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BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Analisis Dampak 

Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Perekonomian Masyarakat, dapat 

dikemukakan kesimpulan bahwa secara umum Alokasi Dana Desa telah 

memberikan dampak positif bagi desa dan masyarakat baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Dampak yang diberikan Alokasi Dana Desa secara 

langsung berupa pembangunan sarana dan prasarana fisik kantor, pembangunan 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana di desa, serta pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat.  

Sedangkan dalam bidang ekonomi Alokasi Dana Desa berdampak positif 

secara tidak langsung terhadap tingkat perekonomian masyarakat. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya Alokasi Dana Desa pemerintah desa dapat melakukan 

berbagai program untuk membangun desa, salah satunya adalah program kegiatan 

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya program pembinaan 

dan pemberdayaan masyarakat ini, masyarakat mendapatkan pengetahuan serta 

wawasan dalam mengelola potensi yang ada di desa, sehingga secara tidak 

langsung dapat membantu pendapatan masyarakat. 

 

5. 2 Keterbatasan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah 

diuraikan, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu peneliti kesulitan untuk 
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mengetahui secara rinci kegiatan pemberdayaan masyarakat dilapangan yang 

sumber pendanaannya menggunakan alokasi dana desa. 

 

5. 3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Analisis Dampak 

Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Perekonomian Masyarakat, maka saran 

yang dapat peneliti ajukan terkait penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Desa 

a. Seharusnya porsi penggunaan Alokasi Dana Desa antara operasional desa 

dan pemberdayaan masyarakat harus sesuai dengan peraturan, sehingga 

tujuan dari program Alokasi Dana Desa dapat lebih tercapai untuk 

mensejahterakan masyarakat. 

b. Program Alokasi Dana Desa dalam bidang pemberdayaan ekonomi 

masyarakat lebih ditingkatkan sehingga dapat membantu perekonomian 

masyarakat. 

2. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat desa, agar lebih ikut berpartisipasi dalam mengelola atau 

membangun desanya masing-masing. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan 

variabel terkait sumber pendapatan desa lainnya. 
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b. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya lebih memperbanyak desa yang 

akan dijadikan objek penelitian serta menambahkan tahun yang akan 

diteliti.
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