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Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi dan misi Dalam menjalankan Pemerintah Desa di Desa 

Taman Negeri penulis mengamati ketika mengadakan observasi adalah masih 

kurang berjalan dengan baik beberapa unit potensi desa, permasalahan dalam 

skripsi ini adalah, a) Bagaimanakah Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Taman 

Negeri, Kecamatan Way Bungur Lampung Timur dalam pengembangan potensi 

desa. Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif pada hakikatnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi 
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(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengembangan Potensi Desa 

Di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Lampung Timur belum optimal 

hal tersebut dapat terlihat dari penulaian berikut (a) Hasil kerja yang telah 

dilakukan oleh aparatur desa masih kurang optimal, (b) Keahlian Aparatur 

Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa tidak terlaksana dengan 

baik, (c) perilaku aparatur desa yang masih terkadang kurang disiplin, (d) Kepala 

Desa yang dalam hal ini menurut penuturan responden masih kurang 

mengoptimalkan pengembangan potensi desa, selain itu masalah internal dengan 

beberapa lembaga dianggap masih belum transparasi dalam hal pengelolaan aset 

desa dan keuangan desa. 

Saran dalam penelitian ini yang dapat disampaikan yaitu: a) Perlunya menentukan 

tujuan untuk dapat menghasilkan Prestasi kerja Pemerintahan Desa Dalam 

Pengembangan Potensi Desa yang optimal, b) Perlunya pengembangan Keahlian 

Aparatur Pemerintahan Desa, c) Perlunya kesadaran dari setiap individu khusunya 

yang berkaitan dengan Perilaku Aparatur Pemerintahan Desa, d) Pemimpin 

sebagai motor penggerak sudah selayaknya dapat memimpin aparatur 

pemerintahan desa dalam pengembangan potensi desa dalam mengoptimalkan 

pengembangan potensi desa secara adil dan transparan. 
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