
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2007diketahui bahwa 

dari delapan desa dan satu kelurahan yang ada di Kecamatan Buntu Pane yang 

termasuk ke dalam tipe desa Swakarya hanya Desa Prapat Janji Dan Kelurahan 

Sei Silau Timur dan berdasarkan tingkat perkembangannya termasuk desa yang 

berkembang, sedangkan Desa Lestari, Desa Buntu Pane, Desa Ambalutu, Desa  

Sionggang, Desa Karya Ambalutu, Desa Perkebunan Sei Silau dan Desa Mekar 

Sari termasuk pada tipe desa Swadaya dan berdasarkan tingkat perkembangannya 

merupakan desa yang lamban berkembang. Dari 10 aspek yang ada hanya 

perkembangan penduduk yang memperoleh persentasecapaian tertinggi mencapai 

76,6% dan yang terendah adalah kedaulatan politik masyarakat yang hanya 

mencapai 36,6% dari total skor maksimal. 

 

B. Saran 

1. Diharapkan kepada pemerintah baik pemerintah pada tingkat kecamatan, 

kabupaten maupun provinsi agar lebih memperhatikan desa-desa di 

Kecamatan Buntu Pane dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang 

dibutuhkan secara merata, seperti menyediakan dan memberikan kesempatan 



serta memberikan pelatihan kerja agar masyarakat dapat memiliki keahlian 

yang dapat digunakan sebagai cara untuk mengurangi angka pengangguran di 

Kecamatan Buntu Pane.Dibidang pendidikan diharapkan agar dilakukan 

pembangunan sekolah mulai TK sampai pada tingkat menengah, serta 

memberikan fasilitas belajar kepada lembaga pendidikan yang ada agar dapat 

berfungsi dan membantu siswa belajar di luar aktivitas sekolah. Membangun 

fasilitas kesehatan seperti klinik atau puskesmas untuk memudahkan proses 

pengobatan masyarakat disaat sakit agar tidak perlu menempuh jarak yang 

jauh, memfasilitasi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada pada setiap 

desa melalui mengaktifkan kembali lembaga-lembaga yang ada seperti 

LKMD, karang taruna dan sebagainya dan memberikan peran serta tanggung 

jawab untuk melakukan kegiatan kelembagaan, serta merangkul masyarakat 

dengan cara mengajak masyarakat untuk aktif dan terlibat pada setiap 

musyawarah rencana pembangunan desa. 

2. Kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Buntu Pane diharapkan agar dapat 

senantiasa bersama-sama meningkatkan perannya dalam upaya pembangunan 

setiapinfrastruktur yang ada di desadengan memberikan dan senantiasa 

berpartisipasi baik moril maupun materil, dengan cara menggiatkan kegiatan-

kegiatan yang sederhana namun dapat memupuk rasa kebersamaan dan 

kewarganegaraan yang kuat seperti kegiatan membersihkan lingkungan yang 

terjadwal serta kegiatan sambatan atau gotong royong yang diswadaya 

masyarakat sendiri, agar masyarakat terbiasa secara bersama-sama melakukan 

pembangunan desa dan masyarakat juga bisa turut merasakan perkembangan 

desa yang menjadi tujuan pembangunan nasional, serta menumbuhkan 



kesadaran akan penting menjaga dan tidak merusak fasilitas yang telah ada 

sehingga nantinya manfaatnya dapat dinikmati bersama. 

 


