
 

 

 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat  peranan pokmas dalam Program RSMW di Kabupaten Tulang 

Bawang Barat dalam kategori sangat tinggi/sangat baik sebesar 61,8 persen, 

ini berarti kelompok masyarakat telah memahami dan menghayati tugas 

pokok dan fungsinya dalam Program RSMW. Pokmas selalu melakukan 

bimbingan berupa arahan kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan 

sarana fisik, mengikuti kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dari 

pembangunan tahap satu sampai kegiatan pembangunan selesai serta 

menghimpun potensi swadaya masyarakat. 

2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Program RSMW di Kecamatan Gunung 

Agung dalam kategori sedang sebesar 64 persen. Hal tersebut dibuktikan 

dengan masyarakat ikut serta dalam merencanakan pembangunan dan ikut 

dalam pengambilan keputusan, ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan 

pembangunan sarana fisik, melakukan monitoring dan evaluasi, serta 

menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.  
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3. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat peranan pokmas  dengan 

tingkat partisipasi masyarakat dalam program RSMW (rs=0,691). Hasil di 

atas menunjukkan semakin baik peranan pokmas dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya dalam program RSMW maka masyarakat akan terpacu 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam program RSMW.  

 

B. Saran 

1. Tingkat peranan kelompok masyarakat secara keseluruhan sudah sangat baik 

tetapi secara per-indikator masih ada yang perlu dan bisa ditingkatkan yaitu 

pada peranan pokmas menghimpun potensi swadaya masyarakat, 

keikutsertaan dalam pembuatan rekening kolektif serta membimbing dan 

mengarahkan masyarakat. Indikator tersebut masih dapat ditingkatkan dengan 

cara membuat sistem yang dapat mengajak masyarakat tidak hanya 

memberikan sumbangan tenaga tetapi dapat juga memberikan sumbangan 

material, uang atau bahkan makanan untuk orang-orang yang sedang bekerja.  

Anggota pokmas juga harus lebih aktif dalam pengelolaan rekening kolektif, 

tidak hanya ketua dan bendahara saja yang berperan dalam mengelolanya. 

Anggota pokmas yang bertugas dalam pembangunan dilapangan juga dapat 

lebih berperan aktif lagi tidak hanya mengarahkan tetapi juga ikut memberi 

contoh kerja secara langsung sehingga masyarakat dapat mengikutinya 

langsung.  

2. Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan terutama partisipasi dalam 

perencanaan dan pengambilan keputusan serta partisipasi swadaya.  Partisipasi 
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tersebut dapat ditingkatkan dengan cara masyarakat harus lebih berani dalam 

mengungkapkan gagasan/pendapat meraka dalam forum diskusi. Partisipasi 

swadaya juga dapat ditingkatkan dengan masyarakat mau memberikan 

sumbangan selain tenaga misalnya seperti sumbangan material untuk 

pembangunan, sumbangan uang, sumbangan uang atau sumbangan lain yang 

dapat berguna dalam kegiatan program RSMW. 

3. Partisipasi masyarakat akan dapat meningkat seiring dengan peningkatan 

Pokmas dalam menjalankan peranannya. Jika ingin partisipasi masyarakat 

meningkat maka pokmas harus bisa memberi contoh dengan menjalankan 

peranannya dengan sebaik mungkin.  

 


