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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peranan pokmas dalam program GSMK di Kabupaten Tulang Bawang dalam 

kategori sedang, peranan pokmas sudah cukup baik dikarenakan sebagian 

pokmas melaksanakan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

dalam Program GSMK.  Pokmas selalu memfasilitasi dan memantabkan 

rumusan rencana kegiatan, menginventasrisasi swadaya masyarakat, 

membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, 

memimpin forum musyawarah, memantau dan evaluasi serta pelaporan 

perkembangan pelaksanaan kegiatan dari awal proses pembangunan hingga 

selesai program pembangunan. 

 

2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam  Program GSMK di Kabupaten Tulang 

Bawang dalam kategori tinggi. Hal  tersebut menunjukkan bahwa masyarakat 

berpartisipasi sudah baik dalam  Program GSMK namun belum dapat tercapai 

secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kegiatan yang 

dilaksanakan masih dalam klasifikasi sedang, adapun beberapa bentuk kegiatan 

yang menunjang  partisipasi sehingga dikatakan klasifikasi ini sudah baik yaitu 
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monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan hasil program, sehingga hal tersebut 

berpengaruh terhadap kinerja secara keseluruhan.    

 

3. Terdapat hubungan yang nyata antara peranan pokmas dengan tingkat 

partisipasi masyarakat dalam Program GSMK pada taraf kepercayaan 95 % 

atau α = 0,05 , hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik peranan pokmas 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam program GSMK maka 

semakin tinggi tingkat kinerja masyarakat sebagai pelaksana kegiatan dalam 

Program GSMK. 

 

B.  Saran 

 

 

1. Peranan pokmas dalam Program GSMK secara keseluruhan sudah berjalan 

dengan baik termasuk dalam kategori tinggi, artinya pokmas sudah berperan 

aktif dalam mewujudkan keberhasilan Program GSMK.  Oleh karena itu harus 

dipertahankan untuk program-program pembangunan selanjutnya 

 

2. Perlu untuk diadakannya kegiatan musyawarah khusus baik dalam hal kegiatan 

teknis maupun administratif  kepada pokmas untuk meningkatkan kinerja dari 

masyarakat terutama dalam  kegiatan penyusunan proposal  rencana kegiatan, 

pendataan potensi swadaya masyarakat, serta kegiatan mengevaluasi  

mengingat sebagian besar masyarakat masih banyak terkendala dalam beberapa 

kegiatan tersebut, sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal.  

 

3. Kepada Pokmas  Kampung Aji Permai Talang Buah, Kampung Penawar, Aji 

Jaya KNPI, dan Kampung Aji murni Jaya diharapkan dapat untuk mencontoh  

kepada pokmas-pokmas yang ada di kampung lain yang  telah memiliki kinerja 
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tinggi dikarenakan berdasarkan hasil penelitian didapatkan pokmas yang ada di 

kampung - kampung  tersebut masih termasuk pada klasifikasi sedang dimana 

kinerja dari pokmas-pokmas tersebut masih dapat dimaksimalkan lagi agar 

pada  proses pembangunan selanjutnya menjadi lebih baik.   
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