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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat Desa 

Kertajaya, untuk mengetahui persepsi dan partisipasi serta latar belakang 

ketokohan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan 

masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa: 

1. Gambaran untuk variabel persepsi masyarakat di Desa Kertajaya terhadap 

pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan 

persepsi masyarakat kecenderungan skor yang “Cukup Tinggi. 

2. Gambaran untuk variabel partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana 

desa untuk pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi memiliki kecenderungan skor 52,52% dengan kategori “Cukup 

Tinggi”. 

3. Bahwa 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima, yang dihitung dengan koefisien korelasi 

adalah 0,832 atau 𝑅𝑌𝑋1𝑋2 = 0,832 hal ini menunjukan hubungan yang “Sangat 

Kuat” sedangkan kontribusi atau sumbangan secara stimultan  variabel 𝑋1dan 

𝑋2 terhadap Y sehingga persepsi dan partisipasi masyarakat berhubungan 

secara “Stimultan” dan “Signifikan” terhadap pemanfaatan dana desa. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka ada beberapa rekomendasi yag 

mengacu pada setiap indikator masing-masing variabel. Hal ini di sarankan untuk 

meningkatkan rata-rata pemahaman dan keterlibatan masyarakat yang memiliki 

skor rendah. Implikasi dan rekomendasi tersebut diantaranya: 

1. Gambaran untuk variabel X1 (Persepsi) menunjukan tingkat persepsi 

masyarakat pada kategori cukup tinggi. Meskipun setiap indikator 

menunjukan bahwa indikator cukup tinggi, untuk meningkatkan indikator 

tersebut adalah dengan mengacu pada petunjuk teknik dan petunjuk 

pelaksanaan bahwa persepsi masyarakat perlu ditingkatkan dengan pemberian 

informasi secara transparan dari pihak desa untuk meningkatkan pengetahuan 
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masyarakat akan pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat 

sehingga masyarakat merasakan hasil dari pemanfaatan dana desa tersebut. 

2. Gambaran untuk variabel X2 (Partisipasi) menunjukan tingkat persepsi 

masyarakat pada kategori cukup tinggi. Meskipun setiap indikator 

menunjukan bahwa indikator cukup tinggi, untuk meningkatkan partisipasi 

tersebut adalah dengan melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat dalam 

setiap kegiatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan, dimana ketika 

masyarakat tidak dapat menyumbangkan materi namun dengan pemberian 

tenaga dan sebaliknya jika masyarakat tidak mampu menyumbangkan tenaga 

mereka bisa menyumbangkan materi dalam keikutsertaannya sehingga bisa 

mengoptimalkan hasil kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. 

3. Gambaran untuk hubungan antara variabel X1, Variabel X2 terhadap Variabel 

Y (Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat) menunjukan 

adanya hubungan persepsi dan partisipasi masyarakat pada kategori sangat 

kuat. Meskipun hubungannya sangat kuat, tetap perlu adanya pendampingan 

dalam setiap kegiatan. Karena pemahaman masyarakat mengenai dana desa 

dan keterlibatan masyarakat menentukan keberhasilan dalam pemberdayaan 

masyarakat. 

 

 


