
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila merupakan organisasi yang bergerak dibidang 

kemasyarakatan, dimana mereka juga ikut berperan serta dalam kegiatan  mewujudkan pembangunan 

Desa Sampali untuk menjadi desa yang lebih baik lagi. 

Maka pada bagian akhir penulisan skripsi ini, peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Upaya atau program kerja yang dilakukan dalam pembangunan Desa Sampali adalah 

melakukan santunan kepada anak yatim dan juga orang jompo pada setiap bulan suci 

ramadhan dan juga di setiap adanya kegiatan-kegiatan pelantikan. Selain itu, memberikan 1 

(satu) ekor lembu ke masjid pada saat hari raya qurban (Idul Adha juga dapat membantu 

masyarakat yang tidak mampu untuk bisa merasakan makan daging seperti masyarakat-

masyarakat lainnya. 

2. Adanya kerja sama PAC Ormas Pemuda Pancasila dengan Pemerintahan Desa Sampali dalam 

kegiatan Pembangunan Desa, yaitu kegiatan gotong royong yang rutin dilakukan selama 1 

kali dalam sebulan. Kegiatan ini dilakukan secara resmi, yaitu dengan diberikannya surat 

undangan perintah kegiatan gotong royong dari Kepala Desa kepada masyarakat setempat. 

3. Hambatan dan solusi yang ditemukan Ormas Pemuda Pancasila dalam pembangunan Desa 

Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah keterbatasan waktu dan 

juga kesadaran  masyarakat dan kader-kader Pemuda Pancasila untuk ikut berperan serta 

dalam kegiatan pembangunan desa, kurangnya tenaga kader yang ahli dibidang 

pembangunan dan kurangnya dana serta sarana prasarana. 



4. Dalam mengimplementasikan program kerjanya, PAC Ormas Pemuda Pancasila telah berhasil 

menggurangi tingkat bencana banjir yang dapat melanda wilayah-wilayah di Desa Sampali, 

hal tersebut di persentasikan mencapai nilai ± 40%. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyarankan kepada 

berbagai pihak berikut ini : 

1. Bagi PAC Ormas Pemuda Pancasila 

Diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran atau masukan kepada pengurus PAC 

Ormas Pemuda Pancasila dalam mengelola dan mengembangkan desa dalam bidang 

pembangunan fisik dan non fisik agar dapat menjadi desa yang lebih bermutu dan mampu 

bersaing dengan desa-desa lainnya. 

 

 

2. Bagi Pemerintah Desa 

Diharapkan kepada pemerintah desa untuk lebih aktif dan meningkatkan kegiatan 

kerja sama dan saling membagi atau bertukar ide-ide dengan pihak-pihak lainnya dalam hal 

kegiatan membangun desa. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau perbandingan untuk 

penelitiannya yang berhubungan dengan pembangunan desa baik pada lembaga yang sama 

ataupun berbeda, dalam khasanah ilmu pengetahuan. 

 


