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BAB VI 

  PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 

dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran 

yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa dan masyarakat 

desa Gobah dikemudian hari. 

6.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil uji deskriptif keempat indikator penelitian di atas dapat 

disimpulkan bahwa analisis pasrtisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang 

paling tinggi adalah pada partisipasi dalam pelaksanaan dengan Mean = 3,25 

dan Standar Deviasi = 0,12. Sedangkan untuk indikator penelitian yang paling 

rendah adalah partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan dengan 

Mean = 3,00 dan Standar Deviasi = 0,15. Dan analisis partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan di Desa Gobah kecamatan Tambang di kategorikan 

Sedang. Dalam tahap pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat masih 

rendah ini disebabkan oleh masyarakat yang beranggapan bahwa keberhasilan 

pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah sedangkan untuk 

pemanfaatan hasil pembangunan  partisipasinya sudah cukup baik. 
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2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dibagi kedalam: 

a. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan (perencanaan) 

Pada umumnya, setiap progam pembangunan masyarakat selalu ditetapkan 

sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan 

sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang 

mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui 

dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi 

langsung didalam proses pengambilan keputusan tentang progam-program 

pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal. 

b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai 

partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara 

sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di 

lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang 

kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil 

pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. 

Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus 

diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga 

kerja, uang-tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan 

dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat 

yang bersangkutan. 
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Disamping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan 

adalah, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek 

pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab 

itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat 

guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus 

dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya) dalam jangka panjang. 

c. Partisipasi Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan 

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan 

sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang 

diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang 

masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan 

pembangunan yang bersangkutan. 

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat 

pembangunan sangat diperlukan. 

d. Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan 

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur 

terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah 

untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan 

hasil pembangunan merupakan tujuan utama. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecendrungan seseorang dalam 

berpartisipasi, yaitu: 



126 
 

a. Usia 

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang 

terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari 

kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai 

dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak 

yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya. 

b. Jenis Kelamin 

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa 

mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” 

yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang 

terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama 

nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan 

emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik. 

c. Pendidikan 

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi, 

pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang 

terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan 

kesejahteraan seluruh masyarakat. 

d. Pekerjaan dan Penghasilan 

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan 

seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan 

diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi 
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kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk 

berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang 

mapan perekonomian. 

e. Lamanya Tinggal 

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan 

pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan 

berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam 

lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan 

cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap 

kegiatan lingkungan tersebut. 

6.2 Saran 

1. Penulis menyarankan agar pihak pemerintah desa Gobah agar lebih gencar 

lagi dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat 

dalam  pembangunan pada tahap pengmabilan keputusan, pelaksanaan, 

pemantauan hingga ke pemanfaatan hasil baik secara langsung maupun tidak 

langsung dan diadakan pembinaan terhadap masyarakat yang mata 

pencahariannya sebagai petani sehingga mereka dapat hidup lebih layak lagi 

seperti kehidupan masyarakat pada umumnya. Serta senantiasa memperbaiki 

dan mengejar pendidikan dalam segala modelnya. 
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2. Penulis menyarankan agar masyarakat desa Gobah menghilangkan pikiran 

yang bersipat negative, agar kedepan masyarakat dan pemerintah desa lebih 

bersahabat dalam urusan partispasi pembangunan desa. 

 


