BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan analisis hasil penelitianyang telah dikemukakan pada BAB V
sebelumya, maka ada beberapa kesimpulandan saran sebagai berikut:

6.1

Kesimpulan
Kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian ini adalah:
1. Kepentingan kelompok sasaran atau target group
Dengan adanya Program Pelangi Desa di Desa Nenowea
kepentingan kelompok sasaran atau target group sangat diprioritaskan
dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dan aparat desa dalam
pembangunan rabat sehingga dapat memebantu aktivitas sehari-hari
menjadi lancar, dan juga memperlancar arus transportasi. letak
sasaran program pelangi desa yang berada di desa nenowea sudah
tepat sasaran dikarenakan dengan adanya pembangunan rabat maka
aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah.
2. Dinilai dari jenis dan manfaat yang diterima oleh target group
jenis dan manfaatnya sudah maksimal dimana pemerintah desa dan
masyarakat lebih giat atau termotivasi untuk bekerja karena jalan
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sudah semakin bagus dan menjadi lebih mudah.
3. Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan dapat dilihat dari
kondisi ekonomi masyarakat yang cukup meningkat dilihat dari pola
konsumsi masyarakat menjadi lebih baik, meningkatnya penjualan
hasil pertanian (komoditi).
4. Ketepatan letak sebuah program
dapat dilihat dari ketersediaan dana yang cukup dan juga berjalannya
pengerjaan rabat jalan.
6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai
berikut:
1. Berdasarakan pengamatan saya pada proses pembangunan rabat
diharapkan bagi para aparat baik itu petugas lapangan agar
lebih memperhatikan sarana yang ada di lapangan seperti air
sehingga tidah terhambat proses pembangunan rabat ini .
2. Bagi

para

pembangunan

masyarakat
rabat

desa

Nenowea

diharapkan

untuk

memanfaatkan sarana dengan sebaik-baiknya.
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