
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab 

ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang 

diharapkan akan memberikan manfaat bagi Kantor Kantor Desa Serta 

Perangkatnya di Desa Pesikaian Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. 

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Pelaksanaan Tugas 

Kepala Desa Dalam Mengurus Penyelenggaraan Pemerinthan Desa Pesikaian 

Dikecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: 

1. Dengan demikian bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa 

pembangunan dan kemasyarakatan pada sub indikator menjalankan 

birokrasi di lefel desa mendapatkan nilai (mean = 3,40) dengan interpretasi 

sedang. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan responden yang mengatakan 

bahwa pemerintahan di Desa Pesikaian sudah berjalan namun belum 

terlaksana dengan baik dikarnakan kepala desa dan perangkatnya  masih 

belum berperan aktif sebagaimana tugasnya. 

2. Dengan demikian dapat disimpulkan pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan desa pembangunan dan kemasyarakatan pada sub indikator 

melaksankan program pembangunan mendapatkan nilai (mean = 3,10) 

dengan interpretasi sedang. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan responden 

yang mengatakan bahwa kepala desa dan perangkatnya sudah 
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melaksankan program pembangunan, tetapi belum berjalan dengan baik 

karena kepala desa dan perangkatnya tidak aktif dalam kegiatan desa. 

3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan desa pembangunan dan kemasyarakatan pada sub indikator 

memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat mendapatkan nilai 

(mean = 2,83) dengan interpretasi sedang. Hal ini dapat dilihat dari 

pernyataan responden yang mengatakan bahwa kepala desa dan 

perangkatnya sudah mengharuskan tertib administrasi tetapi dalam 

pelaksanaannya belum memberikan pelayanan yang maksimal dengan 

adanya administrasi yang menyulitkan masyarakat. 

4. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaran Pemerintahan Desa yaitu 

kepala desa tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal dan 

kepala desa tidak berbaur dengan masyarakat. 

5. Berdasarkan hasil uji deskriptif ketiga sub indikator diatas diketahui 

bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara umum 

masuk dalam kategori sedang dengan nilai (mean = 3,11). Hasil uji 

deskriptif dari ketiga sub indikator yang masuk dalam kategori sedang 

menyatakan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa di 

Desa Pesikaian sudah dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkatnya 

tetapi belum berjalan dengan baik dan lancar dikarenkan kepala desa dan 

perangkatnya belum disiplin dalam bekerja. 
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5.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam 

Mengurus Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pesikaian Dikecamatan Cerenti 

Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: 

1. Penulis menyarankan agar kepala desa dapat meningkatkan tugasnya 

dalam pelaksanaan di Desa Pesikaian dan desa lainnya yang bermasalah. 

2. Penulis menyarankan agar setiap yang akan menjadi kepala desa diberikan 

pelatihan khusus agar tidak terjadi masalah diikemudian hari 

3. Pemerintah harus segera memberi sanksi kepada kepala desa yang 

bermasalah.  

 

 

 

 

 


