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BAB VI 

PENUTUP  

6.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta keterangan dari 

responden yaitu masyarakat Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten 

Kampar dapat diambil kesimpulan yaitu : 

a. Berdasarkan hasil penelitian dan tanggapan responden dilapangan, faktor 

yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di 

Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar didominasi 

oleh:  

1. Faktor sarana dan prasarana juga yang sangat mempengaruhi 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Berdasarkan 

rekapitulasi tanggapan responden rata-rata masyarakat setuju ( 

45,65%) tapi pada kenyataannya semua indikator pada tabel sarana dan 

prasarana  mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

desa tapi disini hanya mencantumkan yang paling dominan saja.  

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan 

desa merupakan alat pendukung didalam merealisasikan tujuan yang 

ada. Sebab dengan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki akan 

sangat menghambat dalam menghasilkan produktivitas yang tinggi, 

untuk mengurus pembangunan desa sangat dibutuhkan alat komunikasi 

yang lancar, dan juga alat-alat yang masih kurang seperti komputer 

sebagai sarana dan prasarana yang sangat vital dalam pengelolaan 
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pembangunan desa dan sarana prasarana untuk memotivasi masyarakat 

seperti sarana olahraga. 

Sarana dan prasarana kerja desa tersedia dalam kondisi baik, 

akan tetapi jumlahnya masih sangat sedikit khususnya peralatan dan 

perlengkapan kantor untuk melihat tanggapan respondenmengenai 

sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan pembangunan 

didesa 

2. Faktor  manajement dan organisasi sangat mempengaruhi partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan desa hal ini dapat dilihat dari 

rekapitulasi tanggapan responden rata-rata masyarakat setuju 

(21,01%).  

Alasan mereka mengatakan setuju ternyata lembaga-lembaga 

atau organisasi itu ada pula yang tumbuh menjadi alat-alat atau sarana-

sarana bagi mediasi kepentingan masyarakat, termasuk pula kepada 

pemerintah. Terkait dengan hal itulah, adalah hal yang wajar saat ini 

jika pemerintah sendiri melihat hal ini dengan bijak serta berbaik 

sangka. Pemerintah harus pula siap menjadi lebih terbuka, 

akuntabilitas serta lebih transparan menghadapi iklim yang terjadi di 

masyarakat saat ini. Supaya terciptanya kebersamaan dalam 

berpartisipasi.  

Dengan demikian, organisasi dan manajemen yang baik dari 

pemerintah itu sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa. Sedangkan menurut mereka yang mengatakan 



 96 

sangat tidak setuju urusan pembangunan desa tidak hanya urusan 

pemerintah saja tapi diperlukan turut campur tangan masyarakat 

apabila adanya organissai dan manajemmen yang tercipta 

dimasyarakat jangan hanya untuk sebagian masyarakat yang tahu saja 

tapi juga untuk masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Dari kondisi 

tersebut, bermunculanlah lembaga-lembaga yang tumbuh di tengah 

masyarakat yang kebanyakan dari mereka hanya memikirkan nasib 

mereka sendiri tanpa memperdulikan sesamanya.  

b. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi aadalah 

merencanakan suatu program dengan matang sesuai dengan pembiayaan 

yang telah diajukan pada pemerintahan pusat supaya masyarakat 

termotivasi dan semangat untuk ikut berpartisipasi karena antara 

masyarakat dan pemerintahan itu saling ketergantungan, pemerintah perlu 

dukungan dari masyarakat begitu pula masyarakat perlu dukungan dari 

pemerintah.  

c. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi adalah 

merencanakan suatu program dengan matang sesuai dengan pembiayaan 

yang telah diajukan pada pemerintah pusat supaya masyarakat termotivasi 

dan semangat untuk ikut berpartisipasi karena antara masyarakat dan 

pemerintah itu saling ketergantungan, pemerintah perlu dukungan dari 

masyarakat begitu pula masyarakat perlu dukungan dari pemerintah. 
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6.2 Saran   

Selain itu sebagai pelengkap penulis juga mengemukakan saran-saran 

untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang 

berkepentingan. Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah :  

1. Diharapkan kepada aparat desa, perlunya memperhatikan manajemen 

kerjanya, membuat perencanaan yang baik agar semua sarana didesa 

dilengkapi agar masyarakat termotivasi untuk ikut berpartisipasi dalam 

pelaksanaan pembangunan desa. 

2. Masyarakat juga diharapkan partisipasinya dalam pembangunan ini, 

karena pembangunan pedesaan itu tidak hanya tanggung jawab 

pemerintah saja tapi tanggung jawab masyarakat desa itu sendiri agar 

partisipasi pembangunan itu terlaksana maka masyarakat dan pemerintah 

harus menyatu sehingga terbangunnya motivasi antara masyarakat dan 

pemerintah barulah akan tercapai pembangunan yang maksimal. 

3. Kepada pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan lagi 

mengenai pembangunan desa ini, baik dari segi biaya maupun yang 

lainnya yang berhubungan dengan proses pembangunan.  


