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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Dalam mejalankan sikap partisipasi, pemerintah desa dapat dikatakan 

telah bekerja dengan baik. Upaya yang telah dilakukan yaitu 

pemerintah desa berpartisipasi dalam pembangunan serta berhasil 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 

melalui sosialisasi yang dilakukan. 

2. Dalam sikap kepatuhan hukum, pemerintah desa berupaya 

menjalankan dan menerapkan peraturan yang telah disepakati 

bersama demi terciptanya tata pemerintahan yang baik. Akan tetapi 

penilaian masyarakat mengatakan bahwa pemerintah desa belum 

menjalankan prinsip tersebut dengan baik. 

3. Dalam menjalankan sikap transparansi, pemerintah desa terbuka 

terhadap masyarakat dalam melaksanakan pemungutan biaya untuk 

mengadakan kegiatan serta dalam penyelenggaraan E-KTP yang telah 

berjalan. 

4. Dalam sikap daya tanggap, upaya yang dilakukan pemerintah desa 

yakni tidak pandang bulu dalam melayani pihak yang berkepentingan 
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dan bersikap responsive dalam menerima serta menampung aspirasi 

masyarakat. Tetapi dalam kenyataannya pemerintah belum 

melaksanakan dengan baik karena  masih banyak masyarakat yang 

merasa belum puas. 

5. Upaya yang dilakukan pemerintah desa sebagai penengah belum 

terlaksana dengan baik. Karena pemerintah desa dapat dikatakan tidak 

mengadakan jalan kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan 

antar warga. 

6. Dalam menjalankan prinsip keadilan, efektif, akuntabilitas dan visi 

strategis, pemerintah desa berupaya mengambil kebijakan serta 

melaksanakan pembangunan yang berguna untuk kedepannya dan 

bekerja secara efektif dan efisien dalam melayani masyarakat di desa 

demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Tetapi upaya tersebut 

belum berhasil, karena banyak masyarakat yang tidak percaya dengan 

kinerja pemerintahan yang sekarang ini. 

 Dengan demikian pemerintah desa tidak berhasil dalam mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik di tingkat desa, karena masyarakat belum sepenuhnya 

merasa puas dan belum terlayani dengan baik. 

B. Saran 

 Sesuai dengan kesimpulan diatas maka dapat diajukan saran sebagai 

berikut: 



67 

 

1. Pemerintah desa harus tanggap terhadap kepentingan dan kebutuhan 

masyarakat. Sebaiknya pemerintah desa tidak mengabaikan 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat, karena perlu adanya 

pencapaian untuk mewujudkan kesejahteraan. 

2. Pemerintah desa hendaknya adil dalam mengambil keputusan 

berdasakan aspirasi masyarakat yang diterima dengan 

mempertimbangkan kepentingan masyarakat. 

3. Pemerintah desa hendaknya mematuhi secara utuh peraturan yang 

telah disepakati. Jangan menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan 

yang ada. 

4. Pemerintah desa hendaknya bertindak sebagai penengah bagi berbagai 

kepentingan yang berbeda untuk mencapai yang terbaik bagi 

kepentingan masing-masing pihak. 

5. Pemerintah desa diharapkan mampu bekerja dengan maksimal untuk 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat desa dengan 

menungkatkan mutu pembangunan serta mewujudkan pemerintahan 

yang bersih dan bertanggung jawab. 


