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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

Bagian ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil dan pembahasan 

penelitian, keterbatasan dan saran-saran terhadap pengembangan teori dan aplikasi. 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan menguji hubungan undang-undang nomor 6 tahun 

2014 tentang desa terhadap good governance. Penelitian dilakukan dengan 

mengunakan analisis korelasi pearson product moment dengan bantuan SPSS. 

Disimpulkan bahwa hubungan antara undang-undang nomor 6 tahun 2014 terhadap 

good governance signifikan, karena berdasarkan hasil penelitian nilai p-value < alfa 

(0,000 < 0,05), dan nilai kekuatan korelasinya sebesar 0,757 atau 75,7 %. Kemudian 

angka ini di interpretasikan secara sederhana angka indeks korelasi yang diperoleh 

antara 0,01-1 dengan berarti terdapat korelasi positif yang signifikan antara undang-

undang nomor6 tahun 2014  tentang desa dan good governance. Sedangkan dalam 

interpretasi dengan menggunakan nilai tabel “r” product moment ternyata “r” hitung 

lebih besar dari pada “r” tabel, baik pada taraf signifikan 5% maupun 10%. Dengan 

demikian Hipotesis Alternatif (Ha) diterima atau disetujui, sedangkan Hipotesis Nol 

(Ho) ditolak. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Walaupun penelitian ini telah dilakukan dengan baik, namun beberapa 

keterbatasan tidak bisa dihindari. Seperti penelitian-penelitian empiris lainnya perlu 

kehati-hatian dalam mengeneralisasikan hasil penelitian. Beberapa keterbatasan yang 

mungkin mempengaruhi hasil penelitian antara lain : 

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini belum memenuhi kriteria 

yang memadai dengan demikian hasil ini belum dapat digeneralisasi. Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah kuesioner dari jumlah responden yang sedikit  yaitu 

sebanyak 39 orang 

2. Responden yang hanya ditujukan kepada pemerintahan desa, seharusnya di 

imbangi dengan responden masyarakat sehingga dalam hasilnya terlihat lebih 

adil. 

5.3. Saran-saran 

1. Melakukan teknik pengumpulan data tambahan seperti wawancara dengan 

pihak instansi pemerintahan desa dengan tujuan memperbanyak jumlah 

responden dan melakukan pilot study untuk menjamin bahwa item-item 

pertanyaan dalam kuesioner dapat dipahami dengan baik oleh responden 

2. Untuk penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama hendaknya 

menggunakan alat-alat statistik yang berbasis SEM (Structural Equation 

Modelling) seperti AMOS dan LISREL. 

3. Perlu dilakukan pengembangan instrumen penelitian, yaitu disesuaikan dengan 

kondisi dan lingkungan dari obyek yang diteliti. 
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4. Perlu adanya pemahaman lebih dalam lagi mengenai undang-undang nomor 6 

tahun 2014 tentang desa baik buat aparatur pemerintahan desa maupun 

masyarakat desa agar dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa lebih efektif 

dan efesiensi lagi. 

5. Perlu adanya pengawasan dari semua lini baik dari pemerintah kecamatan 

maupun dari masyarakat desa agar dalam pemekaian dana desa bisa lebih 

transparansi. 

6. Adanya dukungan dari semua pihak agar dalam pelaksanaan penggunaan 

anggaran dana desa ini bisa digunakan kemanfaatnnya buat semua pihak. 
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