
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

Partisipasi masyarakat dalam upaya melindungi dan melestarikan 

lingkungan hidup di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan 

Kabupaten Deli Serdang sebagian besar dapat dikatakan berpartisipasi, dimana 

sebagian masyarakat mau ikut berperan aktif dalam kegiatan melindungi dan 

melestarikan lingkungan hidup yang diadakan di Desa Bandar Khalipah. Namun 

dapat di sayangkan bahwa pemerintah setempat kurang memberi perhatian 

terhadap lingkungan Desa Bandar Khalipah. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan 

masyarakat. 

Masyarakat menyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan kerja bakti 

memiliki manfaat yang sangat besar. Dimana masyarakat dapat merasakan hasil 

dari kerjanya masing-masing yaitu, berupa lingkungan menjadi bersih, sehat dan 

asri yang dirasakan masyarakat sehingga indah dan nyaman untuk dilihat dan di 

pandang, semua selokan sekitar rumah dan jlan menjadi bersih dan bebas dari 

sampah, tidak adanya pencemaran di air, tanah dan udara, serta terjadinya rasa 

kekeluargaan yang sangat erat dan terjadi kekompakan dalam segala kegiatan 

yang ada. Walaupun begitu, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi 

masyarakat dalam menjaga kebersihan lingungan, yaitu antara lain: 



a. Tidak adanya kerja sama yang baik. Kendala ini termasuk membuat 

segala sesuatu yang sudah direncanakan tidak akan berjalan dengan baik. 

Ada juga masyarakat yang tidak mau bekerja sama dengan masyarakat 

lainnya. 

b. Adanya kecemburuan sosial antar warga. Kendala tersebut dapat timbul 

jika masyarakat merasakan hal tidak adil terhadap dirinya sendiri. 

c. Adanya sifat egois. Kendala tersebut terjadi karena adanya masyarakat 

yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan kepentingan 

umum. 

d. Adanya kesibukan dari sebagian masyarakat yang mengakibatkan 

masyarakat jarang terlihat mengikuti kerja bakti di Desa Bandar 

Khalipah.  

e. Adanya cuaca yang tidak mendukung, sehingga waktunya harus diundur 

di hari lain. 

Di antara kelima kendala tersebut yang paling banyak terdapat di Desa 

Bandar Khalipah adalah tidak adanya kerja sama yang baik di antara masyarakat 

dan adanya sifat egois di dalam diri masyarakat. 

Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat di Desa Bandar Khalipah 

mengupayakan keadilan kepada seluruh masyarakat dan bekerja sama dengan 

baik, demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan asri. 



B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka ada beberapa 

saran yang ditujukan penulis kepada pemerintah dan masyarakat daerah Desa 

Bandar Khalipah sebagai berikut: 

1. Pemerintah hendaknya memberikan informasi ataupun penyuluhan-

penyuluhan kepada masyarakat seputar tentang perlindungan dan pelestarian 

lingkungan hidup, agar masyarakat dapat mengerti bagaimana pelaksanaan 

kerja bakti. Pemerintah bukan hanya sekedar memberikan informasi dan 

penyuluhan tetapi juga memberikan pendidika  tentang pelestarian 

lingkungan hidup agar masyarakat mengerti bagaimana pentingnya 

melindungi dan melestarikan lingkungan hidup.  

2. Dalam membuat kebijakan dalam melestarikan lingkungan hidup, hendaknya 

memiliki keyakinan dan mempertimbangkan apa yang akan dilaksanakan dan 

dilakukan oleh masyarakat. Dengan adanya pertimbangan terlebih dahulu 

dalam melaksanakan kerja bakti, maka masyarakat tidak akan bingung dan 

tidak kewalahan dan dapat membuat hasil yang maksimal dan bagus. 

3. Masyarakat hendaknya menyadari bahwa ikut berperan dan aktif dalam 

melaksanakan kegiatan kerja bakti/gotong royong merupakan suatu 

kewajiban dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang harus 

dilaksanakan secara bersama-sama. 

4. Untuk mengerjakan sesuatu hal diharapkan seluruh masyarakat dan 

pemerintah setempat ikut berperan aktif dan bekerja sama dan bergotong 

royong demi melindungi dan melestarikan lingkungan hidup, dan hendaknya 



menjauhkan diri dari sikap egois dan rasa iri agar mendapat hasil yang 

maksimal. 

5. Tingkat partisipasi warga yang tinggi hendaknya dipertahankan dan 

ditingkatkan agar pengelolaan lingkungan dapat berkelanjutan kiranya. Hal 

ini dapat diupayakan dengan diadakannya pelatihan atau kegiatan-kegiatan 

tambahan apresiasi atau penghargaan bagi warga yang melakukan 

pengelolaan lingkungan secara terpadu berupa hadiah maupun piala bergilir, 

namun sebaliknya apresiasi ini diberikan tidak hanya pada tingkat desa 

namun juga secara individu. Hal ini memberikan rasa memiliki dan 

penghargaan atas upaya warga dalam pengelolaan lingkungan.  


