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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data, analisis data dan 

pembahasan, maka diperoleh simpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Partisipasi masyarakat yang meliputi dimensi perencanaan, pelaksanaan, 

menerima hasil pembangunan dan penilaian (evaluasi) di Desa Rancajawat 

Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu lebih dari separuh masyarakat 

Desa Rancajawat berpartisipasi. Masyarakat dapat menyampaikan gagasan-

gagasannya baik secara langsung pada saat musyawarah desa maupun kepada 

wakil-wakil pemerintah desa. Masyarakat juga melaksanakan hasil 

perencanaan pembangunan dengan antusias seperti pada saat pembangunan 

masjid di desa dengan menyumbang dana bantuan maupun melalui tenaga 

yang mereka miliki. 

2. Pembangunan politik yang meliputi dimensi persamaan, kapasitas, dan 

diferensiasi dan spesialisasi di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana 

Kabupaten Indramayu lebih dari separuh masyarakat Desa Rancajawat ikut 

serta dalam pembangunan politik. Terlepas dari status sosial, jabatan dan jenis 

kelamin, masyarakat desa rancajawat ikut berpartisipasi dalam kegiatan-

kegiatan politik yang ada di desa. 



85 

 
Indria Septian Kusnaeni, 2014 
Hubungan Partisipasi Masyarakat Dengan Pembangunan Politik Di Desa Rancajawat 
Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

3. Terdapat hubungan yang positif dan tinggi antara partisipasi masyarakat 

terhadap pembangunan politik dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa 

Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu dengan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,62 serta nilai koefisien determinasi sebesar 38,44% dan 

termasuk kedalam kategori pengaruh “tinggi”.  

 

5.2 Saran 

Adapun saran berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama 

melakukan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Desa 

Dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa harus 

siap menerima kritik dari anggota masyarakat dalam mengambil kebijakan 

yang tidak pro rakyat dan masyarakat hendaknya harus ikut bahu membahu 

dalam pembangunan desa serta harus ikut menjaga aset yang telah dimiliki 

desa dengan sebaik-baiknya. 

2. Bagi Masyarakat 

Masyarakat dapat ikut serta berperan dalam melakukan kontrol terhadap setiap 

kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Mengawasi setiap 

kebijakan desa dan mengevaluasi kebijakan dan program desa agar dapat 

memberikan penilaian dan mengevaluasi untuk kemajuan desa selanjutnya.  


