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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah di sajikan pada bab

V mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pembangunan Desa Di

Kecamatan Bangun Purba, maka penulis dapat menarik kesimpulandari hasil

penelitian ini sebagai berikut :

1. Keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Perencanaan Pembangunan Desa di

Desa Bangun Purba

Hasil untuk keterlibatan masyarakat dalam mengikuti prencanaan

pembangunan  yang melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Proses pengambilan keputusan, pelaksanaan pengambilan keputusan sesuai

dengan hasil angket dalam bentuk mendapat undangan, menghadiri undangan

sampai pada pengambilan keputusan masih rendah sesuai dengan hasil angket

yang banyak menjawab tidak pernah dan kadang-kadang.

b. Menentukan kebutuhan, pada tahapan menentukan kebutuhan dimana hasil

dari beberapa pertanyaan yang diajukan pada masyarakat dengan

menggunakan angket melalui penyampaian aspirasi sesuai kebutuhannya

hasilnya juga masih rendah karena masyarakat masih banyak yang menjawab

tidak pernah menyampaikan  kebutuhannya pada rapat pembangunan.
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c. Tujuan dan prioritas, pada tahapan penentuan tujuan dan prioritas pembangunan

masyarakat masih belum merasakan di ikutsertakan dalam penentuan tujuan dari

pembangunan melainkan masyarakat hanya dapat merasakan hasil dari

pembangunan.

Pada intinya jawaban untuk masyarakat ikut berpartisipasi pada perencanaan

pembangunan yang meliputi proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan,

dan menentukan tujuan dan prioritas pembangunan dapat kita lihat hasil untuk yang

sering  dengan rata-rata 15 orang (16,1%), 18 orang (19,3%) yang cukup sering, 18

orang (19,3%) yang menyatakan kadang-kadang, dan 43 orang (46,2%) yang

menyatakan tidak pernah. Dengan nilai rata-rata untuk keterlibatan masyarakat dalam

pembangunan desa di desa Bangun Purba sangat rendah sesuai hasil tabel dengan

jumlah 30 orang rata-rata 15 orang (17,6%) dari ketiga aspek atau item yang telah di

jelaskan sebelumnya.

2. Kontribusi Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Bangun

Purba kecamatan Bangun Purba

Dari indikator kontribusi masyarakat meliputi beberapa tahapan yaitu :

a. Menyumbangkan buah pikiran, masyarakat  dalam menyumbangkan buah pikiran

berupa ide atau asumsinya, serta memberikan masukan pada pelaksanaan

pembangunan masih rendah karena masyarakat beranggapan pembangunan yang

telah di selenggarakan merupakan keputusan dari pemerintah pusat
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b. Menyumbangkan tenaga, dalam menyumbangkan tenaga pada pelaksanaan

pembangunan partisipasi masyarakat masih rendah karena masyarakat desa

bangun purba mayoritas sebagai petani jadi setiap pekerjaan yang dilakukan

mereka harus mendapat uang untuk kebutuhan keluarga.

c. Menyumbangkan keteranpilan, yang dimaksud menyumbangkan

keterampilan pada pelaksanaan pembangunan masyarakat yang memiliki

keahlian di bidang pembangunan untuk masyarakat yang memiliki keahlian

juga mengharapkan konpensasi di setiap pekerjaannya yang mengakibatkan

rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

d. Menyumbangkan harta benda, masyarakat dalam menyumbangkan harta

benda untuk pelaksanaan pembangunan berupa pembebasan lahan juka ada

pelebaran jalan atau pembukaan jalan baru demi terlaksanaanya

pembangunan partisipasi dalam hal ini sangan baik dengan jawaban

masyarakat rata-rata selalu memberikan lahanya untuk pembangunan desa.

e. Menyumbangkan uang, dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat untuk

menyumbangkan uang sangat rendah karena anggapan masyarakat jika suatu

pembangunan yang sudah di rencanakan sudah memiliki anggaran yang

cukup dari pemerintah jadi untuk apa harus memberikan uang lagi.

Dari apa yang telah dijelaskan diatas untuk hasil keseluruhan tentang

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Bangun Purba

dapat kita lihat hasilnya untuk yang sering  dengan rata-rata 15 orang (16,1%), 10
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orang (11,7%) yang cukup sering, 11 orang (11,8%) yang menyatakan kadang-

kadang, dan 56 orang (60,2%) yang menyatakan tidak pernah. Dengan nilai rata-rata

untuk kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa Bangun

Purba sangat rendah sesuai hasil tabel dengan jumlah 30 orang danrata-rata 15 orang

(17,6%).

6.2 Saran

Rendahnya dan kurang begitu optimal partisipasi masyarakat dalam mengikuti

pembangunan yang di laksanakan di Desa Bangun Purba adapun saran-saran yang

perlu penulis kemukakan sesuai hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam

mengikuti pembangunan di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten

Rokan Hulu yaitu :

1. Perlu ditingkatkannya sosialisasi terhadap masyarakat tentang tujuan dan

prioritas Pembangunan Desa agar masyarakat mengerti dan memahami betapa

perlunya partisipasi masyarakat itu sendiri untuk membangun  desa.

2. Kepada masyarakat Desa Bangun Purba yang memiliki keahliah agar kiranya

jangan mempertimbangakan materi, keuntungan dan gaji jika kepentingan

yang akan kita laksanakan adalah demi kemajuan desa kita sendiri, dan

kepada  masyarakat yang lain jangan terlalu perhitungan terhadap tenaga dan

uang untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.
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3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dapat meneliti faktor yang

mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa

Bangun Purba. Agar penelitian ini dapat di lanjutkan.


