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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

  Bedasarkan  temuan  hasil  penelitian  dan  uraian  dalam  pembahasan  

maka  peneliti dapat menarik  kesimpulan: Program pemberdayaan perempuan di 

desa beber sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan anggaran dan prosedur 

sesuai undang-undang. Dari tahun ke tahun program pemberdayaan perempuan 

yang ada di desa beber mulai mengalami peningkatan meskipun belum maksimal. 

Adapun  faktor  yang  menghambat jalannya  program  pemberdayaan  adalah  

tingkat  kesadaran  dan  antusiasme masyarakat yang rendah, sehingga perlu 

upaya yang lebih untuk meyakinkan masyarakat desa beber agar sadar akan 

perlunya pemberdayaan. 

5.2  SARAN 

  Dari  temuan,  pembahasan,  dan  kesimpulan  yang  telah  ditemukan  

maka dapat diambil beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk mengatasi 

masalah pengalokasian dana desa dalam pemberdayaan perempuan di Desa Beber 

Kecamatan  Batukliang Kabupaten Lombok Tengah: 

1. Pemerintah desa harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat 

yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil 

bagian didalamnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuka forum-

forum dialog antara pemerintah desa dengan masyarakat atau bisa juga  

dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah desa dan lembaga  
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kemasyarakatan lainnya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat.  

Dengan cara tersebut, secara tidak langsung dapat merangsang partisipasi 

masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka. 

2. Sejauh ini peran Kepala Desa dalam program pemberdayaan perempuan 

di Desa Beber sudah berjalan dengan baik, akan tetapi perlu ditingkatkan 

lagiperannya untuk memotivasi dan membina masyarakat agar lebih sadar 

akan pentingnya program pemberdayaan untuk kemajuan bersama. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DI DESA BEBER, KECAMATAN BATUKLIANG, 

KABUPATEN  LOMBOK TENGAH 

 

“ANALISIS PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA BEBER KECAMATAN 

BATUKLIANG” 

Pedoman Wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi akan data 

yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi dalam rangka menyelesaikan studi 

sarjana di jurusan Entrepreneur Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas 

ilmu sosial dan politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Dengan maksud 

tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu, Saudara untuk dapat memberikan 

informasi sesuai dengan pertanyaan yang disediakan. Segala informasi yang 

telah diberikan akan tetap terjaga kerahasiaannya dan hanya untuk kepentingan 

penelitian. 

Atas segala bantuannya saya ucapkan terima kasih. 
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Sri Martiningsih 

Nim: 21512A0132 
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PEDOMAN WAWANCARA  

 

1. Pedoman wawancara untuk Sekertaris Desa Beber Kecamatan 

Batukliang 

 

1. Bagaimanakah pengalokaian dana desa dalam pemberdayaan 

perempuan di desa beber ini ? 

2. Bagaimana cara menyalurkan dana desa dalam pemberdayaan 

perempuan di desa ini ? 

3. Apa saja faktor penghambat pengalokasian dana desa dalam 

pemberdyaan perempuan ? 

4. Apa saja faktor pendukung pengalokasian dana desa dalam 

pemberdayaan perempuan ? 

5. Pada tahun berapakah pembedayaan perempuan di desa ini mulai 

di terapkan ? 

6. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan dalam program 

pemberdayaan perempuan di desa ini ? 

7. Bagaimana partisifasi warga masyarakat khususnya yg perempuan 

dengan diadakannya kegiatan dalam pemberdayaan perempuan di 

desa ini ? 

 

2. Pedoman wawancara untuk Tokoh Perempuan Desa Beber Kecamatan 

Batukliang 

 

1. Bagaimana tanggapan anda tentang program pemberdayaan perempuan 

yang ada di desa ini ? 



 

3 
 

2. Apa saja peran anda dalam program pemberdayaan perempuan yang ada di 

desa ini ? 

3. Apakah program pemberdayaan perempuan di desa ini berjalan dengan 

lancar? 

4. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan dalam program pemberdayaan 

perempuan di desa ini ? 

5. Apakah ada keuntungan yang anda dapatkan dari kegiatan yang dilakukan 

pada program pemberdayaan perempuan di desa ini ? 

 

3. Pedoman wawancara untuk Kader Posyandu Desa Beber Kecamatan 

Batukliang 

 

1. Bagaimana tanggapan anda tentang program pemberdayaan 

perempuan yang ada di desa ini ? 

2. Apa saja peran anda dalam program pemberdayaan perempuan yang 

ada di desa ini ? 

3. Apakah program pemberdayaan perempuan di desa ini berjalan dengan 

lancar? 

4. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan dalam program pemberdayaan 

perempuan di desa ini ? 

5. Apakah ada keuntungan yang anda dapatkan dari kegiatan yang 

dilakukan pada program pemberdayaan perempuan di desa ini ? 
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4. Pedoman wawancara untuk Masyarakat Desa Beber Kecamatan 

Batukliang 

 

1. Bagaimana tanggapan anda tentang program pemberdayaan perempuan 

yang ada di desa ini ? 

2. Apa saja peran anda dalam program pemberdayaan perempuan yang ada di 

desa ini ? 

3. Apakah program pemberdayaan perempuan di desa ini berjalan dengan 

lancar? 

4. Kegiatan apa saja yang telah dilakukan dalam program pemberdayaan 

perempuan di desa ini ? 

5. Apakah ada keuntungan yang anda dapatkan dari kegiatan yang dilakukan 

pada program pemberdayaan perempuan di desa ini ? 
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MANUSKRIP WAWANCARA 

 

1. Manuskrip wawancara penelitian dengaan Sekertaris Desa 

BeberKecamatan Batukliang 

BIODATA : 

1. Nama   : Farid Ardiansyah 

2. Alamat   : Repok Perine 

3. Umur   : 37 Tahun 

4. Jabatan  : Sekertaris Desa Beber 

5. Hari  : Senin, 10 Juni 2019  

6. Pukul  : 09:30 Wita 

7. Tempat : Kantor Desa Beber 

 

P Assalammualikum Wr. Wb 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis pengalokasian Dana Desa Dalam 

Pemberdayaan Perempuan. 

F Waalaikumsalam Wr. Wb 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Bagaimanakah pengalokaian dana desa dalam pemberdayaan perempuan 

di desa beber ini ? 

F Secara umum Pengalokasian Dana Desa dalam pemberdayaan 

perempuan sejatinya tetap melalui proses atau prosedur sesuai dengan 

Undang-Undang. Untuk tahun 2019 sudah ada regulasi yang mengatur 

yakni Pemendagri No. 20 Tahun 2018. 

P Bagaimana cara menyalurkan dana desa dalam pemberdayaan perempuan 

di desa ini ? 

F Proses perumusan dan perancangan program pemberdayaan perempuan 

di desa  beber di awali dengan musyawarah dan mufakat perangkat desa 

dengan beberapa tokoh perempuan di desa, termasuk dengan kader 

posyandu dan PKK desa Beber untuk mendapatkan informasi dan 

kebutuhan apa saja yang masyarakat desa butuhkan. Dari proses 

masyawarah dan mufakat masyarakat pemerintah desa dengan pihak 

terkait maka diputuskan program tahunan pemberdayaan perempuan di 

desa beber ditahun 2017 sampai 2018 terdiri atas program pelatihan  tata 

rias, pelatihan  tata boga, penyuluhan di bidang kesehatan reproduksi 

perempuan, penyuluhan program keluarga berencana, penyuluhan budaya 

hidup sehat termasuk disini penyuluhan tentang bagaimana tugas dan 

fungsi kader posyandu yang dilakukan oleh UPT puskesmas maupun 

dinas kesehatan yang ada di Lombok Tengah 
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P Apa saja faktor penghambat pengalokasian dana desa dalam 

pemberdyaan perempuan ? 

F penghambat pemberdayaan perempuan disini lebih ke faktor sumber daya 

manusianya, sumber daya manusia yang masih belum maksimal baik itu 

dari penerima manfaatnya maupun pelaksananya sehingga ada beberapa 

kendala yang kita alami dalam proses pengalokasian dana desa dalam 

pemberdayaan perempuan ini, artinya kesadaran masyarakat khususnya 

perempuan masih belum maksimal terhadap program yang ada di desa, 

padahal itu untuk kemajuan mereka sendiri.  

P Apa saja faktor pendukung pengalokasian dana desa dalam 

pemberdayaan perempuan ? 

F Faktor pendukungnya disini ada istilahnya KPM (kader pemberdayaan 

pembangunan) yang memfasilitasi program pemberdayaan perempuan 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan khusus di bidang 

perempuan, kemudian PKK, Bidan Desa, sampai ke UPT puskesmas juga 

ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan perempuan yang ada di 

desa ini. 

P Pada tahun berapakah pembedayaan perempuan di desa ini mulai di 

terapkan ? 

F Pemberdayaan perempuan mulai diterapkan sejak dana desa ada yakni 

tahun 2015, namun terlaksana dengan baik mulai pada tahun 2019. 

Tahun-tahun sebelumnya memang ada program pemberdayaan 

perempuan hanya saja tidak semaksimal Tahun 2019 ini 

P Kegiatan apa saja yang telah dilakukan dalam program pemberdayaan 

perempuan di desa ini ? 

F Sampai dengan saat ini lumayan banyak program atau kegiatan  

pemberdayaan perempuan di desa ini diantaranya yaitu pelatihan tata 

rias, tata boga, menjahit dan berbagai penyuluhan-penyuluhan seperti 

penyuluhan tentang aksektor KB, penyuluhan tentang penyakit-penyakit 

menular pada perempuan, penyuluhan tentang bersih dan sehat, dan 

penyuluhan tentang PKK termasuk disini penyuluhan tentang bagaimana 

tugas dan fungsi kader posyandu yang dilakukan oleh UPT puskesmas 

maupun dinas kesehatan yang ada di Lombok tengah. 

P Bagaimana partisifasi warga masyarakat khususnya yg perempuan 

dengan diadakannya kegiatan dalam pemberdayaan perempuan di desa 

ini ? 

F Partisipasi masyarakat khususnya perempuan sangat antusiasme, 

beberapa perempuan desa beber yang benar-benar memperjuangkan hak-

hak mereka khususnya di bidang pemberdayaan maupun di bidang 

lainnya. Memang sangat disayangkan ketika tidak ada partisipasi 

dariperempuan desa karena pemberdayaan ini adalah salah satu cara 

untuk menjadikan sumber daya manusia yang lebih propesional, lebih 

kuat dalam karakternya maupun bagaimana kegiatan-kegiatan 

kedepannya bisa dilakukan, jadi jika dipersentasekan partisipasi warga 

masyarakat di desa beber ini ada 80% dalam hal dukungannya untuk 

pemberdayaan perempuan di desa ini. 
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2. Manuskrip wawancara untuk Tokoh Perempuan Desa Beber Kecamatan 

Batukliang 

BIODATA: 

1. Nama   : Fitriani 

2. Alamat  :Mertak Wareng 

3. Umur   :37 Tahun 

4. Jabatan :Tokoh  Perempuan 

5. Agama  : Islam  

6. Hari  : Selasa, 11 Juni 2019  

7. Pukul  : 09:00 Wita 

8. Tempat : Rumah Ibu Fitriani 

 

P Assalammualikum Wr. Wb 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Pengalokasian Dana Desa Dalam 

Pemberdayaan Perempuan. 

F Waalaikumsalam Wr. Wb 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Bagaimana tanggapan anda tentang program pemberdayaan perempuan 

yang ada di desa ini ? 

F Tanggapan saya tentang pemberdayaan perempuan sangat bagus dan 

harus dilaksanakan karena dengan memberdayakan perempuan di 

harapkan bisa lebih maju dan kreatif baik dalam segala bidang 

kehidupan. 

P Apa saja peran anda dalam program pemberdayaan perempuan yang ada 

di desa ini ? 

F peran saya dalam program pemberdayaan perempuan adalah 

mengusulkan, pelatihan-pelatihyan, mengikuti dan mengawasi program-

program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. 

P Apakah program pemberdayaan perempuan di desa ini berjalan dengan 

lancar? 

F Ya, berjalan dengan lancar sesuai dengan anggaran dan harapan dalam 

program pelaksanaan pemberdayaan perempuan tersebut. 

P Kegiatan apa saja yang telah dilakukan dalam program pemberdayaan 

perempuan di desa ini ? 

F banyak sekali kegiatan-kegiatan baik itu pelatihan menjahit, tata rias, tata 

boga, kelas ibu hamil dan penyuluhan-penyuluhan baik tentang kesehatan 

dan kebersihan lingkungan. 

P Apakah ada keuntungan yang anda dapatkan dari kegiatan yang 

dilakukan pada program pemberdayaan perempuan di desa ini ? 

F Ada, sangat banyak yang kami rasakan yaitu pola hidup masyarakat 



 

8 
 

khususnya perempuan semakin baik dan sehat, pendapatan masyarakat 

meningkat karena mereka telah dilatih dari wirausaha tersebut. Kedepan 

harapan kita pelayanan ibu hamil dan balita semakin baik. 

 

3. Kader Posyandu 

 

A. Ibu Manisah 

BIODATA : 

1. Nama   : Manisah 

2. Alamat  : Lendang Tampel Daye 

3. Umur   : 40 Tahun 

4. Agama  : Islam 

5. Hari  : Selasa, 11 Juni 2019 

6. Pukul  : 10:00 Wita 

7. Tempat : Rumah Ibu Manisah 

 

P Assalammualikum Wr. Wb 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Pengalokasian Dana Desa Dalam 

Pemberdayaan Perempuan. 

M Waalaikumsalam Wr. Wb 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Bagaimana tanggapan anda tentang program pemberdayaan perempuan 

yang ada di desa ini ? 

M Menurut saya program pemberdayaan yang ada di desa ini sudah baik, 

walaupun tahun 2019 ini sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya 

akan tetapi harus tetap ada peningkatan lagi untuk kedepannya.  

P Apa saja peran anda dalam program pemberdayaan perempuan yang ada 

di desa ini ? 

M Peran kami disini jelas tenaga dan juga pikiran, karena kami ikut 

bertanggung jawab atas program-program pemeberdayaan perempuan 

yang ada didesa. Serta kami harus terus memikirkan agar setiap program 

berjalan sebagaimana mestinya, dan lebih meningkatkan kinerja 

kedepannya untuk pemberdayaan perempuan itu sendiri. 

P Apakah program pemberdayaan perempuan di desa ini berjalan dengan 

lancar? 

M Ya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama.  

P Kegiatan apa saja yang telah dilakukan dalam program pemberdayaan 

perempuan di desa ini ? 

M Sejauh ini program yang dijalankan di desa beber sudah lumayan banyak, 

diantaranya ada pelatihan tata rias, tata boga, penyuluhan tentang 

kesehatan reproduksi perempuan, program penyuluhan keluarga 
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berencana, program penyuluhan budaya hidup sehat dan penyuluhan 

peningkatan kapasitas kader-kader  posyandu. 

P Apakah ada keuntungan yang anda dapatkan dari kegiatan yang 

dilakukan pada program pemberdayaan perempuan di desa ini ? 

M Iya, saya memang mendapat pelatihan peningkatan kapasitas 

keterampilan dan pelayanan sebagai kader posyandu, itu sangat 

membantu saya karena banyak sekali persoalan-persoalan baru yang 

muncul di masyarakat sehingga kami dapat mengatasi dan beradaptasi 

serta memberkan solusi langsung kepada masyarakat 

 

B. Ibu Murniani 

 

       BIODATA: 

1. Name : Murniani 

2. Alamat : Gerantung 

3. Umur : 37 Tahun 

4. Agama : Islam 

5. Hari : Selasa, 11 Juni 2019 

6. Pukul : 10.30 Wita 

7. Tempat : Rumah Ibu Murniani 

 

 

P Assalammualikum Wr. Wb 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Pengalokasian Dana Desa Dalam 

Pemberdayaan Perempuan 

M Waalaikumsalam Wr. Wb 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Bagaimana tanggapan anda tentang program pemberdayaan perempuan 

yang ada di desa ini ? 

M Tanggapan saya tentang pemberdayaan perempuan di Desa Beber ini 

sangat bagus dan harus terus dikembangkan lagi dengan harapan Desa 

Beber menjadi  lebih maju lagi kedepannya. 

P Apa saja peran anda dalam program pemberdayaan perempuan yang ada 

di desa ini ? 

M Peran saya disini adalah membantu berjalannya kegiatan pemberdayaan 

ini, mengumpulkan ibu-ibu apabila ada kegiatan penyuluhan-penyuluhan 

yang berkaitan dengan hidup sehat dan bersih dan berbagai penyuluhan-

penyuluhan lainnya. 

P Apakah program pemberdayaan perempuan di desa ini berjalan dengan 
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lancar? 

M Sejauh ini berjalan dengan lancar meskipun masih ada kekurangan, tetapi 

harapan kami kedepannya akan terus ditingkatkan lagi program ini. 

P Kegiatan apa saja yang telah dilakukan dalam program pemberdayaan 

perempuan di desa ini ? 

M Ada beberapa program yang sudah berjalan yaitu pelatihan tata rias, tata 

boga, kelas ibu hamil dan penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan. 

P Apakah ada keuntungan yang anda dapatkan dari kegiatan yang 

dilakukan pada program pemberdayaan perempuan di desa ini ? 

M Sangat banyak manfaat yang kami rasakan dengan diadakannya program 

pemberdayaan ini, salah satunya pada program pelatihan tata rias, dari 

yang awalnya tidak bisa merias kemudian menjadi bisa. 

 

 

4. Masyarakat 

A. Ibu Uswatun Hasanah 

BIODATA : 

1. Nama   :  Uswatun Hasanah 

2. Alamat  : Mertak Wareng 

3. Umur   : 25 Tahun 

4. Agama  :Islam 

5. Hari  : Selasa, 11 Juni 2019 

6. Pukul  : 09.00 Wita 

7. Tempat :Rumah Ibu Fitriani 

 

 

P Assalammualikum Wr. Wb 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Pengalokasian Dana Desa Dalam 

Pemberdayaan Perempuan. 

U Waalaikumsalam Wr. Wb 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Bagaimana tanggapan anda tentang program pemberdayaan perempuan 

yang ada di desa ini ? 

U Penyuluhan di desa memang sering, saya pernah mengikuti beberapa 

kali, salah satunya adalah program keluarga berencana, itu sangat penting 

menurut saya karena bisa merencanakan dengan baik bagaimana saya 

dan suami bisa merencanakan  kehamilan dan termasuk juga pendidikan 

bagi anak-anak saya 
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P Apa saja peran anda dalam program pemberdayaan perempuan yang ada 

di desa ini ? 

U Peran saya dalam program pemberdayaan perempuan di desa ini adalah 

dengan mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Desa 

Beber  

P Apakah program pemberdayaan perempuan di desa ini berjalan dengan 

lancar? 

U Sejauh yang saya rasakan selama ini berjalan lancar. 

P Kegiatan apa saja yang telah dilakukan dalam program pemberdayaan 

perempuan di desa ini ? 

U Ada pelatihan tat arias, tata boga, dan berbagai penyuluhan yang saya 

ikuti. Termasuk program KB. 

P Apakah ada keuntungan yang anda dapatkan dari kegiatan yang 

dilakukan pada program pemberdayaan perempuan di desa ini ? 

U Banyak. Dengan pelatihan tat arias saya jadi mengerti caranya 

berdandan, menata rambut dan sebagainya sehingga kedepan jika 

memiliki modal bisa membuka jasa salon dirumah. Dengan pelatihan tata 

boga saya dan teman-teman jadi mengetahui lebih banyak cara mengolah 

bahan makanan, baik dari penampilan, varian rasa dan sebagainya. 

 

B. Ibu Zubaidah 

BIODATA: 

1. Nama   : Zubaidah 

2. Alamat  :Mertak Warenga 

3. Umur   :43 Tahun 

4. Agama  : Islam 

5. Hari  : Selasa, 11 Juni 2019 

6. Pukul  : 09.00 Wita 

7. Tempat : Rumah Ibu Fitriani 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

P Assalammualikum Wr. Wb 

Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram ingin 

melakukan penelitian tentang Analisis Pengalokasian Dana Desa Dalam 

Pemberdayaan Perempuan. 

Z Waalaikumsalam Wr. Wb 

Apa yang bisa saya bantu tentang judul skripsi  anda ini? 

P Bagaimana tanggapan anda tentang program pemberdayaan perempuan 

yang ada di desa ini ? 

Z Menurut saya lancar dan sejauh ini yang saya rasakan tidak ada masalah. 

P Apa saja peran anda dalam program pemberdayaan perempuan yang ada 

di desa ini ? 

Z Saya ikut menginformasikan setiap kegiatan kepada perempuan-

perempuan di desa ini, sehingga setiap perempuan di desa ini tiak 

ketinggalan informasi dan dapat ikut serta dalam setiap kegiatan 

pemberdayaan. 

P Apakah program pemberdayaan perempuan di desa ini berjalan dengan 

lancar? 

Z Lancar, karena saya selalu ikut serta setiap kegiatan pemberdayaan 

perempuan yang adadi desa ini. 

P Kegiatan apa saja yang telah dilakukan dalam program pemberdayaan 

perempuan di desa ini ? 

Z Ada pelatihan tata  boga, tata rias,  dan ada penyuluhan tentang penyakit 

organ reproduksi perempuan. 

P Apakah ada keuntungan yang anda dapatkan dari kegiatan yang 

dilakukan pada program pemberdayaan perempuan di desa ini ? 

Z Saya sudah 3 kali mengikuti pelatihan tataboga, dari pelatihan itu kini 

saya bisa membuat aneka kue dan makanan yang biasa saya bawa 

kepasar, memang tidak mudah memulainya tapi berkat pelatihan itu, 

beberapa fasilitas bisa kami dapatkan seperti peralatan memasak dan 

lainnya 
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