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BAB VI

PENUTUP

6.1  Kesimpulan

Dari hasil rekapitulasi jawaban responden dapat di simpulkan bahwa

dampak sosial ekonomi tentang pemekaran kecamatan sentajo raya di kabupaten

kuantan singingi ini sudah dalam kategori baik dengan nilai persentase rata-rata

sebesar 74.73%. Berdasarkan penyajian data pada bab sebelumnya yang

disimpulkan dalam kategori baik, penjelasan indikator dapat di lihat sebagai

berikut :

1) Peningakatan pelayanan kepada masyarakat, Berdasarkan data yang di

peroleh penulis dalam penelitian ini, indikator peningkatan pelayanan

kepada masyarakat mendapatkan skor dengan persentase 47,14 % dalam

kategori baik. Sebab masyarakat itu sendiri mendapatkan pelayanan yang

baik dari pegawai itu sendiri.

2) Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, Berdasarkan

data yang di peroleh penulis dalam penelitian ini, indikator Percepatan

pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah mendapatkan skor

dengan persentase 48,12% dalam kategori baik. Sebab masyarakat merasa

sejahtera dan perekonomian cukup meningkat setelah terjadi pemekaran.

3) Pengelolaan potensi daerah, Berdasarkan data yang di peroleh penulis

dalam penelitian ini, indikator Pengelolaan potensi daerah mendapatkan

skor dengan persentase 43,67% dalam kategori baik. Sebab di kecamatan
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sentajo raya ini telah bertambah pasar dan pembangunan jalan setelah

pemekaran jadi memudahkan masyarakat untuk belanja sehari-hari.

Namun berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan

bahwa dampak sosial ekonomi tentang pemekaran kecamatan ini masih kurang

maksimal, karena kecamatan ini baru dalam satu tahun ini di mekarkan maka dari

segala bentuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih kurang

maksimal.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai dampak sosial ekonomi tentang pemkaran

kecamatan sentajo raya di kabupaten kuantan singingi adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan kepada masyarakat sentajo raya lebih di tingkatkan lagi dan dan

juga sikap tegas pegawai haruss lebih di perkuat.

2. Pada pembangunan yang ada di kecamatan sentajo raya ini lebih di di

perhatikan lagi supaya tingkat kesejahteraan masyarakat lebih baik lagi

3. Pada peneglolaan potensi daerah nya lebih di perhatikan lagi contonya saja

pada sektor pertanian dan perkebunan.


