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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang terdapat didalam dalam penelitian ini penulis 

bertitik tolak pada hasil observasi, wawancara. Maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemerintah desa telah melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin 

yang diberi kepercayaan oleh masyarakat desa Saitnihuta Kabupaten 

Humbang Hasundutan, terbuka menerima keluhan masyarakat yang 

terjadi saat ini kepada pemerintah desa, bahkan pemerintah desa atau 

kelompok tani melaksanakan namanya rapat sekali sebulan demi 

mencari solusi yang tepat didalam setiap permasalahan. Berdasarkan 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang ada di desa Saitnihuta 

Kabupaten Humbang Hasundutan apapun yang menjadi keputusan 

dari pemerintah desa maupun kelompok tani selalu berpengaruh demi 

kemajuan dan kesejahteraan petani. Pemerintah desa mengusahakan 

perbaikan jalan hingga ke ladang masyarakat dan juga perairan yang 

dibutuhkan petani dalam bercocok tanam dan tidak hanya sarana dan 

prasarana pemerintah desa juga membuat usaha-usaha seperti 

membentuk kelompok tani dan memberikan modal kepada setiap 

anggota kelompok tani, pembagian pupuk kepada kelompok tani 

seperti pupuk: SP, PONSKA, UREA. Hambatan yang dihadapi 
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pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa seperti 

kepengurusan daftar RDKK kadang kurang tepat waktu, tapi kita 

memang tahu bahwa jarak antara kantor kepala desa jauh dari rumah 

masyarakat, dan ada juga yang berdekatan jadi wajar jika waktunya 

kadang tidak tepat waktu dalam kepengurusan kelompok tani.  

2. Adanya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa Saitnihuta 

yaitu dengan pembangunan infrastruktur yang sudah mulai dirasakan 

masyarakat petani, kemudian pembangunan masyarakat dan 

peningkatan ekonomi di desa Saitnihuta terutama bagi petani. \ 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan demi 

kebaikan pemerintah desa sebagai berikut: 

1. Diharapkan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa 

supaya lebih ditingkatkan lagi perannya dalam menangani dan 

mengelolah desa supaya lebih baik lagi kedepanya, dengan 

memeperhatikan pembangunan desa juga kepentinagan masyarakat 

demi kesejahteraan desa Saitnihuta Kabupaten Humbang 

Hasundutan. 

2. Diharapkan pemerintah desa lebih proaktif dalam memperhatikan 

keadaan masyarakat terlebih dalam bidang pertanian supaya usaha-

usaha dalam pertanian semakin meningkat, dengan member modal 

usaha maupun memberi bantuan subsidi pupuk  dengan demikian 

maka pertanian akan lebih baik, serta memperhatikan sarana dan 

prasarana demi kesejahteraan masyarakat desa Saitnihuta di bidang 

pertanian. 

3. Masyarakat desa Saitnihuta diharapkan supaya menjalin kerja sama 

yang lebih baik lagi dengan pemerintah desa Saitnihuta guna 

meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di desa Saitnihuta 

Kabupaten Humbang Hasundutan. 

 


