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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Terbukti bahwa pengaruh kepemimpinan Kepala Desa, aparat desa dengan 

masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk di desa Cimanuk, pengaruh 

gaya kepemimpinan Kepala Desa baik maka secara simultan terjadi 

peningkatan yang baik dalam pembangunan desa. Pembangunan desa 

disatu sisi memerlukan pastisipasi aktif masyarakat tetapi disisi lain juga 

tergantung kepada kepemimpinan Kepala Desa sebagai pemimpin di desa 

yang memfasilitasi berlangsungnya pasrtisipasi masyarakat. Kepala Desa 

sebagai pemimpin harus senantiasa berorientasi kepada perioritas 

pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat sehingga dengan 

sendirinya masyarakat akan cenderung melibatkan diri secara aktif dalam 

setiap program kegiatan dan proyek pembangunan yang dilaksanakan di 

desa. 

2. Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan 

ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan 

pelaksanaan pembangunan di desa dengan mencangkup seluruh aspek 

kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai 

kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan desa pada dasarnya adalah 

bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan 

untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif 

terhadap pola hidup warga masyarakatnya. Pembangunan desa dapat 
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mempengaruhi perkembangan aspek fisik dan non fisik. Akan tetapi 

pencapaian yang objektif pembangunan desa pada dasarnya banyak 

ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem 

pembangunan desa. 

B. Saran 

1. Pemerintah Daerah, terutama pemerintah desa harus memberikan 

kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk menyuarakan 

kepentingannya, harus membuat keseimbangan antara atasan dan 

bawahannya, serta sekaligus mampu melakukan kontrol terhadap 

kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, sehingga otonomi desa dapat 

dipahami bukan hanya sebatas alasan saja tetapi merupakan wujud dari visi 

dan semangat masyarakat desa secara pasrtisipasif dalam pembangunan di 

desanya, yang diharapkan akan memberikan dampak yang baik. 

2. Kepala Desa harus membangun relasi antar pelaku pembangunan di desa 

secara demokratis dalam merumuskan kepentingan desa. Dengan demikian 

kepentingan yang disalurkan pemerintah bukan lagi merupakan 

kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu saja, tetapi merupakan 

kepentingan dari masyarakat desa secara keseluruhan dan telah disepakati 

bersama. Dengan demikian masyarakat akan berpasrtisifasi aktif dan 

bertanggung jawab terhadap setiap program dan proyek yang di laksanakan 

di desa. 

 

 

 
 


