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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan yangdapat dikemukakan 

adalah : 

1. Karakteristik keadaan desa-kota yang terdapat di Kecamatan Sunggal 

adalah dilihat dari potensi-potensi yang ada di desa-desa tersebut sudah 

hampir semua desa yang ada di Kecamatan Sunggal layak dikatakan 

sebagai Desa-Kota, tetapi masih ada juga beberapa desa yang masih 

tertinggal. Ini diakibatkan oleh desa ini jauh dari ibu kota Kecamatan 

2. Menentukan faktor-faktor penentu kekotaan desa-desa di Kecamatan 

Sunggal dapat disimpulkan bahwa pada penggunaan lahan pemanfaatan 

lahan non Agraris hampir semua mengalami perubaha dalam kurun waktu 

10 tahun untuk lahan Permukiman perubahannya sekitar 10,16%, 

Perkantoran sekitar 0,5%, Pendidikan 1,52%, Pasar 0,4%, Peribadatan 

0,07%, Gudang tetap, SPBU 0,25%, Bioskop/Taman Bermain0.2%, 

Industri berubah 1%, jasa 0,13%, jaringan Jalan 5,77%, Lapangan 0,38%, 

Kuburan 0,55%. Dan pemanfaatan lahan untuk Agraris justru mengalami 

pengurangan dalam kurun waktu 10 tahun untuk lahan Kebuncampuran 

berkurang sekitar 15,02%, Sawah 4,78%, dan wilayah Perkebunan tetap. 

Dan pada karakteristik bangunan yaitu lahan terbangan dan non 

terbanguan dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan tabel hasil pembahasan  
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dapat di ketahui bahwa untuk lahan terbangun tahun 2000 yang paling luas 

adalah 159,34 sedangkan lahan terbangun pada tahun 

adalah 159,34 sedangkan lahan terbangun pada tahun 2010 yang paling luas 

adalah 902,6. Untuk lahan tidak terbangun tahun 2000 yang paling luas 

adalah 887,98, sedangkan lahan tidak terbangun pada tahun 2010 yang 

paling luas adalah 434,09. Dan pada sirkulasi jalan dapat disimpulkan 

bahwa perubahan kualiatas jalan di kecamatan sunggal dari tahun 200 

hingga tahun 2010 sangat berkembang pesat, dimana pada tahun 2000 masih 

di dominasi jalan kerikil sepanjang 37,34 Km dan pada tahu 2010 sudah di 

dominas jalan aspal sepanjang 141,11 Km. Jaringan jalan di Kecamatan 

Sunggal pada umumnya sudah dalam keadaan baik.Jalan-jalan yang ada di 

Kecamatan Sunggal semua hampir sudah teraspal dengan status jalan 

Nasional dan Kabupaten. 

3. Menentukan tipologi desa di Kecamatan Sunggal berdasarkan tingkat 

perkembangannya, desa-desa yang ada di Kecamatan Sunggal termasuk 

jenis desa Swasembada.  

B. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sunggal maka dapat 

dirumuskan beberapa saran bagi Pemerintah daerah sebagai perencana 

danmenyusun beberapa kebijakan pemerintah serta kepada masyarakat untuk 

mewujudkan dearah dalam pembangunan, adapun saran yang dikemukakan oleh 

penulis sebagai berikut: 
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1. Kepada Pemerintah Kecamatan Sunggal diharapkan dalam melakukan 

pembangunan agar lebih memperhatikan desa-desa yang masih memiliki 

paling sedikit fasilitas pelayanan yang menunjang perkembangan setiap 

desa 

2. Sebagai Desa yang meliki potensi dan letak strategis disarankan kepada 

pemerintah agar lebih melengkapi Sarana dan Prasarana. 

3. Kepada Instansi terkait agar lebih melengkapi data-data yang berkaitan 

dengan data monografi, data statistika, baik yang bersangkutan dengan 

alam, sosial,budaya,dan kependudukan. Agar masyarakat dapat dengan 

mudah mendapatkan informasi tentang daerahnya. 

 

 

 

 


