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BAB VI  

  PENUTUP 

   Berdasarkan hasil penelitian dan uraian analisis yang telah penulis kemukakan di bab-bab 

sebelumnya, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan berdasarkan penelitian dilapangan 

yang telah dilakukan dan memberikan saran berkaitan dengan Kinerja Pegawai Kantor Desa 

Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Di Desa Nagerawe Kecamatan Boawae Kabupaten 

Nagekeo. 

6.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Produktivitas 

 Dalam penelitian ini untuk mengukur produktivitas kerja pegawai desa 

menggunakan indikator yaitu: kemampuan aparat desa dalam menyelesaikan proses 

pembuatan surat dan hasil yang dicapai. Dari indikator tersebut menunjukan 

produktivitas pegawai desa dalam melakukan pelayanan administrasi dapat dikatakan 

belum cukup baik. Dengan demikian produktivitas kerja aparat desa masih harus 

ditingkatkan lagi dalam hal manajemen waktu sehingga surat bisa selesai tepat waktu. 

2. Kualitas Layanan  

  Untuk melihat kualitas layanan dari pegawai desa menggunakan 3 indikator yaitu: 

ketersediaan fasilitas kerja, ketepatan waktu dan kualitas sumber daya manusia. 

Berdasarkan hasil penelitian kualitas layanan dalam proses pembuatan surat dapat 

dikatakan belum cukup baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia, 
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keterlambatan pegawai desa yang sering terjadi, kondisi ruangan yang kurang kondusif 

dan sarana prasarana yang belum cukup memadai. 

3. Responsivitas  

  Untuk responsivitas pegawai desa dalam menanggapi keluhan masyarakat dilihat 

dari kecepatan menaggapi keluhan serta tingkat kepekaan aparat desa dalam menanggapi 

keluhan dikatakan sudah cukup baik. Dimana aparat desa sangat responsif selama proses 

pelayanan berlangsung. Namun yang menjadi perhatian saat ini adalah masih ada 

masyarakat yang belum mengetahui persyaratan dalam proses pengurusan surat, hal ini 

dikarenakan aparat desa tidak menyediakan papan informasi di kantor desa. Dan juga 

petugas pelayanan masih sering terlambat datang kantor. 

6.2 Saran  

  Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat memberikan pelayanan administrasi 

kepada masyarakat adalah: 

1.   Perlu ditingkatkan lagi kemampuan pegawai desa dalam melaksanakan tugasnya, 

terutama dalam hal mengoperasi laptop/komputer agar setiap pekerjaan bisa diselesaikan 

tepat waktu terutama dalam proses pembuatan surat. 

2.   Kepala Desa harus bersifat tegas kepada seluruh pegawai untuk selalu tepat waktu datang 

ke kantor desa, agar masyarakat tidak harus menunggu lagi aparat khususnya aparat yang 

bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. 

3.   Sebagai pemimpin dalam sebuah wilayah, kepala desa harus merekrut lagi pegawai desa 

yang mahir atau mampu untuk mengoperasi laptop/komputer agar proses pelayanan dapat 

berjalan dengan baik. 

4.    Dan juga harus ditambah lagi fasilitas kantor seperti laptop, komputer dan printer.  
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DAFTAR PERTANYAAN 

A. Produktivitas 

1) Ditujukan kepada Kepala Desa 

a. Bagaimana kemampuan para pegawai desa dalam menyelesaikan proses 

pembuatan surat yang di butuhkan oleh masyarakat? 

b. Berapakah jumlah pegawai yang bekerja di kantor desa ini dan bagaimana tingkat 

pendidikan dari setiap pegawai yang ada di Kantor Desa Nagerawe? 

2) Ditujukan kepada Sekretaris Desa 

a. Apa yang menjadi penghambat dalam proses pembuatan surat, sehingga terjadi 

keterlambatan dalam menyelesaikan surat yang dibutuhkan masyarakat? 

b. Apakah masyarakat merasa kesulitan dalam melakukan prosedur/tata cara 

pengurusan surat? 

3) Ditujukan kepada Pegawai Desa 

a. Apakah pelayanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat sudah cukup 

baik? 

b. Apa yang menjadi kendala dalam proses pelayanan administrasi yang diberikan 

kepada masyarakat? 

4) Ditujukan kepada Masyarakat 

a. Dalam pengurusan administrasi dalam hal ini surat yang dibutuhkan oleh 

bapak/ibu, apakah pelayanan yang diberikan oleh para pegawai desa cukup 

memuaskan? 
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b. Dalam pengamatan bapak/ibu bagaimana kemampuan para pegawai kantor desa 

dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk menyelesaikan surat yang 

dibutuhkan bapak/ibu? 

B. Kualitas Layanan 

1) Ditujukan kepada Kepala Desa 

a. Apakah pegawai pemberi layanan administrasi sudah displin dalam menjalankan 

tugasnya? 

b. Bagaimana kemampuan pegawai desa dalam menggunakan komputer/laptop yang 

ada untuk mendukung pekerjaan dalam proses pembuatan surat? 

2) Ditujukan kepada Sekretaris Desa 

a. Apakah masyarakat merasa kesulitan dalam melakukan prosedur/tatacara 

pengurusan surat yang di butuhkan? 

b. Apakah fasilitas yang tersedia di kantor desa dalam mendukung proses pembuatan 

surat sudah cukup memadai? 

c. Bagaimana kemampuan pegawai desa dalam menggunakan komputer/laptop yang 

ada untuk mendukung pekerjaan dalam proses pembuatan surat? 

3) Ditujukan kepada Pegawai Desa 

a. Apakah fasilitas yang tersedia di kantor desa dalam mendukung proses pembuatan 

surat sudah cukup memadai? 

b. Apakah masyarakat merasa kesulitan dalam melakukan prosedur/tatacara 

pengurusan surat yang di butuhkan? 
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4) Ditujukan kepada Masyarakat 

a. Dalam pengamatan bapak/ibu dalam mengurus surat, apakah para pegawai desa 

selalu berdisplin/tepat waktu setiap kali melayani masyarakat? 

b. Menurut pandangan atau pengamatan bapak/ibu bagaimana kemampuan dari 

setiap pegawai ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat? 

C. Responsivitas 

1) Ditujukan kepada Kepala Desa 

a. Bagaimana tingkat kecepatan dari pegawai dalam menanggapi/merespon setiap 

keluhan masyarakat? 

b. Bagaimana tingkat kepekaan dari para pegawai dalam menanggapi setiap keluhan 

dari masyarakat? 

2) Ditujukan kepada Sekretaris Desa 

a. Bagaimana tingkat kecepatan dari para pegawai dalam menanggapi/merespon 

setiap keluhan masyarakat? 

b. Bagaimana tingkat kepekaan dari para pegawai dalam menanggapi setiap keluhan 

dari masyarakat? 

3) Ditujukan kepada Pegawai Desa 

a. Apakah semua keluhan dari masyarakat direspon cepat oleh para pegawai? 

b. Bagaimana tingkat kepekaan dari para pegawai dalam menanggapi setiap keluhan 

dari masyarakat? 

4) Ditujukan kepada Masyarakat 

a. Dalam mengurus surat yang dibutuhkan, apakah pegawai desa menanggapi 

dengan cepat setiap keluhan dari bapak/ibu? 
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b. Menurut pengamatan dan pengalaman bapak/ibu, bagaimana sikap pegawai pada 

saat memberikan pelayanan kepada bapak/ibu? 
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