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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :  

a. Penelitian ini dilakukan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 

Kabupaten Kampar. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu 

masalah pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di Desa Sawah dan 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui sejahu mana pelaksanaan 

pembangunan infrastruktur di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 

Kabupaten Kampar. 

b. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sub-sub indikator seperti 

Perencanaan Pembangunan, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, 

Pengawasan pembangunan Infrastruktur, Partisipasi Masyrakat dalam 

pembangunan Infrastruktur desa, evaluasi Pembangunan. 

c. Perencanaan Pembangunan diDesa Sawah sudah berjalan dengan baik, 

semua permasalahan yang dihadapi masyrakat terhadap pembangunan 

telah diusulkan namun implementasi perencanaan pembangunan belum 

berjalan dengan baik karena terkendala dana dan kondisi alam. 

d. Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur di Desa Sawah belum berjalan 

dengan baik, Karena dari semua perencanaan belum terlaksana disebabkan 

Dana dan Kondisi alam 
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e. Pengawasan yang dilakukan dalam pengawas pelaksanaan pembangunan 

telah berjalan dengan baik yang dilaksanakan Oleh LPM dan Pemerintah 

Desa. 

f. Partisipasi masyrakat dalam pelaksanaan pemmbangunan Infrastruktur di 

Desa Sawah sangat baik, banyak Kontribusi yang dilakukan masyrakat 

terhadap pelaksanaan pembangunan didesa Sawah diantaranya masyrakat 

melakukan iuran perbulan Rp 50.000 setiap Kepala untuk Membantu desa 

dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan mereka selalu 

memprogramkan untuk bergotong royong. 

g. Evaluasi yang dilakukan oleh Inpekstorat, Bapemas dan kabag pemerintah 

desa telah berjalan dengan baik. Dalam mengevaluasi pembangunan yang 

telah terlaksana di Desa Sawah. 

h. Berdasarkan Observasi dan wawancara yang penulis lakukan ternyata 

pembangunan infrastruktur di Desa Sawah sangat Rendah masih belum 

terlaksanakan dari perencanaan pembangunan yang direncanakan Oleh 

pemerintah desa. 

i. Dari wawancara yang penulis lakukan ternyata terdapat hambatan dalam 

melaksanakan pembangunan infrastruktur diantaranya hambatan dana dan 

Kondisi alam yang kurang mendukung. 

 

6.2 Saran 

 Adapun saran penulis mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur 

diDesa Sawah adalah sebagai berikut: 
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a. Diperlukan perencanaan pembangunan infrastruktur yang paling 

diprioritaskan. 

b. Dalam melaksanak pembangunan pemerintah desa harus benar-benar 

memperhitungkan apa saja yang harus dipersiapkan dan paham terhadap 

dana dan kondisi alam. Karena dana dan kondisi alam sangat berpengaruh 

terhadap pelaksanaan pembangunan 

c. Pengawasana harus lebih ketat terhadap pelaksanaan pembangunan untuk 

menjaga agar tidak terjadi penyelewengan dana ataupun material 

pembangunan yang tidak layak. 

d. Untuk semua masyrakatharus selalu bergtong royong untuk memperbaiki 

jalan jika jalan ada yang rusak ataupun sarana desa yang dianggap 

diperlukan bagi kepentingan masyrakat sebagai bentuk partisipasi 

masyrakat terhadap pembangunan desa. 

e. Evaluasi yang dilakukan terhadap pembangunan haruslah benar-benar 

diperhatikan untuk di penilaian pembangunan pada periode berikutnya 

f. Penelitian menyaranagar musyawara pembangunan desa 

(Musrembangdes) semua masyrakat ikut serta dalam musyawarah agar 

semua masyrakatdapat mengaspirasikan apa saja yang di butuhkan 

masyrakat dan masyrakat dapat mengetahui apa saja permasalahan yang 

dihadapi desa dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur. 


