
 
 

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  
UPAYA PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DESA 

SIFAOROASI KECAMATAN HURUNA 
 KABUPATEN NIAS SELATAN 

 
 

SKRIPSI 
OLEH: 

 
 

YOSUA KEVIN REZEKI HALAWA 
178520071 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 
MEDAN 

2021 
 

 
 

 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yosua Kevin Rezeki Halawa - Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa



 
 

 

SKRIPSI 
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM  

UPAYA PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DESA 
SIFAOROASI KECAMATAN HURUNA 

 KABUPATEN NIAS SELATAN 
 
 

 

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar 
Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Medan Area 
  

 

OLEH: 

 

YOSUA KEVIN REZEKI HALAWA 
178520071 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 
MEDAN 

2021 
  

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yosua Kevin Rezeki Halawa - Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa



 
 

 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yosua Kevin Rezeki Halawa - Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa



i 
 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yosua Kevin Rezeki Halawa - Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa



ii 
 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yosua Kevin Rezeki Halawa - Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa



iii 
 

ABSTRAK 

 
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM 

UPAYA PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DESA  
SIFAOROASI KECAMATAN HURUNA 

KABUPATEN NIAS SELATAN 
  
Bahwa pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan pembangunan di desa 
sifaoroasi kecamatan huruna sebagai analisis data. Sumber data dalam penelitian 
ini adalah kepala desa sifaoroasi, Kepala urusan perencanaan, Perangkat desa, 
kepala dusun dan Masyarakat desa sifaoroasi. Data dikumpulkan berdasarkan 
teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan 
triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan program yang tepat, tersedianya 
sarana dan prasarana sistem pengawasaan dan pengendalian masih belum berjalan 
efektif dan tidak sesuai dengan kabupaten nias selatan masih belum bisa dikatakan 
efektif hal ini dapat dilihat dari segi pembangunan desa yang belum sepenuhnya 
terealisasi secara efektif di tahun 2020. Dengan demikian hal tersebut dapat dilihat 
dari teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah kejelasan tujuan yang hendak 
dicapai,kejelasan strategis pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan 
masalah, kebijakan yang mantap, perencanaan yang tepat, penyusunan Salah satu 
identifikasi permasalahan dalam pengelolan dana desa didesa sifaoroasi 
kecamatan huruna kabupaten nias selatan, dimana  masih belum bisa dikatakan 
efektif sepenuhnya terkhusus dalam pembangunan didesa tersebut. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif yang diinginkan masyarakat didesa tersebut. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa didesa 
sifaoroasi kecamatan huruna kabupaten nias selatan ialah sumber daya manusia, 
sarana dan prasarana serta alat transportasi yang menunjang dalam pembangunan 
desa tersebut. 
 
Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan. 
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ABSTRACT 

 

VILLAGE FUND MANAGEMENT EFFECTIVENESS 

DEVELOPMENT IMPROVEMENT EFFORTS IN THE VILLAGE 

SIFAOROASI KECAMATAN HURUNA 

SOUTH NIAS DISTRICT 

 

One of the identification problems in managing village funds in the village of 
Sifaoroasi, Huruna district, South Nias district, which still cannot be said to be 
fully effective, especially in the development of the village.  This study uses 
qualitative methods as data analysis.  The data sources in this study were the 
head of the Sifaoroasi village, the head of planning affairs, village officials, the 
head of the hamlet and the community of the Sifaoroasi village.  Data were 
collected based on data collection techniques, namely observation, interviews, 
documentation and data triangulation.  The results show that the management of 
village funds in an effort to increase development in the village of Sifaoroasi, 
Huruna sub-district, South Nias district is still not effective, this can be seen from 
the perspective of village development that has not been fully realized effectively 
in 2020. Thus it can be seen from the theory.  used in this research is the clarity of 
the objectives to be achieved, the clarity of strategic achievement of objectives, 
the process of analysis and problem formulation, sound policies, proper planning, 
proper programming, the availability of facilities and infrastructure for 
monitoring and control systems are still not effective and are not effective.  
according to what the community wants in the village.  The factors that influence 
the management of village funds in Sifaoroasi village, Huruna district, South Nias 
district are human resources, facilities and infrastructure as well as 
transportation tools that support the development of the village. 
 
 Keywords: Effectiveness, Village Fund Management, Development. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang 

mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37 tentang 

pembangunan desa. Kepala Desaadalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan 

Permusyawaratan Desa danlembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa).  

Pembangunan merupakan bagian dari pembangunan nasional, dan pembangunan 

jalan ini memiliki peran penting dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dengan kualitas yang lebih baik untuk mencapai suatu arah yang positif bagi 

anggota masyarakat. Pembangunan  menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Gambaran Desa ideal yang dicita- citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa 
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yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya 

dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.Fokus 

dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa 

sebagai subjek pembangunan dan Desa sebagai subjek hukum yang berwewenang 

mendayagunakan keuangan dan aset Desa. 

Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 dalam kegiatan  pembangunan jalan masih 

belum bisa dikatakan efektif, dimana masih banyak hambatan serta faktor-faktor yang 

membatasi aparatur desa, oleh sebab itu efektivitas pengelolaan dana desadalam upaya 

peningkatkan pembangunan di Desa Sifaoroasi sangat diharapkan untuk melaksanakan 

pengelolaan dana desa tanun 2020 dengan efektif, sehingga tujuan efektivitas dalam 

suatu lembaga dapat tercapai dengan baik. Salah satu desa yang mendapatkan Dana 

Desa Tahun 2020 tersebut adalah Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias 

Selatan. Dana desa ini memiliki manfaat yang sangat besar seperti, perningkatan 

pembangunan infrastruktur seperti pembangaunan jalan dan lain-lain. Desa Sifaoraosi 

ini terletak didaerah pendalaman dan jauh dari Kantor Kecamatan Huruna Kabupaten 

Nias Selatan, Jumlah Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Nias Selatan yaitu 

jumlah Kecamatan terdiri dari 35 Kecamatan dan 459 Desa dan salah satu  desa yang 

mendapatkan dana desa Tahuan 2020 termaksud Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna 

Kabupaten Nias Selatan yang mendapatkan dana desa Tahun 2020 sebesar Rp 

117.809.295, pengelolaan dana desa tahun 2020 tersebut dilaksanakan dalam kegiatan 

peningkatan pembangunan jalan dilaksanaskan di desa sifaoroasi,namun dengan 

demikian Pengelolaan dana desa ataupun jumlah anggran khususnya dalam 

pembangunan jalan tersebut belum optimal dan jugabelum sepenuhnya terealisasi. 
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Dalam hal Pengelolaan dana desa tahun 2020 masih banyak kegiatan pembangunan 

yang berlum dicapai target dan masih banyak pembangunan yang tidak sepenuhnya 

tepat pada sasaran yang diharapkan masyarakatmasih belum dalam melaksanakan 

kegiatanpembangunan didesa sifaoraosi. Adapun pembangunan jalan yang masih belum 

terlaksanakan dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2020 di Desa Sifaoroasi, Seperti 

pembangunan Pengerasan jalan, pembanguanan parit beton dan pembangunan 

simeniasasi jalan.Maka dengan penelitian ini diharapkan  Pengelolan Dana Desa dalam 

upaya peningkatan pembangunan jalan yang dilaksanakan di desa sifaoroasi agar 

terlaksana lebih maksimal. 

Penelitian awal yang saya lakukan dengan salah satu Aparatur Desa Sifaoroasi 

yang bernama Bapak Syukur Halawa selaku aparat desa menyatakan bahwa salah satu 

identifikasi permasalahan dalam pengelolan dana desa yang masih belum bisa dikatakan 

efektif. Permsalahan ini suatu bentuk peningkatan pembangunan jalan karena dalam 

pembangunan tersebut belum maksimal atau belum efektif dalam pengelolaan dana desa 

tahun 2020 di desa Sifaoroasi. Kemudian desa ini merupakan wilayah yang terdiri dari 

dua Dusun, sebagai besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan 

wiraswasta, dimana masyarakat desa sifaoraosi mayoritas petani. Desa Sifaoroasi 

termasuk Dearah pelosok, dalam hal ini peningkatan pembangunan jalan sangat terbatas 

karena faktor pengetahuan dan sumber daya masyarakat dan juga diakibatkan pembeli 

bahan bangunan jauh dari jalan raya sehingga pengelolaan dana desa tahun 2020 sangat 

terbatas dalam melakukan peningkatan pembangunan desa. Hal ini bisa dilihat dari 

pengamatan keadaaan perekonomian masyarakat Desa masih belum ada peningkatan  

pembangunan didesa salah satunya Desa Sifaoroasi masih belum menunjukkan tanda-
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tanda dalam upaya peningkatan pembangunan di Desa Sifaoroasi Kecamatan Hurunan 

Kabupaten Nias Selatan. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” 

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam upaya Peningkatan Pembangunan di 

Desa Sifaoroasi Kecamata Huruna Kabupaten Nias Selatan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pertimbangan pemikiran dan latar belakangan penelitian maka 

secara umum pertanyaan penelitain adalah bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana 

Desa dalam upaya Peningkatan Pembangunan Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna 

Kabupaten Nias Selatan, secara khusu masalah penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa dalam upaya Peningkatan 

pembangunan di Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias. 

2. Faktor-faktor apakahyang mempengaruhi Efektivitas pengelolaan dana desa 

dalam upaya Peningkatan Pembanguanan di Desa sifaoroasi Kecamatan Huruna 

Kabupaten Nias Selatan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas ada pun tujuan 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam upaya 

Peningkatan pembangunan di Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten 

nias Selatan. 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yosua Kevin Rezeki Halawa - Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa



 

5 
 

2. Untuk mengetetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi upaya 

Peningkatan pembangunandi Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten 

Nias Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang ini dicapai dari penelitian ini ialah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

      Penelitian ini diharapakan bermanafaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

tentang Administrasi Publik. Desa merupakan bagian dari Pembangunan Nasional yang 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagai penulis, hasil penelitian ini di harapakan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teori yang di proleh 

selama mengikuti perkuliah dengan membandingkan pada fakta yang ada dilapang. 

2. Bagi Civitas Akademika, Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan 

pertimbangan dan perbandingan bagi Akademika, mengenai Efektivitas pengelolaan 

dana desa didesa sifaoroasi kecamatan huruna kabupaten nias selatan, serta dapat 

acuan pada penelitian selanjutnya yang relevan atau sejenis. 

3. Bagi instansi, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam Efektivitas Pengelolaan Dan Desa dalam upaya Peningkatan Pembangunan 

Desa di Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Efektivitas 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas adalah suatu kondisi 

yang menujukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan 

kualitas, kuantitas dan waktu yang sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnnya. 

Sehingga tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan 

cara tertentusesuai dengan tujuan yang diingikan dengan kata lain semakin banyak 

rencana yang telah dicapai maka suatu kegiatan dianggap berhasil atau efekif. 

Efektivitas merupakan suatu pencapaian tujuan dengan jangka waktu yang sudah 

dibuat sebelumnya dalam mencapai suatu tujusn. Efektif merupakan perbandingan 

antara ninput “dan output” dalam berbagai aktivitas kegiatan sampai dengan pencapaian 

tujuan terpenuhi yang bisa dari beberapa banyaknya kuantitas dan kualitas hasil kerja, 

mafupun “batas waktu” yng ditetapkan atau ditargetkan sebelumnya. Efektivitas  juga 

merupakan suatu yang mampu mencapai hasil yang diinginkan. 

Efektivitas merupakan suatu tuntutan yang dilaksanakan dalam mencapai suaru 

hal yang diinginkan. Berbeda dengan efesiensi efektivitas ditentukan tanpa mengacu 

pada biaya. Efektivitas sama dengan “ Doing the Right Thing” sedangkan efesiensi  

“Doing the Right Thing”. Efektivitas dapat juga didefenisikan suatu usaha yang dapat 

dilakukan dalam mempeloleh sesuatu target. Suatu organisasi dikatakan berhasil 

berjalan dengan efektif dan maksimal apabila organisasi tersebut sudah mencapai tujuan 

yang efektif tanpa ada hambatan dalam pekerjaan. 
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Seuatu hal yang megarahkan pada kepentingan-kepentingan baik itu yang 

sebagai praktis dan juga teoritis, maksudnya ada kecermatan yang besar serta dan 

bermutu dari efesiensi artinya bentuk simpati untuk mendapat pengarahan tentang 

efektivitas. Kedudukan yang memengaruhi sesuatu hal yang berkesan, kegunaan dan 

berhasilnya suatun usaha dimana menyangkut tentang keberhasilan pekerjaan suatu 

organisasi disebut juga efektvitas.Efektivitas menurut “Richard “M. Steers” (2016:138), 

“yaitu suatu” pekerjaan” dikatakan efektif” apabila suatu pekerjaan memperoleh sattu 

ujnit “keluaran (output)”.  

Menurut Handoko (2001:7) dalam Tri Arga Putra (2018) Efektivitas adalah 
kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk 
pencapaian sasaran yang sudah direncanakan. Efektivitas merupakan “suatu 
pengukuran” “dala arti tercapainya suatu target attau tjuan yag telah “ditetapkan 
sebelumnya, jika sarana atau tujuan tidak sesuai  dengan batas yang telah 
diakurasi maka suatu pekejaan dikatakan tidak efektif. 
 
Efektivitas dapat diksakatan suatu ikatan  antara prestasi dengan tujuan, semakin 

meningkatnya partsipasi maka suatu ikatan  terhadap pencapaian target yang diingkan, 

maka semakin efektif  program atau kegiatan, Menurut Mahmudi (2018 : 92) dalam 

Irma dkk (2017).  

Menurut Mitra (2010:30) dalam Tri Arga Putra (2018) menyatakan bahwa 
efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar, selanjutnya mendefenisikan 
efektivitas adalah suatu integritas yang konsisten dari efektif. Jadi secara umum 
ada pandnagan bahwa efektivitas dimaksudkan “batas-batas” dari tivngkat 
penecapaian tjuan “organisasi yang dapat merealisasikan tujuan dalam 
pencapaian hasil. 
 
Bersarkan penapat praahli diatas dapat dilketahui bvahwa “efektivitas 

merupakan” statu bentuk gambaran dimana dapat memberikan konsep yang cukup 

penting dalam suatu organisasi demi keberhasilan dan pencapaian sasaran yang dibuat 

sebelumnya dalam suatu organisasi, kemudian juga bisa dikatakan bahwa efektivitas 
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suatu pengorganisasian demi  ketercapaiannya tujuan yang telah dilaksanakan 

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya”. 

Menurut Handoko (2018:3) efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan 

yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapakan. 

Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam artinya mencapai suatu sasaran atau 

tujuan yang telah ditetepkan seblumnya, jika saran atau tujuan tidak sesuai dengan 

waktu yang telah ditetapkan maka maka dari itu perkerjaan itu dikatakan tidak efektif. 

Efektivitas menurut Richanrd M. Steers (2016 :138)  efektivitas yang berasal 

dari kata efektif merupakan suatu perkerjaan dikatakan efektif  apa bila suatu perkerjaan  

menghasilkan suatu unit keluar (output) maka suatu perkerjaan dikatakan efektif jika 

perkerjaan diselesikan tepat waktunya sesuai dengan rencana yang telah dittetapkan 

menjalankan perkerjaan yang benar dalam  mencapain sasaran yang tepat.   

Efektivitas merupakan hubungan antara ouput dengan tujuan semakin besar 

kontribusi (sumbangan) ouput terhadap pencapain tujuan maka semakin efektif 

organisasi program atau kegiatan. 

Menurut menurut Mahmudi (2018:92) menyatakan bahwa efektivitas merupakan 

mengerjakan sesuatu yang benar, selanjutanya mendefenisikan efektivitas adalah suatu 

kontinum yang merentang dari efektif. Jadi secara umum ada pandangan bahwa 

efektivitas dimaksudkan batas-batas dari tingakat pencapaian tujuan oraganisasi yang 

dapat merealisasikan tujuan dalam mencapaian hasil. 

Berdasarkan pendapat dari parah ahil dapat kita simpulkan Efektivitas 

merupakan suatu tujuan atau konsep yang sangat penting dalam mencapaian sutau 
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tujuan atau memberi gamabar mengenai suatu keberhasilan dalam organisasi, 

berdasarkan tercapainya sasaran atau dapat dikatan Efektivitas merupakan sutau tingkat 

ketercapaian tujuan dari aktivitas yang telah dilaksanakan dibadingkan dengan tingkat 

tercapaian dengan target yang telah diterapkan sebelumnya. 

2.1.1 Aspek-aspek Efektvitas 

          Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaro (2010:13) efektivitas 

daapat dijelaskan bawha efektivitas sautu program dapat di aspek-aspek antara lain: 

1. Aspek tugas atau fungsi merupakan lembaga di yang dikatakan efektivitas jika 

melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran 

akan efektif jika tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dengan  baik. 

2. Aspek rencana dan program merupakan rencana yang telah diprogram dan 

dilakukan jika seluruh rencana dapat dilaksanakan dengan tetap dapat rencana 

atau program dikatakan efektf. 

3. Aspek ketentuan dan peraturan merupakan efektivitas suatu program juga dapat 

dilihat dari fungsi atau setidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga 

kelangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan baik yang 

berhubungan dengan oraganisasi maupun perusahaan, jika aspek ini dapat 

dilaksanakan dengan baik maka aspek ini dapat dikatakan dengan aturan yang 

berlaku secara efekktif. 

4. Aspek tujuan dan kondisi ideal suatu program kegiatan dikatakan efektif dari 

sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersbut dapat dicapai dengan 

baik makan nilai aspek ini dapat dilihat dari tujuan yang lebih efektif. 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yosua Kevin Rezeki Halawa - Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa



 

10 
 

Berdasakan aspek diatas dapat dinyatakan  Efektivitas merupakan suatu keadaan 

yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat dicapai dan semakin efektif  pada suatu 

kegiatan atau program sehingga kata efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat atau 

tolak ukur suatu keberhasilan yang dapat dicapaidari suatau tujuan dan usaha yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2.1.2 Ukuran Efektivitas 

Untuk mengukur efektivitas suatu program bukanlah hal yang mudah, karena 

tingkat efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa 

yang menilai dan menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan 

membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah 

diciptakan. Jika usaha atau hasil tindakan yang dilakukan tidak mencapai tujuan atau 

sasaran yang telah ditetapkan, maka hal tersebut bisa dikatakan tidak efektif. 

             Adapun kriteria yang bisa di gunakan untuk pencapaian efektif yang 

dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2001 : 77), yaitu:  

1. Kejelasan tujuan untuk mencapai kemakmuran yaitu dalam setiap upaya atau 

kegiatan dapat dilakukan dengan sasaran-sasaran yang telah dintentukan dalam 

meencapai suatu kegiatan dalam setiap organisasi. 

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah 

“pada jalan” yang di ikuti dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai  

sasaran-sasaran yang telah ditentukan agar para implementer tidak tersesat 

dalam pencapaian tujuan organisasi.  
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3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap berkaitan dengan tujuan 

yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus 

mampu menjembatani tujuan dam usaha pelaksanaan kegiatan operasional.  

4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa 

yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.  

5. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apa bila 

tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.  

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas 

organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan 

prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 

7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat 

manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya 

system pengawasan dan pengendalian.  

Sedangkan menurut Richard M. Steers (2015 : 53) dalam bukunya “Efektivitas 

Organisasi” menyatakan teori mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:  

1. Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus 

dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir 

semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan 

pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodesasinya. 

Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu:  waktu dan sasaran yang 

merupakan target konkrit.  
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2. Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi 

untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi 

dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses 

sosialisasi.  

3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan      

lingkungannya. Untuk itu digunakan tolok ukur proses pengadaan dan 

pengisian tenaga kerja.  

2.1.3. Faktor-faktor Pengaruh Utama Efektivitas 

Dalam konsep efektivitas ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi suatu 

efektivitas yaitu menurut Richard M. Steers (2005:209) antara lain : 

a. Ciri organisasi 

Susunan dan teknologi organisasi dapat melibatkan segi-segi tertentu dari 

efektivitas, dengan berbagai cara. Meningkatnya produktivitas dan efesiensi 

sering merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi 

dan sentralisasi pengambilan keputusan. 

b. Ciri lingkungan 

Lingkungan luar juga dapat mempengaruhi efektivitas, bila lingkungan luar 

meliputi mileu hukum, ekonomi, dan pasar dimana organisasi mendapatkan 

sumber daya dan mendistribusikan keluarannya. 

c. Ciri pekerja 

Faktor pengaruh penting pada efektivitas adalah para pekerja itu sendiri. Pada 

kenyataanya, para anggota organisasi mungkin merupakan faktor pengaruh 
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yang paling penting atas efektifitas karena merekalah dalam jangka panjang 

akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. 

d. Kebijakan dan praktek manajemen  

Mekanisme ini meliputi penetapan tujuan, strategi dan pencarian sumber daya 

secara efesien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, 

kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. 

e. Penetapan tujuan strategi  

Penetapan tujuan meliputi identifikasi tujusn organisasi yang berlaku umum 

dan penetapan bagaimana berbagai bagian, kelompk dan individu dalam 

organisasi. 

2.2 Pembangunan Desa 

Pembangunan perdesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan 

seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran 

pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya 

pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan 

masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi 

yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

tertentu.Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan 

yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan,dan 

kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan 

perumahan. 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yosua Kevin Rezeki Halawa - Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa



 

14 
 

Pengelolaan dana desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan 

otonomi desa. Efektifitas dan efisiensi penyaluran dana desa dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut 

menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi 

keberhasilan desentralisasi. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-

keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehinggahal tersebut 

juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Dana Desa. 

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Sadu Wasistiono 

(2014) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada 

umumnya yaitu : 

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.  

2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa  

3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada 

kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan 

dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.  

4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih 

sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 

pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada 

akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.  

           Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya 

sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya 
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yangbersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi 

untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.Desa terdapat dua 

aspek penting yang menjadi objek pembangunan.Secara umum, pembangunan desa 

memiliki dua aspek utama yaitu: 

a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objekutamanya 

dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan Desa, 

bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, 

pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya 

disebut pembangunan desa. 

b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek 

utamanya aspek pembangunan danpeningkatan kemampuan, skill dan 

memberdayakan masyarakat didaerah pedesaansebagai Warga Negara, seperti 

pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan 

sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai 

Pemberdayaan Masyarakat Desa 

2.2.1 Pembangunan Infrastruktur Desa 

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di 

tujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan 

masyarakat. Menurut (Sondang P. Siagian:2005) Pembangunan infrastruktur merupakan 

suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukansecara 

terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Definisi ini mengimplikasikan 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yosua Kevin Rezeki Halawa - Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa



 

16 
 

adanya perbedaan lapisan dari stuktur yang ada, ibaratnya menyediakan support atau 

layanan (service). Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada 

keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan 

telepon. Infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk: 

1. Digunakan bersama-sama (shared) oleh pengguna yang lebih luas,ketimbang stuktur-

struktur yang didukungnya. 

2. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang didukungnya. 

3. Lebih dipandang sebagai sebuah service (considered a service), termasuk orang 

orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih dari sekedar sebuah struktur 

atau perlengkapan (device) fisik. 

4. Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya. 

5. Terpisah (distinct) dari strktur-struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikannya 

dan orang-orang. 

Sedangkan menurut Kuncoro (2014:20), Infrastruktur mengacu pada sistem fisik 

yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas public lain yang diperlukan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan 

fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau 

pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas 

umum dan lainnya. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda 

penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang 

memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan 
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infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan 

masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting 

dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, 

pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur 

merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan 

diberbagai bidang. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan 

kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk 

kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benar-benar 

harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak 

terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Seperti halnya 

pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Cina sangat penting dan dibutuhkan.Dimana 

pembangunan infrastruktur yang peneliti temukan di lapangan bahwasannya 

pembangunan infrastruktur di Desa Sungai Cina masih minim sarana dan prasarana 

infrastrukturnya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur Desa dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana 

Desa,pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan 

lingkungan secara berkelanjutan, sehingga pembangunan dibidang infrastruktur sangat 

diperlukan.Dikatakan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan Dalam Negeri.  

Pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan 

manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana fisik 

seperti dimaksud, berupa: 
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1.  Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan 

aksessibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu; 

2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi 

perdesaan; 

3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar 

masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan. 

2.2.2 Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 

Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau 

manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan 

lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan 

pembangunan nasional bisa mencapai tujuanpembangunan secara efektif dan efisien 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui perencanaan ingin 

dirumuskan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien yang dapat memberikan 

hasil optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan 

potensi yang ada. 

Pada dasarnya perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah proses 

pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang 

dikehendaki. Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui, 

dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu: tujuan akhir yang ingin dicapai, 

sasaran-sasaran dan prioritas untuk merealisasikan tujuan akhir, jangka waktu yang 

diperlukan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut, masalah-masalah yang dihadapi, 
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modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, kebijaksanaan-

kebijaksanaan untuk merealisasikannya, orang/organisasi atau badan pelaksanaannya. 

Menurut Nickels, McHugh and McHugh (2010:3) menyebutkan bahwa fungsi 

menejemen terdiri dari empat fungsi adalah perencanaan (Planing), pengorganisasian 

(Organizing), pengarahan (Directing), dan pengawasan (Controling).Fungsi 

perencanaan yaitu perencanaan (planing) sering kali merupakan pokok dasar 

tercapainya suatu tujuan. Dan dalam membuat suatu rencana ini, haruslah diberikan 

kepada pihak yang lebih mengetahui konsep tujuan yang akan dicapai.Di daerah 

pedesaan dan kelurahan dalam pembuatan dan pelaksanaan sebuah program kerja dalam 

bidang pembangunan, maka dalam hal pembuatan perencanaan pembangunan desa dan 

kelurahan akan diserahkan pada sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa 

yang memiliki statement darimasyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. 

Menurut (Riyadi dan Deddy Supriady, 2004:7) Perencanaan pembangunan dapat 

diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan 

yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan 

untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang 

bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai 

tujuan yang lebih baik. 

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur  

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang 

diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana pembangunan desa dilakukan oleh 

pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan 
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negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pada dasarnya tujuan dari 

suatu Negara melaksanakan pembangunan adalah untuk mengatasi atau keluar dari 

masalah-masalah yang selama ini dihadapi. Dalam melakukan pembangunan antara 

Negara yang satu dengan negara yang lainnya tidak mungkin akan sama.  ada beberapa 

faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur antara lain:Kualitas 

sumber daya manusia 

Faktor yang mempengaruhi pembangunan yang pertama yaitu kualitas sumber 

daya manusia.Manusia merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam 

pembangunan karena manusia mempunyai peranan dalam menciptakan teknologi baru 

selain mengembangkan teknologi yang sudah ada, serta mengorganisasikan faktor-

faktor produksi lainnya. Sumber daya manusia atau dikenal dengan masalah 

kependudukan banyak berpengaruh kepada hasil pembangunan. Penduduk yang besar 

dengan luas wilayah yang besar bias menjadi daya dukung dalam proses pembangunan. 

Penduduk dengan kualitas sumber daya yang tinggi maka akan mempercepat capaian 

pembangunan. Namun sebaliknya jika penduduk yang besar dengan kualitas yang 

rendah maka akan menjadi penghambat proses pembangunan. Sumber Daya Manusia 

yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik.Untuk 

kepentingan akselarasi suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan kualitas 

sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. yaitu 

dengan memberikan pelatihan atau training, memberikan insentive atau bonus dan 

mengaplikasikan atau menerapkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas kerja. 
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Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak 

pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat 

mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar, apabil tidak diikuti 

dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas 

penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok 

berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai.Manusia yang berkualitas adalah SDM 

yang komprehensif dalam berfikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan,  

memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan serta memiliki kemampuan, 

keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang sector 

pembangunan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat meningkatkan 

produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi dapat dengan mudah untuk 

tercapai. 

Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan pokok utamadalam 

pembangunan dan pertumbuhan masa depan ekonomi Indonesia. Sudah jelas terlihat 

dari penelitian ini bahwa banyak kendala berhubungan erat dengan masalah pokok 

tersebut diatas. Sayangnya, tidak ada cara cepat untuk menanggulangi masalah ini. 

Dalam jangka pendek, beberapa kegiatan misalnya, identifikasi proyek, dan studi 

prakelayakan harus dilakukan oleh ahli yang diambil dari luar (pemerintahan). Mitra 

pembangunan dapat memegang peranan penting dalam pembentukan kapasitas 

(capacity building) dengan cara mengembangkan serta membiayai program transfer 

pengetahuan dan keahlian. 
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2.3 Penelitian  Relevan 

          Hasil penelitian terdahulu dan relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penelit, penelitian ini menjadi titik tolak penelitian dalam melakukan penelitian berikut 

merupakan penelitian relevan. 

1. Hasil penelitian Mirayanti (2020), “Efektivitas PengelolaanAlokasiDana Desa 

dalam upaya Peningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Buntuna Kecamatan 

Baolan Kabupten Tolitoli”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  

faktor-faktor apa saja yang menghambat  Efektivitas Alokasi Dana desa  dalam 

Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Buntuna Kecamatan Baolan 

Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi 

kualitatif. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa belum dilakukan 

secara efektif karena tidak sesuai prinsip pengelolaan dana desa dengan 

memprioritaskan transparansi informasi kepada masyarakat dalam setiap 

kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa  dalam meningkatakan 

Pembangunan Fisik di Desa Buntuna Kecamatan Baolan  Kabupaten Tolitoli 

yaitu sember daya manusia dan teknologi yang tidak memadai. 

2. Hasil penelitian Boedijono DKK (2019). “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa 

untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten 

Bondowoso”. Tujuan penelitian ini adalah untk mengetahui bagaimana 

penglolaan keuangan desa serta efektivitas dan permberdayaan ekonomi 

masyarakat diKabupaten Bondowoso. Penelitian ini dilakukan pada tiga 

Kecamatan yaitu, Kecamatan Curahdami, Wonoasri dan Tenggarang. Metode 

penelitian ini merupakan gabungan dari metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil 
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penelitian ini adalah secara umum desa yang berada di Kabupaten Bondowoso 

telah melakukan pengelolaan keuangan desa secara baik, Namun pada hal 

tertentu masih belum terlibat dalam administrasi, Sehingga terkadang 

mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa untuk perioder 

berikutnya. 

3. Hasil penelitian I Wayan Saputra (2016). “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa 

(ADD) pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 

2009-2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas  

pengelolaan dana desa pada Desa Lembean  tahun 2009-2014, Dan mengetahui 

hambatan yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa 

Lembean. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif. Data yang dikumpulkan 

dengan metode dokumentasi dan wawancara, Analisis data menggunakan data 

efektivitas dan rasio kreteria efektivitas. Hasil penelitaian menujukkan bahwa 

efektivitas pengelolaan dan desa Dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam 

kategori efektif. Tingkat pemngelolaan alokasi dana desa Lembean yaitu tahun 

2009 (98, 98%), 2010 (100%), 2011 (100%), 2012 (98, 24%),2013 (100%), dan 

2014 (99,57%). Hambatan yang dialami dalam mereasliasis alokasi dana desa 

pada Desa Lembean   adalah pemahaman pencairan alokasi dana desa yang 

terlambat. Menanggulangi hambatan dalam merealiasisi alokasi danadesa dapat 

dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran 

dan cadangan. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Seiring dengan adanya pengelolaaan dana desa tentunya dapat diukur melalui 

kerangka pemikiran yang akan digambarkan nantinya, untuk mengetahui efektivitas dari 

pengelolaan dana desa tersebut terhadap dalam upaya peningkatan Pembangunan di 

Desa sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabaupaten Nias Selatan. Adapun kerangka 

pemikiran yang bisa digambarkan ialah sebagai berikut:  
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Gambar 2.1 Kerangka Pemeikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

           Metedo penelitian merupakan suatu cara dalam melakukan secara ilmiah, metode 

penelitian digunakan ketikan melakukan penelitian pada saat penyusunan skripsi dan 

penelitian ilmia lainnya. 

            Penelitian ini merupakan salah satu yang penting dalam mengembangkan ilmu 

pendidikan dan pengetahuan, sekaligus bagian yang penting dalam perabadan 

perkembangan manusia. Metode penlitian adalah cara ilmiah (nasional, empiris, dan 

sistematis) yang digunakan oleh pelaku suatu displin ilmu untuk melakukan penelitia 

menurut wiratna sujarweni (2015:5). 

             Menurut sugiyono (2015:9), menyatakan bawa sebenarnya sulit untuk 

membedakan antara penelitian murni (dasar) dan diterapkan secara terpisah, karena 

keduanyan terletak digaris kontinum. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan teori 

dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung secara praktis. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan menerapkan enguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori 

yang diterapkan dalam memecahkan masalah praktis. 

              Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif 

yaitu penelitian kualitatif. Menerut sugiyono (2014:11) penelitian dekskriptif 

merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable atau mandiri, 

baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau hubungan 

antara variable suatu variable lainnya. Kualitatif merupakan jenis penelitian yang 
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menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapaiatau diproleh dengan 

mengunakan prosedur-prosedur statistic atau secara lain kuantifikasi (pemukuran). 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk mendapatkan suatu informasi dan data yang dibutuhkan penelitian 

melakukan penelitian tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Sifaoroasi Kecamatan 

Huruna Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini mulai pada bulan Desember 2020-

Januari 2021. 

Adapun tahap-tahap perincian kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana 

dipaparkan dalam tabel 3.1 berikut ini: 
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No Uraian 
Kegiatan 

Sept Okt Nov-
2020 

Des Jan Feb Mar Apr Mei Juli 
29 

2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 

1 
Tahap 
Persiapan 
Penelitian 

                
    

  Pengajuan 
Judul                 

    

  Penyusunan 
Proposal                 

    

  Seminar 
Proposal                 

    

  Perbaikan 
Proposal                 

    

2 
Tahap 
Pelaksanaan 
Penelitian 

                

    

  Pengumpulan 
data                 

    

  Analisis data                 
    

  Perumusan 
hasil peneltian                 

    

  Seminar Hasil                   
  

3 Tahap 
Penyelesaian                   

  

  Revisi Skripsi                   
  

  Sidang Meja 
Hijau                 

    

  Penyelesaian 
Skripsi                 

    

 

Tabel 3.1 Uraian Waktu Penelitian 
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3.3. Informan Penelitian  

          Informan dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam 

pengambilan datadan informasi Menurut Arizal (2008:139) Informan  penelitian 

merupakan orang yang memberikan informan baik tentang dirinya ataupun orang lain 

atau suatu kajian atau hal kepada  penelitian atau penwawancara mendalam dalam 

penelitian kualitatif,informan ini dibagi menjdi tiga yaitu : 

 1.Informan Kunci 

          Menurut Afrizal (2008:139) Inrorman kunci merupakaninforman yang 

memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh 

penelitian. Yang menjadi informan kunci dalam melakukan penelitian adalah Bapak 

Elkrisman Halawa Selaku, Kepala Desa Sifaoaraosi Kecamatan Huruna Kabupaten 

Nias Selatan.  

 2.Informan Utama 

         Informan utama dalam penelitian adalah oaring yang mengetahuai secara 

teknisdan detail tentang masalah penelitian yang di dilukan penelitian. Yang menjadi 

informan utama adalah Bapak Syukur Halawa Selaku, Kepala Urusan Perencnaan 

Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. 

 3.Informan Tambahan 

           Inforaman Tambahan merupakan orang yang memberikan informasi 

Tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. 

Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian adalah Bapak Perangkat Fatiso 
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Halawa Selaku, Ketua BPD, Bapak Desman Halawa Selaku, Kepala Dusun 1, Bapak 

Akibat Halawa Selaku, Kepala Dusun 2, Fatimani Hulu Selaku, Masyarkat, Mestina 

Zendrato Selaku, Masyarakat Alisama Gulo Selaku, Masyarakat Ratimani Hulu 

Selaku, Masyarakat Desa sifaoroasi Huruna Kabupaten Nias Selatan. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data  

            Menurut Sugiyono (2015:308) teknik pengumpulan data merupkan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karean tujuan paling utamadari penelitian adalah 

mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dangan observasi, 

pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, triangulasi data. 

3.4.1. Observasi Atau Pengamatan 

Mmenurut Widoyoko (2014:33) observasi merupakan “pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejalanpada objek 

penelitian”.  Menurut Sutrisno Hadi dalam  Sugiyono (3015:203) observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks,suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis 

dan psikologis. 

3.4.2. Wawancara   

          Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki 

komunikasi langsung antar penyelidikdengan subyek atau responden. Menurut 

Afifuddin (2009:1311) wawancara adalah metode pengambilan data secara menanyakan 

sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. 
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3.4.3. Dokumentasi  

Menurut Arikunto (2006:158) dokumentasi adalah metode penelitian yang 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti foto dan catatan harian. Menurut Sugiyono 

(2015:329) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumentasi 

bisa berbentuk tulis, gambaran atau karya-karya. Dokumentasi yang terbentuk dalam 

tulisan misalnya catatan harian,sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan 

dokumentasi yang terbentuk gambaran misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-

lain. 

3.4.4. Triangulasi Data 

            Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan 

(kreadibilitas/validitas) dan konsistensi (realibilitas) data, serta bermanfaat juga 

sebagain alat bantun analisis data. Menurut Sugiyono (2014:83) triangulasi data adalah 

sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti 

mengumpilkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek 

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber. 

Berdasarkan pengumpulan data ini, peneliti memakai triangulasi dengan tujuan 

untuk menggali kebenaran informasi tertentu dengan berbagai sumber untuk 

memperoleh data. Selain menggunakan wawancara dan observasi peneliti juga 

menggunakan dokumen tertulis, catatan pribadi, catatan resmi sehinnga menghasilkan 

bukti atau data yang berbeda. Adapun triangulasi data dalam penelitian ini akan 

membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Selain itu juga peneliti 

bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek informasi tersebut. 
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3.5 Teknik Analisis Data  

            Menurut Sugiyono (2015:336) menyatakan bawa analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah 

selesai dilapangan. 

         Anaslisi data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diproleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategor, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesi, data memyusun data,  

yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri mau 

pun orang lain Sugiyono 2014:244). 

           Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 246-253) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

seacara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data yaitu: 

1. Data Reduksi (Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. 
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2. Data Penyajian(Display) 

Penyajian data biasanya dalam bentuk uraian singkat bagi hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya dan mencari bila perlu.  

3. Pengumpulan Data (Collection) 

       Pengumpulan data merupakan tahapan untuk menerima data dan informasi 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan triagulasi. 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification) 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya.Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan yang akan dilakukan dalam penelitian kualitatif 

dapat dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, Dan rumusan masalah masih bersifat 

sementara dan belum berkembang, rumusan masalah ini berkembang setalah melakukan 

penelitian dilapangan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitaian dan pembahasan mengenai Efektivitas 

Pengelolaan Dana Desa dalam upaya Peningkatan Pembangunan di Desa Sifaoroasi 

Kecamatan Huruna Kabuapten Nias Selatan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam upaya Peningkatan Pembangunan  di 

Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabuapten Nias Selatan, dimana dalam 

proses  pengelolaan dana desa memiiki tujuh tahap yakni kejelasan tujuan yang 

hendak dicapai, kejelasan strategis pencapaian tujuan, proses analisis dan 

perumusan masalah kebijakan yang mantap, perencanaan yang tepat, 

penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, sistem 

pengawasaan dan pengendalian. Berdasarkan penelitian terhadap tahap-tahap 

diatas dapat disimpulkan bahwa:  

a. kejelasan tujuan untuk mencapai kemakmuran dalam pengelolaan dan 

desa  tahun anggaran 2020 tidak sesuai dengan target atau sasaran yang 

telah diharapakan masyarakat, dimana pengelolaan dana desa tahun 

anggaran 2020 masih banyak pembangunan yang belum tercapai 

disebabkan dana desa tahun anggaran 2020 digunakan untuk biaya 

covid-19 dan dana BLT, dengan hal itu pengelolaaan dana desa tahun 

2020 masih belum maksimal. 
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b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan yang dilakukan dalam pengelolaan 

dana desa tahun 2020, dimana pemerintah selalu mengadakan 

musyawara kepada masyarakat dalam menyusun berbagia strategi 

mengambil dalam penglolaan dana desa tahuan anggaran 2020 sudah 

bisa dikatakan maksimal dalam menyusun strategi dalam pengelolaan 

dana desa.  

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap dalam 

pengelolaan dana desa dapat disimpulkan bawa proses analisis ini masih 

belum sesaui dikarenakan dalam pengelolaan dana desa masih belum 

dilakukan peninjauan atau laporan LPJ kepada pemerintahan desa dan 

juga kepada masyarakat, dimana tim pelaksanaan pembanguanan masih 

belum siap membuat laporan dan juga data-data lainnya. 

d.  Perencanaan yang matang dalam pengelolaan dana desa dapat 

disimpulkan bawa perencanaan yang matang dalam pengelolaan dana 

desa sifaoroasi pada anggaran tahun 2020 sudah bisa dikatakan 

maksimal, dimana pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020 

pemerintah desa sifaoroasi selalu mengutamakan hal-hal yang paling 

penting seperti dana untuk covid-19 dan dana BLT. Dengan perencanaan 

yang matang ini sudah bisa dikatak efektif. 

e. Penyusunan Program yang tepat dalam pengelolaan dana desa dari hasil 

wawancara yang dilakukan dilokasi penelitian dimana penyusunan 

program yang tepat dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020 

sudah bisa dikatakan efektif dimana pemerintah dan masyarakat desa 
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sifaoroasi selalu mengadakan musyawara bersama dan selalu 

mengutamkan hal-hal paling penting dan juga dapat tercapai dengan 

target yang telah ditetapkan dalam musyawara desa. 

f. Saranan dan prasarana dalam pengelolaan dana desa berdasarkan hasil 

wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bawah sarana dan 

prasarana yang ada didesa sifaoroasi masih belum maksimal, dimana 

dalam pengelolaan dana desa memiliki kendala bagi perkerjaan dan juga 

kepada pemerintah desa dikarenakan jalan masih belum maksimal dan 

terhambat dalam pembelian bahan bangun, dimana saran dan prasarana 

ini masih belum makssimal atau belum efektif. 

g. Sistem pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dana desa 

dapat disimpulkan bawah pengawasan dan pengendalian dalam 

pengelolaan dana desa dan juga dalam pelaksanaan pembangunan didesa 

sudah bisa dikatakan efektif, dimana pemerintah desa dan juga perangkat 

desa selalu antosiasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian 

dalam kegiatan pembangunan yang ada didesa. 

 

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pengelolaan dana desa dalam upaya 

peningkatan pembangunan di Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias 

Selatan. 

a. Sumber daya manusia 

b. Sarana dan prasarana 

c.  Transpotasi dan alat teknologi. 
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5.2. Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana 

Desa dalam uapaya peningkatan Pembangunan di Desa Sifaoraosi Kecamatan Hurunan 

Kabupaten Nias Selatam, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

a. Sebagian Pemerintah Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten 

Nias Selatan, dalam proses pengelolaan dana desa ini seharusnya 

ditingkatkan pembangunan jalan agara tidak terhambat dalam melakukan 

kegiatan pembangunan desa. Selanjutnya proses pertanggung jawaban 

harus dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Sifaoroasi sendiri dan 

perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Dana 

Desa. 

b.  Sebagai Pemerintah Desa Sifaoroasi Kecamatan huruna kabupaten Nias 

selatan, perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

untuk setiap tim pengelolan Dana Desa. Kemudian perlunya saarana dan 

prasaran agar pengelolan dana desa bisa menjadi lebih efektif dan sesuai 

dengan yang diharapkan oleh masyarakat. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 :Dokumentasi Penelitian 
 

  

Kantor Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan 

(Kamis 5 maret 2021) 

 

 
Foto Bersama dalam rangka pemberian cendramata di Kantor Desa 

 Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten nias Selatan 

(Kamis 5 maret 2021) 
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Dokumentasi peneliti pada saat wawancara dengan informan kunci 
 Yaitu Bapak Elkrisman Halawa AMK. Kepala Desa Sifaoroasi  

Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan 
(Senin 8 februari 2021 pukul 11:00 WIB) 

 

                  

Dokumentasi peneliti pada saat wawancara dengan informan utama yaitu 
Bapak Syukur Halawa. Selaku Kaur Perencaan di Kantor Desa 

 Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan 
(kamis 11 februari 2021 pukul 12:00 WIB. 
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Dokumentasi peneliti pada saat wawancara dengan informan tambahan 
 Yaitu Bapak Fatiso Halawa. Selaku Ketua BPD di Kantor Desa  

SifaoroasiKecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan 
(Selasa 9 Februari 2021 pukul 10:00 WIB). 

 

                

Dokumentasi peneliti pada saat wawancara dengan informan tambahan  
Yaitu Bapak Fazaatulo Halawa. Selaku Kaur Umum di Kantor Desa  

Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan 
(Senin 15 Februari 2021 pukul 9:00 WIB). 
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Dokumentasi peneliti pada saat wawancara dengan informan tambahan  
Yaitu Ibu Suriani Ndruru. Selaku Kaur Keuangan di Kantor Desa  

Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan 
(Selasa 16 Februari pukul 12:00 WIB) 

 

 

Dokumentasi peneliti pada saat wawancara dengan informan tambahan  
 Yaitu Bapak Desman Halawa Selaku Kepala Dusun 1 di Kantor   

Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan 
(Rabu 18 Februari 2021 pukul 12:00 WIB). 
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Dokumentasi peneliti pada saat wawancara dengan informan tambahan 
 Yaitu Bapak Akibat Halawa. Selaku Kepala Dusun 2 di Kantor 

 Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan 
 (Senin 22 Februari 2021 pukul 10:00 WIB) 

                 

  
  Dokumentasi peneliti pada saat wawancara dengan informan tambahan 

 Yaitu Ibu Mestina Zendrato. Selaku masaytakat Desa Sifaoroasi 
 Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan 
 (Senin 22 Februari 2021 pukul 10:00 WIB). 
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     Dokumentasi peneliti pada saat wawancara dengan informan tambaha 
 Yaitu Bapak Alisama Gulo. Selaku masaytakat Desa Sifaoroasi  

Kecamata Huruna Kabupaten Nias Selatan 
       (Senin 1 maret 2021 pukul 9:30 WIB). 
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Lampiran 2 : Data Informan  

1. Informan Kunci 

Nama   : Elkrisman Halawa AMK 

Alamat  : Desa Sifaoroasi 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia   : 31 Tahun 

Jabatan  : Kepala Desa Sifaoroasi 

 

2. Informan Utama 

Nama   : Syukur Halawa 

Alamat  : Desa Sifaoroasi Dusun 2 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia   : 31 Tahun 

Jabatan  : Kaur Perencanaan 

3. Informan Tambahan  

Nama   : Fatiso Halawa 

Alamat  : Desa Sifaoroasi Dusun I 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia   : 40 Tahun 

Jabatan  : Selaku Ketua BPD(badan perwakilan daerah) 
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4. Informan Tambahan  

Nama   : Fazaatulo Halawa 

Alamat  : Desa Sifaoroasi Dusun 1 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia   : 32 Tahun 

Jabatan  : Kaur Umum 

5. Informan Tambahan  

Nama   : Suriani Ndruru AMK 

Alamat  : Desa Sifaoroasi Dusun 1 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia   : 30Tahun 

Jabatan  : Kaur Keuangan 

6. Informan Tambahan  

Nama   : Desaman Halawa 

Alamat  : Desa Sifaoroasi Dusun 1 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia   : 37Tahun 

Jabatan  : Kepala Dusun 1 

7. Informan Tambahan  

Nama   : Akibat Halawa 

Alamat  : Desa Sifaoroasi Dusun 2 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia   : 40 Tahun 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yosua Kevin Rezeki Halawa - Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa



 

90 
 

Jabatan  : Kepala Dusun 2 

8. Nama   :Fatimani Hulu 

Alamat  : Desa Sifaoroasi Dusun 1 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia   : 50 Tahun 

Jabatan  : Masyarakat Desa Sifaoraosi 

9. Nama   : Mestina Zendrato 

Alamat  : Desa Sifaoroasi Dusun 2 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia   : 42 Tahun 

Jabatan  : Masyarakat Desa Sifaoroasi 

10. Nama   : Alisama Gulo 

Alamat  : Desa Sifaoroasi Dusun 1 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia   : 46 Tahun 

Jabatan  : Masyarakat Desa Sifaoraosi 

11. Nama   : Ratimani Hulu 

Alamat  : Desa Sifaoroasi Dusun 2 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia   : 45 Tahun 

Jabatan  : Masyarakat Desa Sifaoroasi. 
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LAMPIRAN 3 : ANGGARAN DANA DESA TAHUN 2020 

 

Sumber data: dari sekretaris desa sifaoroasi 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yosua Kevin Rezeki Halawa - Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa



 

92 
 

 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yosua Kevin Rezeki Halawa - Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa



 

93 
 

 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yosua Kevin Rezeki Halawa - Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa



 

94 
 

 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/21 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/21 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Yosua Kevin Rezeki Halawa - Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan di Desa




