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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan di desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu 

Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Untuk mengetahui tingkat partisi pasi 

masyarakat dalam pembangunan acuan yang digunakan sebagai indicator 

yaitu partisi pasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengambilan 

manfaat dan Evaluasi. 

Berdasarkanh asil penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Desa 

Rantau Panjang Kiri Hilir terhadap pembangunan desa, maka peneliti 

menarik kesimpulan, setelah masing-masing indicator dijabarkan, selanjutnya 

setiap hasil rekapitulasi dari masing-masing indicator tersebut digabungkan 

dan dicari jumlahnya serta persentasenya, dan akhirnya didapatkanlah hasil 

rekapitulasi keseluruhan indikator yang digunakan sebagai pengukur dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 46% dari keseluruhan indikator, dimana hasil 

tersebut masuk kedalam kategori Kurang. Dikatakan kurang karena masih 

banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan yang 

menyangkut pembahasan maupun pelaksanaan pembangunan di Desa Rantau 

Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam, seperti ;tidak mengikuti 

kegiatan rapat yang diadakan oleh pemerintah desa, tidak memberikan 

sumbangan pemikiran / ide-ide untukpembangunan desa, dan bentuk-bentuk 

partisipasi langsung maupun tidak langsung lainnya. 
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Dari penjabaran di atas, disimpulkan bahwa partisipasi dalam 

pembangunan masyarakat Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu 

Babussalam masih rendah.  

Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan adanya hambatan-

hambatan yang dialami yaitu: 

1. Masyarakat yang umumnya berkerja dari pagi hingga sore hari sehingga 

menyebabkan mereka tidak dapat menghadiri kegiatan rapat pembangunan 

Desa Rantau Panjang Kiri Hilir . 

2. Kurangnya inisiatif dari pihak pemerintah desa untuk merangsang 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, khususnya 

pada masyarakat Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu 

Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. 

3. Suasana rapat yang terlalu formal sehingga membuat masyarakat cendrung 

tidak percaya diri dalam memberikan pendapat, tanggapan, serta ide-ide 

yang mereka anggap dapat mengatasi maslah pembangunan desa. 

6.2 Saran 

1. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan komunikasi yang baik kepada 

masyarakat sehingga dapat merluruskan persepsi negartif masyarakat 

terhadap pemerintah desa mengenai kegiatan pembangunan desa. 

2. Memindahkan jadwal rapat pada malam hari sehingga tidak mengganggu 

aktifitas mayarakat di siang hari. 
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3. Menciptakan suasana rapat yang lebih bersifat kekeluargaan, sehingga 

masyarakat tidak canggung untuk memberikan tanggapan, masukan serta 

ide-ide untuk pembangunan desa. 

4. Masyarakat desa juga harus lebih meningkatakan kepedulian terhadap 

lingkungan desa khususnya pada pembangunan Desa Rantau Panjang Kiri 

Hilir Kecamatan Kubu Babsussalam Kabupaten Rokan Hilir. 


