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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta 

penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis pembangunan di Desa Air 

Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir jadi, pada bab ini dapat 

diambil kesimpulan dan saran yang diharapkan akan memberikan masukan bagi 

Masyarakat dan pihak dari Pemerintahan Desa Air Tawar Kecamatan Kateman 

Kabupaten Indragiri Hilir agar mampu lebih baik serta mendukung untuk 

kedepannya dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Air Tawar guna 

menciptakan kesejahteraan yang lebih baik untuk generasi selanjutnya. 

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitain mengenai Analisis Pembangunan 

Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir ada 3 (tiga) yaitu: 

a. Perencanaan, b. Pelaksanaan, c. Pengawasan dimana 3 (tiga) indikator tersebut 

yang menjadi alat tolak ukur untuk melihat pembangunan Desa Air Tawar 

Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana hasilnya terdiri dari 

36,1% untuk perencanaan yang menduduki jawaban kurang baik, serta 32% untuk 

pelaksanaan yang mendududki jawaban tidak baik, serta 32,5% yang menduduki 

jawaban tidak baik maka berdasarkan hasil rekapitulasi secara keseluruhan, 

jawaban responden dari tiga indikator tersebut dikatakan bahwa pembangunan 
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Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indargiri Hilir berjalan sanggat 

tidak maksimal, hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara 

keseluruhan sebesar 20% yang berada diinterval 0%-39%.  

Adapun faktor-faktor yang menghambat pembangunan di Desa Air Tawar 

Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari kesimpulan 

setiap indikator, yakni sebagai berikut ini:  

1. Belum mendukungnya anggaran desa, dalam melakukan suatu pembangunan 

di butuhkan dana yang begitu besar untuk menciptakan kebutuhan yang 

diperlukan gunan memenuhi segala macam kebutuhan untuk menindaklanjuti 

pembangunan di Desa. Tanpa adanya dana yang mendukung segala tidak 

mampu berjalan dengan baik. Hal tersebutlah yang menjadi pokok utama 

pemicu penghambat pembangunan di Desa Air Tawar Kecamatan Kateman 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Rendanya tinggkat partisipasi pada masyarakat desa yang meyebabkan kurang 

berjalannya pembangunan, yang mana sanggat-sanggat dibutuhkan semangat 

partisipasi dari pihak masyaraka desa guna mempermudah untuk 

meningkatkan lajunya suatu p pembangun guna menciptaka kesejahteraan 

masyarakat desa. 

3. Tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung juga menjadi pemicu 

lambatnya pembangunan, misalnya dari penerangan yang sangat dibutuhkan 

untuk masyarakat desa, jalan yang berguna untuk berbagai macam kebutuhan, 

serta rumah sakit  untuk menciptakan pelayanan yang baik untuk orang yang 
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sakit, karena tidak ada sarana dan prasaranya tersebut menyebabkan 

masyarakat desa kurang merasakan kesejahteaan untuk era zaman sekarang ini 

yang serba serbi canggih. 

4. Kurang strategisnya keadaan Desa menyebabkan lambatnya pembangunan di 

Desa Air Tawar, letaknya yang sanggat jauh sehingga memerluka dana yang 

cukup besar untuk memesan barang-barang atau bahan-bahan yang diperlukan 

untuk pembangunan di Desa Air Tawar, sehingga menjadi penyebab 

lambatnya dan juga lama dalam menciptakan pembangunan di Desa Air 

Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. 

5. Kurang mendukungnya dari sumber daya alam untuk menciptakan 

pembangunan yang baik, dari tanah, laut, airnya sedangkan untuk kebun 

kelapan dan kebun sawit tidak telalu dalam membantu pembangunan, 

melaikan hanaya untuk kebutuhan masyarakat yang memiliki sebagai besar 

kebun kelapa, dan untuk kebun kelapa sawit juga tidak berperan penting 

dalam meningkatkan pembangunan di Desa Air Tawar Kecamatan Kateman 

Kabupaten Indargiri Hilir. 

6. Adanya batasan antara pemerintahan desa dengan masyarakat sehingga 

keduanya tidak dalam hubungan yang baik. Pemerintahan desa merupakan 

pejabat yang ditugaskan untuk melayani masyarakat dengan baik. 

pemerintahan desa harus bersikap baik dengan masyarakat dan membuka diri 

dalam berbagai hal bukan bersikap acuh tidak acuh dengan masyarakat 

menyebabkan masyarakat enggan berhubungan dengan pemerintahan desa.  
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6.2 Saran 

Adapun saran dari penelitain mengenai  pembagunan  di Desa Air Tawar 

Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut ini: 

1. Dibutuhkan dana yang cukup untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Air 

Tawar yang lebih intensif, untuk pihak pemerintahan desa harus bisa 

mendahulukan yang lebih penting untuk dilaksanakan pembagunan sehingga  

dana yang ada dapat  mendukung pelaksanaan pembangunan serta dananya 

dapat di bagi-bagi terlebih dahulu. 

2. Untuk masyarakat di Desa Air Tawar Kecamatan Kateman Kabupaten 

Indragiri Hilir, lebih dapat meninggkatkan partisipasinya dalam pembangunan 

dengan cara adanya pengarahan dari pihak pemerintahan desa untuk aktif 

dalam memperhatikan masyarakatnya guna memenuhi tinggkat kesejahteraan 

masyarakat di Desa Air Tawar Kecamatan Ketaman Kabupaten Indragiri 

Hilir. 

3. Diperlukan juga sarana dan pra sarana yang mendukung untuk menunjang 

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa, seperti mengadakan, 

penerangan lampu, rumah sakit, pustu,Toko-toko obat serta jalan yang 

sanggat membantu untuk menjalani kebutuhan sehari-hari serta meningkatkan 

tingkat kesejahteraan masyaraka di desa. 

4. Diperlukan pemberdayaan yang lebih untuk mampu meningkatkan hasil dari 

sumber daya alam yang ada guna untuk menjadi uang kas masyarakat dan 
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dapat membantu pembagunan di Desa Air Tawar Kecamatan Kateman 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

5. Seharusnya tidak ada batasan untuk pihak pemerintahan desan dengan 

masyarak di desa, di kerenakan pihak masyarak desa lebih berperan penting 

untuk melaksanakan pembangunan di Desa. 

 

 

 


