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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan pembahasan penelitian diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Kualitas Personal Kepala Desa Helvetia Kecamatan Sunggal 

Kabupaten Deli Serdang dapat dikatakan baik dan mampu mengemban tugasnya. 

Hal tersebut dapat terlihat dari segala unsur kegiatan yang dicanangkan oleh 

Kepala Desa, dimana sejauh ini pada kenyataannya telah dapat dilaksanakan dan 

dikerjakan dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Sehingga dengan 

kualitas personal yang dimiliki oleh Kepala Desa tersebut dapat menciptakan 

kesejahteraan dan kemakmuran bersama di Desa Helvetia tersebut.  

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

sebanyak 86,28% mengatakan bahwa Kepala Desa Helvetia Kecamatan Sunggal 

Kabupaten Deli Serdang sudah berhasil mengembangkan dan membangun 

desanya menjadi lebih baik dengan memilikinya kualitas personal di dalam 

dirinya sebagai seorang pemimpin desa. Kualitas Personal Kepala Desa Helvetia 

Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ini dapat dilihat melalui beberapa 

indikator yang menjadi acuan terhadap kepemimpinannya diantaranya yaitu, 

kompetensi, empati, integritas, tegas dan wibawa. Melalui indikator-indikator 

tersebutlah maka dapat diketahui bahwa seorang Kepala Desa di desa helvetia 

tersebut jelas memiliki suatu nilai diri yaitu kualitas personal.  
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Kualitas personal yang dimiliki oleh Kepala Desa Helvetia Kecamatan 

Sunggal Kabupaten Deli Serdang terlihat dari hasil angket yang diisi oleh 

responden adalah sebagai berikut: 

1. Kompetensi  : 91,25% 

2. Empati   : 83,33% 

3. Integritas   : 73,66% 

4. Tegas   : 89,66% 

5. Wibawa   : 93,5% 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat 

menyarankan sebagai berikut: 

a. Sebagai Kepala Desa diharapkan terus meningkatkan kembali 

kompetensinya baik dalam hal pengetahuan maupun skill/keterampilannya 

dalam memimpin desa agar kiranya dapat mewujudkan dan menciptakan 

kesejahteraan bagi seluruh warga dan desanya. 

b. Sebagai Kepala Desa diharapkan dapat memperlihatkan dan memberikan 

rasa Empatinya secara terus-menerus terhadap warga dan desa yang 

dipimpinnya.  

c. Kepala Desa juga harus terus meningkatkan nilai-nilai integritas di dalam 

dirinya sehingga dapat membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat 

desa terhadap Kepala Desanya. 

d. Kepala Desa juga harus terus menjaga sikap tegas dan kewibawaannya 

dalam mempimpin desa agar kiranya masyarakat tetap merasa segan, 

patuh, aman dan nyaman memiliki Kepala Desa yang berjiwa pemimpin.  
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e. Kepada masyarakat diharapkan tetap menjaga kerjasama baik antar sesama 

warga desa maupun terhadap aparatur desa, sehingga dengan begitu 

masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam setiap kegiatan-

kegiatan di desa ini yang bertujuan agar tercipta keseimbangan antar 

aparatur desa dengan masyarakat, demi terwujudnya kehidupan 

bermasyarakat yang baik, tentram, aman dan sejahtera. 

f. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mahasiswa/I yang membahas 

tentang Kualitas Personal Kepala Desa, terutama untuk mahasiswa/I 

Jurusan PPKn FIS UNIMED dalam meningkatkan pemahaman dalam 

bidang politik.  

 

 

 


