
BAB VI 

PENUTUP 

 

 

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab 

terdahulu, maka pada kesempatan ini penulis mengambil kesimpulan dan 

seterusnya berusaha memberikan saran-saran yang kesempurnaan pelaksanaan 

pembangunan sarana prasarana kesehatan di Kecamatan Ungar Kabupaten 

Karimun yang mungkin bermanfaat sekaligus menjadi masukan bagi pihak 

pemerintahan Kecamatan khususnya dalam pelaksanaan pembangunan sarana 

prasarana kesehatan. 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari responden dan dari hasil 

wawancara, maka disimpulkan bahwa pembangunan bidang kesehatan di 

Kecamatan Ungar tidak berjalan semestinya dan belum terealisasi, hal ini dapat 

dilihat dari rekapitulasi keseluruhan jawaban responden yang menjawab kurang 

baik sebanyak 60,07% dari keseluruhan indikator yang di jawab oleh responden. 

Pembangunan bidang kesehatan di Kecamatan Ungar termasuk kategori 

KURANG BAIK yaitu 60,07% berdasarkan evaluasi rata-rata tanggapan 

responden berada pada interval 31% - 60%. Hal ini dikarenakan pada 

pembangunan bidang kesehatan dari hasil penelitian tersebut bahwa Analisa  

Pembangunan bidang kesehatan di Kecamatan Ungar kurang sesuai dengan yang 

di cita-citakan oleh masyarakat. 

Hal ini dapat dilihat dari segi perencanaan, pada perencanaan dana atau 

biaya dan waktu masyarakat banyak menjawab kurang baik. Maka dapat 

dikatakan bahwa pelaksanaan pembangunan yang belum terlaksana maka menjadi 
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hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ungar 

Kabupaten Karimun. 

Hasil tersebut sesuai dengan hasil observasi yang penulis lakukan di 

Kecamatan Ungar tersebut, faktanya pembangunan bidang kesehatan dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ungar belum terlaksana 

sampai saat ini sehingga Kecamatan Ungar masih menumpang di Kecamatan lain 

yaitu di Tanjung Batu Kundur yang jaraknya di batasi dengan laut, sehingga 

masyarakat kesulitan untuk pergi berobat. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ungar kurang maksimal.  

 

6.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai sumbangsih 

terhadap pembangunan bidang kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Kecamatan Ungar berjalan dengan baik anata lain   

a. Di dalam perencanaan pembangunan apapun diharapkan masyarakat ikut 

serta dalam musyawarah yang dilakukan oleh aparat Kecamatan, karena 

sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan 

baik dan masyarakat mempunyai peran yang penting dalam sebuah 

pembangunan tersebut. 

b. Diharapkan kepada aparat desa agar memperhatikan manajemen kerjanya, 

membuat perencanaan yang baik dengan menentukan target pelaksanaan 

pembangunan kapan dimulai dan berakhirnya pelaksanaan pembangunan. 

c. Untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan di Kecamatan Ungar 

maka ke depannya aparatur Kecamatan membicarakan kepada masyarakat 
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terlebih dahulu tentang pembangunan yang akan dilaksankan di Desa 

tersebut agar tidak terjadi simpang siur tentang pembangunan tersebut. 

d. Masyarakat juga diharapkan partisipasinya dalam pembangunan ini agar 

pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara maksimal, karena tanpa 

partisipasi masyarakat pembangunan tidak akan mencapai hasil yang baik. 

 

 

 


