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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Nagasaribu IV Kecamatan Lintong 

Nihuta Kabupaten Humbang hasundutan dapat dilihat dari 4 hal berikut ini: 

1. Perencanaan  

Dalam perencanaan pembangunan dapat diketahui bahwa adanya 

keikutsertaan masyarakat seperti halnya mengikuti rapat musyawarah yang 

dilakukan kepala desa, aktif dalam menghadiri rapat, memberikan masukan-

masukan dan menetapkan keputusan. Berdasarkan hasil jawaban responden yang 

dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan diperoleh hasil yang berbeda. Petani 

memberikan partisipasi yang baik dalam perencanaan pembangunan sebanyak 

60,68% wiraswasta 55,55% dan PNS memberikan partisipasi yang baik sebanyak 

47,91%. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa petani lebih berpartisipasi 

daripada wiraswasta dan PNS.  

2. Pelaksanaan  

Partisipasi masyarakat desa Nagasaribu IV Kecamatan Lintong Nihuta 

Kabupaten  Humbang Hansundutan telah berpartisipasi. Dimana masyarakat 

terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan, seperti: menyumbang tenaga, 

materi, maupun lahan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini dilihat dari persentase 

jawaban dari setiap responden berdasarkan jenis pekerjaannya yaitu: petani 
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memberikan partisipasi yang baik dalam pelaksanaan pembangunan sebanyak 

48,57%, wiraswasta sebanyak 52,08% dan PNS sebanyak 53,12%. Dalam hal ini 

PNS memberikan partisipasi yang baik lebih tinggi dari petani dan wiraswata 

3.Evaluasi   

Hasil analisis data menunjukkan responden memiliki partisipasi yang baik 

dalam menilai bagaimana perkembangan dan pelaksanaan program pembangunan 

yang terdapat di desa Nagasaribu IV Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten  

Humbang Hasundutan. Dilihat dari persentase jawaban petani memberikan 

partisipasi yang baik dalam evaluasi pembangunan sebanyak 48,73%, wiraswasta 

50% dan PNS memberikan partisipasi yang baik sebanyak 52,77%.   

4. Pemanfaatan 

Partisipasi masyarakat desa  Nagasaribu IV Kecamatan Lintong Nihuta 

Kabupaten  Humbang Hasundutan dalam pemanfaatan pembangunan  sudah aktif 

berpartisipasi. Dimana sebagian dari masyarakat dapat menikmati hasil 

pembangunan yang telah dicapai seperti: saluran irigasi, pembangunan jalan dan 

lain sebagainya. Tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut: 

petani memberikan partisipasi yang baik dalam pemanfaatan pembangunan 

sebanyak 53,55%, wiraswasta 50% dan PNS sebanyak 62,5%.  

Dilihat dari persentasenya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 

dan pemanfaatan hasil penbangunan dapat diketahui bahwa kepala keluarga yang 

pekerjaanya sebagai PNS memberikan partisipasi yang baik lebih tinggi dan 

diikuti dengan petani dan yang lebih rendah adalah kepala keluarga yang 

pekerjaannya sebagai wiraswasta. 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

penulis menyampaikan beberapa saran berupa rekomendasi dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan  

Dalam perencanaan pembangunan diharapkan partisipasi dari seluruh 

golongan masyarakat baik petani, wiraswasta maupun PNS lebih ditingkatkan lagi 

dan juga diharapkan partisipasi yang sama rata dan seimbang khususnya bagi 

masyarakat wiraswasta dan PNS, karena pembangunan ini adalah dari, oleh dan 

untuk masyarakat itu sendiri. Jadi hal ini bukan hanya tanggug jawab petani saja 

melainkan tanggung jawab bersama guna tercapainya tujuan bersama.  

2. Pelaksanaan  

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan lebih didominasi oleh kepala 

keluarga yang pekerjaannya sebagai PNS. Mereka menyadari pentingnya 

partisipasi mereka dalam mensukseskan pembangunan. Untuk itulah untuk 

mencapai keberhasilan dari pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, partisipasi dan kerjasama dari para petani dan wiraswasta sangat 

diharapkan dan lebih ditingkatkan lagi. 

3. Evaluasi  
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Dalam memantabkan keberhasilan dari suatu program pembangunan 

dibutuhkan evaluasi/penilaian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

perkembangan dari program tersebut, apa kendala yang dihadapi dan bagaimana 

mengatasinya. Oleh karena itu, partisipasi dari  setiap elemen sangat dibutuhkan. 

Khususnya bagi petani dan wiraswasta diharapkan memberi partisipasi yang lebih 

baik lagi dalam mengevaluasi program pembangunan guna memperoleh masukan-

masukan baru dalam melancarkan program pembangunan.  

4. Pemanfaatan Hasil Pembangunan 

Berdasarkan dari jumlah persentase jawaban, bahwa kepala keluarga yang 

pekerjaanya PNS lebih berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. 

Dari sini terlihat bahwa masyarakat kurang menyadari akan pentingnya partisipasi 

mereka dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Oleh karena itu bagi seluruh 

masyarakat diharapkan mampu untuk memanfaatkan hasil dari pembangunan dan 

lebih meningkatkan partisipasinya dalam memelihara, menjaga dan melanjutkan 

pembangunan itu, baik petani, wiraswasta maupun PNS.  

 

 


