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BAB VI  

KESMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data mengenai kepemimpinan 

Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun 

Kabupaten Rokan Hulu. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) indikator yaitu 

tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dilihat dari indikator Perencanaan, pelaksanaan perencanaan 

pembangunan di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan 

Hulu sudah berjalan dengan cukup baik, dimana pemerintah desa 

menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya 

dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. 

Pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 

2. Dilihat dari indikator Pelaksanaan, Disini pemerintah desa Koto Ranah 

Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu khususnya Kepala Desa 

sebagai pemimpin pelaksanaan pembangunan beserta Staf menjalankan 

pelaksanaan pembangunan sudah cukup baik. Sesuai dengan amanat 

peraturan dan perundang-undangan khususnya Permendagri Nomor 11 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Di dalam Pasal 79 UU 

Desa disebutkan pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan 
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desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan 

pembangunan Kabupaten/Kota.  

3. Dilihat dari indikator Pengawasan, belum terlaksana dengan baik 

dikarenakan kurangnya pengawasan dari masyarakat. 

Secara menyeluruh hasil penelitian yang dilakukan dapat mengambil 

kesimpulan bahwa kepemimpinan Kepala Desa “Cukup Baik” melaksanakan 

perannya dalam pembangunan di Desa Koto Ranah yaitu perannya sebagai kepala 

desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan 

desa. 

6.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat peneliti paparkan tentang fungsi Kepala Desa 

dalam Pembangunan Desa di Desa Koto Ranah Kecamatan Kabun Kabupaten 

Rokan Hulu adalah sebagai berikut: 

1. Seharusnya Kepala Desa mampu melaksanakan perannya sebagai kepala 

desa dengan melalui tahap pernecanaan. 

2. Seharusnya Kepala Desa mampu melaksanakan perannya sebagai kepala 

desa dengan melalui tahap pelaksanaan. 

3. Kepala Desa seharusnya mampu melaksanakan perannya sebagai kepala 

desa dengan melalui tahapan pengawasan dalam pembangunan desa demi 

tercapainya tujuan pembangunan di Desa Koto Ranah sehingga program 

pembangunan yang diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efesien. 
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4. Kepala Desa seharusnya lebih meningkatkan potensi sehingga tugas dan 

fungsinya terutama mencapai tujuan pembangunan yang lebih maju 

sehingga nantinya Desa Koto Ranah bisa bersaing dengan desa lainnya, 

dan kepala desa harus membuat suatu keputusan dalam program desa akan 

menjadi lebih sempurna, fungsional atau lebih efektif lagi, maka Kepala 

Desa bisa dikategorikan “Cukup Baik”. 

 

 


