
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

a. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka di peroleh beberapa kesimpulan antara lain: 

1. Dapat dilihat peran kepala dusun terhadap masyarakat dalam pengembangan 

kegiatan usaha masyarakat di desa Sijabut Teratai, bahkan tidak hanya 

berperan untuk mengembangkan kegiatan tersebut, namun dalam perencanaan 

pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemamfaatan hasil pembangunan 

dan evaluasi keberhasilan pembangunan desa Sijabut Teratai Kecamatan Air 

Batu Kabupaten Asahan. Kepala dusun dapat menjadi tauladan dan panutan 

warga dalam menjalankan roda kehidupan agar dapat lebih baik lagi. 

2. Secara umum tingkat peran kepala dusun desa Sijabut Teratai dalam 

mengembangkan kegiatan usaha masyarakat desa Sijabut Teratai Kecamatan 

Air Batu Kabupaten Asahan berjalan secara aktif. Bentuk peran kepala dusun 

kepada masyarakat tergambar dari keikutsertaan dalam kegiatan usaha 

masyarakat desa bahkan dalam rapat pembangunan desa, kegiatan gotong 

royong dan sebagainya. 

3. Kegiatan usaha masyarakat desa semakin berkembang dengan adanya peran 

dan partisipasi kepala dusun. Dan dengan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan di desa Sijabut Teratai kecamatan Air Batu 
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Kabupaten Asahan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaaa, pemamfaatan 

dan evaluasi pembangunan desa semakin baik. 

b. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan hasil penelitian, penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi kepala dusun maupun pemimpin desa lainya (Kepala desa) diharapkan 

lebih memahami pentingya lebih baik legi peran kepala dusun dalam 

mengembangkan kegiatan usaha masyarakat desa Sijabut Teratai dan dalam 

pelaksanaan pembangunan desa diharapkan lebih aktif lagi dalam memberikan 

informasi dan mengadakan rapat desa, baik itu tentang kerukunan antara 

pemeluk agama, kegiatan gotong royong, pembangunan desa dan sebagainya, 

khususnya desa Sijabut Teratai Kecamatan air batu Kabupaten Asahan. 

2. Bagi masyarakat khususnya warga desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu 

Kabupaten Asahan diharapkan untuk lebih meningkatkan usaha-usaha yang 

telah dimiliki agar lebih baik lagi, dan nama desa pun semakin harum. Dan 

lebih meningkatkan pertisipasi dalam setiap kegiatan desa, berperan aktif 

dalam program pembangunan dan program kegiatan desa baik itu 

keikutsertaan secara fisik, material, pikiran dan juga keterlibatan mental dan 

emosional 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik atau permasalahan yang sama 

diharapkan untuk melakukan penelitian pada desa yang berbeda sehingga 

diperoleh hasil yang lebih komperhensip 


