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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari hasil

penelitian, kesimpulan dan saran ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

pemerintah desa sako untuk meningkatkan pelayanan di masa yang akan datang

khususnya dibidang administrasi Kependudukan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan

mengenai kualitas pelayanan administrasi kependudukan di desa sako  kecamatan

Pangean kabupaten kuantan Singingi maka pada bab ini penulis mengambil

beberapa kesimpulan dan untuk melengkapi juga akan di kemukakan saran-saran

sebagai vahan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Berikut terdapat

lima dimensi pokok yang  telah dikaji guna untuk menentukan kualitas pelayanan.

6.1 Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan atas hasil analisis

tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan data hasil penelitian secara keseluruhan jawabanresponden

untuk Kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Sako

kecamatan pangean Kabupaten Kuantan singingi dilihat dari indikator

pelayanan(reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible)

kecenderungan jawaban responden sebagian besar pada kategori cukup

baik yaitu dengan persentase sebesar 60,66%.
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2. Kualitas pelayanan Administrasi kependudukan di Desa Sako secara

umum dinilai cukup baik walaupun dalam pelaksanaannya masih menemui

keterbatasan-keterbatasan. Penilaian ini didasarkan pada hasil penelitian

terhadap aspek. (reliability, responsiveness, assurance, empathy dan

tangible)  dimana aspek tersebut mampu untuk memberikan kepuasan

kepada para pengguna jasa pelayanan di kantor desa Sako sehingga

pelayanannya menjadi lebih berkualitas

6.2 Saran

Dari hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan

administrasi kependudukan di desa Sako dalam pengurusan pelayanan  surat-surat

kependudukan dinilai sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan urusan

administrasi kependudukannya, Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu

dilakukan oleh pemerintah desa Sako agar pelayanan menjadi lebih optimal, yang

antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah desa Sako perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat

supaya mengetahui pentingnya pencatatan kependudukan.

2. Pemerintah desa sebaiknya berusaha segera melengkapi fasilitas, peralatan

dan pelengkapan yang diperlukan dalam pelayanan supaya proses

pelayanan dapat dilakukan dengan mudah dan selesai tepat waktu.

3. Pemerintah desa perlu menyediakan tempat untuk penyampaian keluhan

dari masyarakat seperti penyediaan kotak saran atau layanan sms yang

dapat dihubungi supaya dapat mengetahui mengenai keluhan atau

pendapat dari masyarakat sebagai pengguna layanan.


