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BAB VI 

PENUTUP 

Dari hasil penelitaian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan dan saran 

yaitu antara lain : 

1.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitaian yang peneliti lakukan di desa batu belah kecamatan 

Kampar kabupaten Kampar tentang pengelolaan desa, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa sanya  pengelolaan desa di batu belah sudah berjalan 

dengan baik. Itu di buktikan dengan  telah terlaksananya Pemerintahan Desa, 

Melaksanakan Pembagunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Meskipun masih ada yang belum terlaksana 

dengan baik.  

1. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pengelolaan desa tersebut 

yaitu antara lain  

a. Yang pertama Komunikasi, Seorang Kepala desa sangatlah diperlukan 

komunikasi yang baik terhadap masyarakatnya sehingga apapun 

kegiatan yang diselenggarakan haruslah ada musyawah terlebih dahulu. 

b. Faktor penempatan Sumber daya maunusia yang tidak pada bidangnya 

belum memadai, dengan adanya SDM yang handal maka Program 

Kerja yang telah ditetapkan maka kinerjanya yang telah ditetpkan bisa 

terlaksana dengan baik. 

c. Sarana dan Prasarana, masih kurangnya fasilitas pekerjaan yang ada 

dikantor desa batu belah. Fasilitas kerja yang disediakan oleh organisasi 
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sangatlah mendukung aparatur desa untuk membantu pegawai agar 

lebih mudah menyelesaikan pekerjaannya dan aparatur desa lebih bisa 

bekerja secara produktif. 

d. Dan juga faktor dari masyarakat adalah rendahnya pemahaman 

masyarkat megenai pemerintah desa 

1.2 Saran 

Sebagai bahan masukan Kepala Desa Batu Belah Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar sehubungan dengan penyusunan skripsi ini penulis mencoba 

memberikan saran antara lain : 

a. Diharapkan Kepada kepala desa dapat meningkatkan tugas kepala nya 

dengan baik sesuai dengan yang di amanat kan oleh undang-undang 

nomor 6 tahun 2014. Dimana dalam hal ini tentunya diharapkan 

adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak atau 

instansi yang terkait dalam pelaksanan tugas kepala desa 

b. Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa supaya lebih 

menjalankan tugasnya dengan baik, serta sentiasa selalu menigkatkan 

kemampuan dan ketrampilan dengan mengikuti pelatihan yang 

diadakan pemerintahan untuk meningkatkan kemampuan dan 

ketrampilan kepemimpinan dan Kepala desa hendaknya dapat 

mendaya gunakan sumber daya yang ada di desa batu belah dan dapat 

megembangkan usaha ekonomi lokal supaya bisa meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat bisa meningkat  

 


