, demi mewujudkankemandirian masyarakat serta pembangunan terutama 

pembangunan di tingkat desa. Dalam memandirikan  masyarakat serta mengembangkan 

potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat, masyarakat tidak hanya sebagai penerima 

hasil akan tetapi masyarakat haruslah ikut aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan 

pembangunan, sehingga terwujudlah kemandirian dalam masyarakat tersebut. 

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku 

pembangunan di daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga 

swadaya masyarakat dunia usaha dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah 

yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan keragaman masyarakat untuk mewujudkan 

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Adisasmita,2011:131). 

Upaya peningkatan kemampuan dan potensi terutama bagi masyarakat desa, dengan 

adanya peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat desa, mereka bisa 

bersaing dengan masyarakat lainnya, meningkatkan taraf hidup serta bisa mengembangkan 

kemampuan mereka secara baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya sehingga 

masyarakat desa tidak tertinggal jauh dari kota yang lebih maju. 

Dari uraian diatas kita bisa melihat bahwa pentingnya pemberdayaan masyarakat 

terutama bagi masyarakat desa. Karena dengan bagitu tingkat kesejahteraan masyarakat dan 

taraf hidup masyarakat desa diharapkanbisa lebih meningkat. Peningkatan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat desa bisa menjadi bukti bahwa masyarakat desa telah berkembang 

maju dari sebelumnya. 
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2.4. Alokasi Dana Desa (ADD) 

 

Alokasi dana desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/kota yang bersumber dari 

bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota 

untuk desa paling sedikit 10%(sepuluhpersen). 

Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2012 

Tentang Daerah Kabupaten Malang No.18 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa. Pasal 1, 

Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada Pemerintah Desa yang 

mengacu pada hasil musyawarah atau rembug desa melalui proses perencanaan partisipatif, 

sedangkann secara umum sasaran pengggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah : 

 

“Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah desa sebesar 30% (tiga puluh persen); 

Pemberdayaaan Masyarakat sebesar 70%(tujuh puluh persen)”. 

  

ADD dimaksudkan untuk membiayai Pemerintahan Desa dalam  melaksanakan 

kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan perekonomian 

masyarakat desa. Tujuan ADD adalah : 

 

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengagguran; 

2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa 

dan pemberdayaan masyarakat;\ 

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan; 

4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka 

mewujudkan kesalehan/peningkatan sosial; 

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan 

kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 

7. Mendorong peningkatan ke swadayaan dan gotong royong masyarakat; 

8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes); 
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2.4.1 Latar Belakang Kebijakan ADD 

 

Yang melatar belakangi kebijakan tentang Alokasi Dana Desa adalah berdasarkan 

Keputusan kabupaten Malang No 79 Tahun 2011 adalah sebagai berikut : 

 

1 Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah, 

daerah memiliki kewenang membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama 

dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningnkatan prakarsa dan 

pemberdayaan perempuan desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. 

2 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan 

unuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya 

memenuhi kebijakan kewajiban daerah. 

3 Otonomi desa harus dipakai sebagai keuangan desa untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat 

setempat, dengan pemahaman yang demikian, posisi desa yang memiliki otonom desa 

berkedudukan sangat strategiis sehingga menimbulkan perhatian seimbang dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah dengan otonomi desa yang kuat akan berpengaruh 

secara signifikan terhadap perwujudan otonomi daerah. 

4 Dalam penguatan otonomi desa guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah, desa 

diharapkan dapat menyelengarakan urusan pemerintahan umum desa dan 

pemberdayaan desa serta pelayanan pada masyarakat secara lebih baik dan lancar. 

5 Untuk itu desa sangat memerlukan anggaran untuk membiayai kegiatan akan tetapi 

situasi dan kondisi keuangan yang dimiliki pemerintahan desa sebagian besar 

masihmemungkinkan untuk dapat membiayai kebutuhan sendiri dalam menjalankan 

kegiatan. 

6 Desa-desa yang ada dalam wilayah kebupaten Malang, pada umumnya memerlukan 

bantuan keuangan Pemerintahan Kabupaten Malang guna menunjang dan 

memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan desa termasuk 

BadanPermusyawaran Desa (BPD), Lembaga Ketahan Masyarakat Desa (LKMD) ata 

sebutan lain yang memerlukan anggaran sendiri guna mendukung operasional 

kegiatannya. 
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2.4.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa 

 

Berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Malang Nomor : 79 Tahun 2011 tentang 

Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut : 

 

 

1. Maksud 

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) yang memerlukan bantuan keuangan dari 

Pemerintah Kabupaten Malangkepada Pemerintahan Desa yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan Kabupaten Malang, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa 

Girimoyo dalammelakanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarkat. 

 

2. Tujuan  

a. Meningkatkan penyelengaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. 

b. Menigkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa dalam pemberdayaan 

perencanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partipatif sesuai dengan potensi 

desa. 

c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi 

masyarakat desa. 

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. 

e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama yang berekonomi lemah/miskin. 

 

3. Sasaran  

Sasaran utama penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa sebagaimana disebut 

dalam  pasal 7  peraturan dalam prioritas penggunaan alokasi dana desa di kabupaten Malang 

untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui : 

a. Memenuhi kebutuhan dasar 

b. Pembangunan sarana dan prasarana desa 

c. Pengembangan potensi ekonomi lokal  

d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 

 

2.4.3 Alokasi Dana Desa 
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Berdasarkan buku panduan pedoman umum petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

Tahun 2011 yang merujuk pada peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2009 tentang penetapan 

kode wilayah Tata Kearsipan di Pemerintah Kabupaten Malang, petunjuk pelaksanaan 

Alokasi Dana Desa Tahun 2009 sebagai berikut : 

1. Ketentuan Umum 

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa di tentukan dengan menggunakan rumus 

berdasarkan azas merata dan adil. 

a. Azas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa. 

Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). 

b. Azas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap 

desa berdasarkan nilai Bobot Desa (BD) yang dihitung dengan rumus berdasarkan 

beberapa Variable yaitu : kejangkauan desa, kemiskinan, kesehatan, pendidikan 

dasar, potensi ekonomi dan realisasi PBB, jumlah penduduk dan luas wilayah. 

Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADPP). 

Dari kedua azas diatas maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari 2 

komponen yaitu Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporisonal 

(ADDP). 

 

ADDx=ADDMx + ADDPx 

 

Keterangan : ADDx  = Alokasi Dana Desa untuk Desa x 

  ADDMx = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa x 

  ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x 

 

 Perhitungan besarnya ADDx (ADD masing-masing Desa). Dari keseluruhan besarnya 

ADD yang ditetapkan dalam APBD kabupaten Malang dialokasikan ke Desa berdasarkan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) 

Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditetapkan sebesar 60% dan 

jumlah ADD sebagaimana dimaksud azas merata tersebut. 

b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) 
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Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) ditetapkan sebesar 40% 

dari jumlah ADD dibagi kesemua yang dibagi kesemua desa berdasarkan nilai 

Bobot Desa (BD). 

 

2.4.4 Pengelolaan dan Arah Penggunaan ADD 

 

1. Umum 

Secara umum agar pemanfaatan dana ADD dapat mencapai tujuan yyang diinginkan 

maka pengelolaan dana ADD harus dipegang pada prinsip sebagai berikut : 

a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang terpenting dari pengeloaan 

keuangan desa. 

b. Kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan oleh pemerintah desa 

dengan masyarakat dan dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDesa. 

c. Semua kegiatan di pertanggung jawabkan secara administratif, hukum dan teknis. 

d. ADD tidak diperbolehkan diganti dengan tanah, bangunan yang tidak memiliki 

manfaat ekonomis. 

2. Arah Penggunaan ADD 

Arah penggunaan ADD terbagi menjadi dua, yaitu untuk belanja operasional dan 

hororarium Pemerintah Desa serta peemberdayaan masyarakat.  

 

2.4.5 Institusi Pengelolaan ADD 

 

Guna menunjang efektifitas pengelolaan ADD dibentuk tim fasilitasi tigkat Kabupaten 

yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan Tim fasilitasi  tingkat Kecamatan yang 

ditetapkan dengan keputusan Camat sedangkan pelaksana ADD tingkat Desa dibentuk tim 

pelaksana Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 

1. Tingkat Kabupaten 

Tim fasilitasi tingkat Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati kepulauan 

Meranti, dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut : 

a. Bupati sebagai Pembina, 

b. Sekretaris Daerah sebagai penanngung jawab, 

c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sebagai Ketua, 

d. Kepala Bidang Pemerintah Desa sebagai skretaris, 

e. Kepala Bappeda sebagai anggota, 
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f. Kepala Dinas terkait sebagai anggota, 

g. Kepala Bidang Sosbud Bappeda sebagai anggota, 

h. Kepala bagian Kesra Setda sebagai anggota, 

i. Kepala bagian Penyusunan Program Setda sebagai anggota, 

2. Tim pendamping tingkat Kecamatan ditetapkan dengan keputusan Camat, dengan 

susunan keanggotaannya sebagai berikut : 

a. Camat sebagai Pembina, 

b. Sekretaris Kecamatn sebagai ketua, 

c. Kepala pemberdayaan masyarakat sebagai skretaris, 

d. Kepala Pemerintahan sebagai anggota, 

e. Kepala Trantib sebagai anggota, 

3. Tingkat Desa 

Pelaksana teknis pengelolaan tingkat Desa, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa 

dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : 

a. Kepala Desa sebagai penanggung jawab, 

b. Sekretaris Desa sebagai ketua pelaksana teknis, 

c. Kepala urusan keuangan atau perangkat desa yang telah ditunjuk sebagai 

Bendaharawan Desa sebagai Bendahara, 

d. Kepala urusan Pemerintahan sebagai anggota, 

e. Kepala urusan pembangunan, Kepala urusan umum, dan para Kepala Desan,Kertua 

LPMD dan 2 orang tokoh masyarakat sebagai anggota. Sesuai dengan tugas BPD 

melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan. 

 

2.5. Definisi Konsep 

 

Definisi konsep dimaksud menghindari interpretasi ganda dari variabel, untuk 

mendapatkan batasanyang jelas dari masing-masing konsep yang diteliti, adapun definisi 

konsep sebagai berikut : 

1. Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/kota yang 

bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah diterima oleh 

kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%. 

2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya 

masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari aspe input (sdm, dana, 
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prasarana,dana,rencana, dan tekhnologi) dan dari aspek output (pelaksanaan, 

monitoring dan pengawasan). (Adisasmita:2013,h;78) 

 

2.6. Penelitian Terdahulu 

 

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faizatul Karimah, Choirul Saleh dan 

Ike Waniswatie (2013), tentang “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat di Desa Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan” dapat diambi 

kesimpulan bahwa dalam pemberdayaan  masyarakat dalam mengelola ADD secara normatif 

dan administratif,  dan harus yang diperbaiki adalah partisipasi masyarakat pada tahap 

perncanaan, pengawasan, pertanggung jawaban dan transparansi yang harus maksimal. 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi dan 

Suwondo (2014) tentang “pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyrakat 

desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang” dapat diambil kesimpulan bahwa 

sebagian dari Alokasi Dana Desa  untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya 

operasional Pemerintah Desa dan BPD sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai 

dengan peruntukannya. Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa tingkat partisipasi 

masyarakat dalam kegiataan masyarakat dalam kegiatan masyawarah desa cukup maksimal, 

namun dalam proses pernjaringan aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan 

masyarakat sehingga aspiraasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik 

(infrastruktur) seharusnya mengutamaan pemberdayaan masyarakat. 

 

2.7. Konsep Operasional 

 

Konsep Operasional adalah alat yang memberikan bagaiman cara mengukur suatu 

variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai 

pendukung untuk analisa dari suatu variabel tersebut. 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya (sugiyono,2012:3). 

 


