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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini, selanjutnya penulis 

memberikan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Inovasi Kepala Desa Lubuk Kembang Sari, dalam pelayanan   peningkatan 

kesejahteraan masyarakat  dinilai sudah baik, sehingga tujuan mulia 

Pemerintahan Desa dalam pemberian pelayanan terbaik bagi masyarakat 

dapat tercapai. Disamping itu, dari hasil penelitian di lapangan ditemui 

adanya keterlibatan warga, partisipasi warga, kerjasama/ kolaborasi dan 

pemanfaatan Teknologi Informasi sesuai yang diharapkan. 

2. Visi dan Misi yang merupakan nilai-nilai luhur Pemerintahan Desa yang 

menjadi nafas dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sudah 

dipahami secara merata oleh seluruh perangkat dan lembaga desa. Dari 

hasil penelitian di lapangan, ditemui bahwa selain adanya visi dan misi, 

maka komunikasi yang lancar, tersedia potensi swadaya, penerapan prinsip 

keadilan, kebutuhan masyarakat  terpenuhi,  iklim sosial  budaya gotong-

royong dinilai sebagai faktor-faktor pendukung inovasi Kepala Desa 

Lubuk Kembang Sari.   

3. Dari  hasil  penelitian  di  lapangan tidak  ditemui  kendala yang berarti, 

meskipun inovasi program sebagai hal yang baru,  serta keterbatasan  

potensi  desa  tidak  menjadi  penghambat,  bahkan hal tersebut  menjadi 

motivasi  Kepala Desa beserta masyarakat untuk mensukseskan  inovasi 

Kepala Desa Lubuk  Kembang  Sari. 
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4. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemui bahwa   inovasi program 

Kepala Desa, dinilai mampu meningkatan kesejahteraan masyarakat dalam 

bentuk bantuan langsung kepada  18 orang   lansia/ jompo, bantuan 

langsung untuk  5 orang guru MDA, dan bantuan lahan tapak rumah untuk 

100 orang Kepala Keluarga (KK)  telah sesuai dengan harapan masyarakat 

di Desa Lubuk Kembang Sari. 

  

5.2 Saran   

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-

saran sebagai berikut:  

1. Desa Lubuk Kembang Sari tergolong desa yang unik dengan Visi dan Misi 

serta tersedianya payung hukum berupa Peraturan Desa sebagai landasan 

pelaksanaan tugas pemerintahan desa, sehingga kedepan perlu 

dipertimbangkan sosialisasi yang lebih mendalam  dan penanaman 

kembali nilai-nilai yang disepakati dalam setiap langkah dan gerak 

organisasi pemerintahan desa.    

2. Kepala Desa Lubuk Kembang Sari, perlu mempertimbangkan kembali 

agar  dapat melakukan kerjasama/ kolaborasi dengan berbagai pihak di 

luar Desa Lubuk Kembang Sari terutama untuk program pembangunan 

berkelanjutan dengan skala yang lebih besar.  

3. Masyarakat Desa Lubuk Kembang Sari, dapat memilih kembali  pemimpin 

yang berjiwa entrepreneur dan tanggap terhadap aspirasi publik dan 

perubahan lingkungan, serta menempatkan aparat desa dalam tugas dan 

fungsi sehingga tetap  selaras dalam pencapaian tujuan organisasi, 

meningkatkan responsifitas dan terus memancing inovasi-inovasi baru 

yang menunjang tujuan organisiasi. 
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4. Desa-desa tetangga lainnya dapat mengambil contoh penerapan strategi 

pelaksanaan sebuah inovasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, sebagaimana yang dilakukan di Desa Lubuk Kembang Sari.   

5. Bagi  para peneliti  selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian 

sejenis, dapat mengembangkan  penelitian  ini  dengan menerapkan 

strategi yang lebih inovatif dan komprehensif  untuk jenis inovasi  dan 

proses inovasi yang berbeda dari sebelumnya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


