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BAB VI 

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 

 

VI.1  Simpulan 

Simpulan dari penelitian  ini  yang berjudul realisasi penggunaan  Dana 

Desa di Desa Cibadak Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi mengenai 

pengelolaan Dana Desa yang dimulai dari Perencanaan telah melaksanakan 

prinsip partisipatif, hal ini dengan diadakanya musdus atau musyawarah tingkat 

kedusunan dan musrenbangdes atau musyawarah rencana pembangunan desa 

yang dihadiri oleh perangkat desa, unsur masyarakat, lembaga-lembaga desa 

untuk mendapatkan mufakat bersama. 

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Cibadak yang terbagi dalam 3 

(tiga) bidang yaitu pembangunan fisik jalan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk 

pelaksanaan dalam pembangunan fisik jalan sudah merata walaupun ada beberapa 

pengerjaanya belum terealisasi sepenuhnya, lalu dalam bidang kesehatan masih 

minim dalam pembangunannya seperti adanya gedung Poskesdes yang tidak 

terpakai dan fasilitas kesehatan yang masih menumpang dengan gedung lain, dan 

yang terakhir dalam bidang pendidikan yaitu masih minimnya pembangunan 

pendidikan ditandai dengan pembangunan sekolahnya yang masih menumpang 

dengan gedung lain serta untuk pembangunanya sendiri masih mengandalkan 

donatur atau iuran masyarakat tanpa adanya bantuan dari pemerintah desa. Serta 

adanya partisipasi masyarakat yang semakin menurun karena terlalu dimanjakan 

oleh program serta ketidakberhasilan penghargaan atau reward  yang dibuat oleh 

kepala desa yang sampai saat ini tidak berjalan. 

Pertanggungjawaban Dana Desa sudah baik secara teknis maupun 

administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap 

masyarakat dari segi sosialisasi yang masih kurang dilakukan oleh pemerintah 

desa. Padahal jika menerapkan sosialisasi terhadap masyarakatnya banyak 

manfaat yang bisa diambil yaitu salah satunya terjalinya hubungan baik antara 

pemerintah desa dan masyarakat serta sebagai cara ampuh untuk menyukseskan 

program pemerintah melalui sosialisasi. 

UPN "VETERAN" JAKARTA



84 
 

 

 

VI.2  Saran  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran-saran yang dapat 

diberikan untuk beberapa pihak sebagai berikut. 

a. Saran Teoritis 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai realisasi penggunaan Dana Desa disarankan untuk menambah 

bidang yang akan dijadikan sampel penelitian. Tidak hanya 

pembangunan fisik jalan, kesehatan, pendidikan saja tetapi cakupanya 

lebih luas yang bersumber dari Dana Desa.  

b. Saran Praktis 

1. Bagi Pemerintah Desa 

a. Pembangunan fisik jalan yang belum terealisasi segera 

dilaksanakan untuk semua kewilayahan atau kedusunan demi 

menunjang kebutuhan masyarakat. 

b. Dalam melaksanakan pembangunan harus lebih selektif dalam 

mengucurkan dana agar pembangunan lebih bermanfaat dan 

berfungsi seperti Poskesdes yang sampai saat ini tidak berfungsi 

dengan kondisi gedung yang sudah rapuh.  

c. Pemerintah perlu memikirkan cara atau strategi yang diambil untuk 

kedepanya agar suatu pembangunan memiliki gedung masing-

masih seperti hal nya kesehatan dan pendidikan yang gedungnya 

masih menumpang dengan gedung lain. 

d. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan 

menyukseskan program yang akan direncanakan serta terjalainnya 

hubungan baik antara pemerintah desa dan masyarakat. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Menyampaikan aspirasi atau menyalurkan pendapat yang lebih 

aktif  baik pro dan kontra terhadap rencana atau program yang 

dilaksanakan pemerintah desa salah satunya dengan mengikuti 

rapat di desa. 
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b. Perlu ditingkatkan terkait partisipasi masyarakat yang sekarang ini 

mulai menurun karena terlalu banyaknya program maka partisipasi 

dan kesadaran masyarakat dalam swadaya masyarakat rendah. 

 

VI.3  Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan atau salah satu penghambat dalam melakukan penelitian selalu 

ada saja dalam pelaksanaanya. Keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan 

penelitian di Desa Cibadak Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi adalah 

sebagai berikut : 

a. Luasan Desa Cibadak yang luas dengan kondisi terbagi dalam 8 

(delapan) kedusunan menyulitkan peneliti karena yang diteliti sangat luas 

cakupanya seperti harus mewancarai setiap kepala kedusunan atau kadus 

dan masyarakat di kedusunanya masing-masing dengan jarak yang 

berjauhan. 

b. Waktu yang terbatas dalam pengerjaan skripsi ini dengan kondisi 

penelitian kualitatif atau terjun langsung ke lapangan sangat lah sulit.  

c. Mewancarai banyak informan dimulai dari Kepala desa, sekretaris desa, 

bendahara desa, kepala dusun, ketua TPK, ketua LPMD, dan masyarakat 

Desa Cibadak. 

d. Bentuk RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang tidak diizinkan pihak 

desa untuk penelitian ini sehingga tidak bisa dilampirkan. 
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