
 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peran kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan masyarakat di Desa 

Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. 

Dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan sebagi penentu arah, pemimpin 

sebagai juru bicara organisasi dan pemimpin sebagai integrator, namun disisi lain 

Kepala Desa Banjar Ratu kurang dapat menjalankan peranannya sebagai 

pemimpin sebagai komunikator dan mediator karena pembangunan nonfisiknya 

belum dapat terwujudkan selain itu masih terdapat konflik yang belum dapat 

diselesaikan separti sengketa yang sering terjadi di Desa Banjar Ratu adalah 

masalah pertanahan, suku, dan konflik keluarga, dan Kepala Desa tidak pernah 

mengkomunikasikan tentang larangan dalam berbagai bentuk perjudian. 

 

2. Faktor yang menghambat kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan 

Desa Banjar Ratu dapat dibagi kedalam dua aspek yaitu faktor internal dan 

eksternal. Dimana faktor internal terdiri dari aspek sumberdaya manusia atau 

aparat pelaksanaan yang masih kurang baik secara kualitas maupun 
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kuantitasnya. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang belum memadai, 

rendahnya kualitas SDM aparat pemerintah desa. Sedangkan faktor eksternal 

yang menjadi penghambat adalah partisipasi masyarakat dalam menaati aturan 

desa hubungan antar status.  

 

A. Saran  

1. Berkaitan dengan indikator peran kepemimpinan, ada yang menjadi 

kekurangan dalam hal peran pemimpin sebagai komunikator dan mediator. 

Sebaiknya pemimpin lebih meningkatkan perananya terlebih mengenai 

komunikasi karna Kepala Desa Banjar Ratu sebagai penerjemahan pesan dari 

pemerintah di atasnya sehingga masyarakat awam dapat mengerti dengan 

mudah, dan lebih meningkatkan perananya sebagai mediator atau penengah 

dari masyarakat yang bertikai. 

2. Sebaiknya pemimpin tetap berupaya semaksimal mungkin membuka ruang 

kepada masyarakat agar tidak segan memberi aspirasinya. Selain itu, aparat 

pemerintah desa juga harus meningkatkan kerjasama yang baik dan hubungan 

yang harmonis demi terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat 

dalam penyelenggaraan pembangunan. 

3. Pemimpin perlu menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi 

masyarakatnya agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dengan 

menerapkan prinsip saling menghargai dan mendukung serta menyediakan 

sarana dan prasarana yang menunjang pembanguan fisik maupun non fisik. 


