BAB V

PENUTUP
A.

Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pola Kepemimpinan Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat
Dalam melakukan pemberdayaan kepada masarakat kepala desa mempunyai
pola kepemmpinan yang dimiliki,
a.

Pola kepemimpinan yang Otoriter

b.

Pola pemimpinan yang kurang adil

c.

Pola kepemimpinan yang bersifat nepotisme

2. Adapun

faktor-faktor

yang

menjadi

penghambat

dan

pendukung

pemberdayaan Masyarakat.
a. Faktor Pendukung
a) Tersedianya anggaran dari pemerintah melalui Alokasi Dana Desa
(ADD)
b)

Tersedianya fasilitas yang memadai

c)

Adanya dukungan sepihak masyarakat dan tokoh masyarakat

d)

Adanya dukungan penuh dari masyarakat terhadap program kerja
yang bersifat Agamis.
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b. Faktor Penghambat
a.

Kurangnya transparansi anggar, yang mengakibatkan masyarakat kurang
dukungan penuh dari anggota masyarakat dan tokoh masyarakat

b.

Ketidak adilan kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala
desa dan kesejajaran masyarakat dalam hukum.

c.

Sikap kepala desa yang tidak sopan dan ramah dalam bersosialisasi
dengan masyarakat terhadap program kerja yang disusun.

d.

Sifat kepemimpinan kepala desa yang otoriter

e.

Kurangnya program kerja yang menyentuh masyarakat

3. Tinjauan Siyasah terhadap pola kepemimpinan kepala Desa dalam
Memberdayakan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat di pahami bahwa pemberdayaan
msayarakat belum sesuai dengan konsep fikih siyasah, hal itu di buktikan
dengan hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat seperti hal-hal sebagai :
a.

Kurangnya transparansi anggar, yang mengakibatkan masyarakat kurang
dukungan penuh dari anggota masyarakat dan tokoh masyarakat

b.

Ketidak adilan kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala
desa dan kesejajaran masyarakat dalam hukum.

c.

Sikap kepala desa yang tidak sopan dan ramah dalam bersosialisasi
dengan masyarakat terhadap program kerja yang disusun.

d.

Sifat kepemimpinan kepala desa yang otoriter
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4.

Saran-saran
a.

Kepada pihak kepala desa diharapkan mampu memberdayakan
masyarakat sehingga masyarakat sejahtera dan makmur.

b.

Kepada pihak kepala desa, diharapkan mampu meningkatkan kualitas
pelayanan dan manajemen yang baik sehingga pelanggan akan merasa
nyaman dan senang, sehingga tujuan yang di harapkan tercapai dan
desa yang makmur.

c.

Diharapkan bagi peneliti lain melakukan penelitian lanjutan dari sisi
yang berbeda demi kesempurnaan skripsi ini.

