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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab 

terdahulu, maka pada bagian ini penulis mencoba mengambil beberapa 

kesimpulan dan memberikan sedikit saran sebagai langkah terakhir dalam 

penulisan hasil penelitian. 

1. Kepemimpinan merupakan suatu kegiatan dimana seseorang mempunyai kuasa 

    atas apa yang dipimpinnya agar lingkungan yang dipimpinnya mengikuti hal-  

     hal yang diharapkannya.Dan kepemimpinan tidak lepas dari seorang pemimpin 

     yang bertindak sebagai kepala atau ketua yang menjalankan tugasnya secara 

     bijaksana, adil dan mengutamakan kepentingan orang banyak dibandingkan 

     kepentingan pribadi atau golongan. 

2.  Peran kepemimpinan lurah dalam mewujudkan tata kelola administrasi  

pemerintahan yang baik (good governance) di Kelurahan Lalang Kecamatan 

Rambutan Kota Tebing tinggi sudah dapat dikatakan tercapai. Hal  ini terbukti 

dari tanggapan responden yang mengatakan lurah dalam      melaksanakan 

tugas kepemimpinannya dapat diterima kinerjanya selama ia memimpin, staf-

staf lurah dan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan      penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik yang diharapkan oleh semua  pihak.Salah satu prinsip 

pokok dari tata kelola administrasi pemerintahan yang  baik (good governance) 

itu adalah adanya partisipasi dan penerimaan dari masyarakat. 
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3. Tata kelola administrasi pemerintahan yang baik (good governance) di   

Kelurahan Lalang berjalan dengan semestinya karena peranan kepemimpinan  

lurah yang menjadi kepala penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan  

kelurahan mampu secara baik dan tegas memberikan kebijakan-

kebijakannya  untuk memberikan yang terbaik kepada para staf maupun 

masyarakat serta   dengan diakuinya pemerintahan yang baik itu maka 

kelurahan    yang dipimpin   mampu maju dan mensejahterakan masyarakat 

yang berada di    lingkup Kelurahan   Lalang Kecamatan Rambutan Kota 

Tebing tinggi.Dengan   demikian semua akan   merasa puas dan aman 

berpartisipasi dalam setiap   kegiatan penyelenggaraan   pemerintahan 

kelurahan. 

B.Saran 

1. Lurah Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, hendaknya dapat 

     meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki dengan cara 

     tanggap/menampung aspirasi-aspirasi positif dari staf-staf lurah dan 

     masyarakat agar dapat lebih mudah menjadi lurah yang profesional, mampu 

     merespon, dan menjawab setiap keluhan dan permasalahan dari staf atau 

     masyarakat luas. 

2. Hendaknya kedisiplinan serta optimisme lurah dalam menjalankan tugas dan 

     tanggung jawab dapat selalu ditegakkan, agar staf kelurahan dan masyarakat 

     selalu merasa puas akan kepemimpinan lurah apabila memberikan pelayanan 

     kepada masyarakat yang sedang berurusan atau berkepentingan dengan lurah. 
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3. Dalam mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik (good 

    governance) ,kiranya peran kepemimpinan lurah dapat selalu baik dihadapan 

    masyarakat karena dengan adanya penerimaan yang baik dari masyarakat 

    kelurahan,maka semua hal yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan 

   pemerintahan kelurahan dapat terwujud. Dan dalam memberikan perlakuan 

   pelayanan Lurah tidak pernah memandang golongan atau status sosial 

   masyarakat, karena keadilan adalah hal yang paling penting terwujudnya tata 

   kelola administrasi pemerintahan yang baik itu. 

 


