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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Bersdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan 

mengenai “Analisis Kepemimpinan Penghulu Dalam Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat Untuk Mewujudkan Pembangunan di Kepenghuluan Sungai Segajah 

Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi 

Pemerintah Kepenghuuan Sungai Segajah dan masyarakat kepenghuluan sungai 

segajah, sebagai berikut: 

1. Dari pembahasan masing-masing indikator diatas tentang bagaimana 

“Analisis Kepemimpinan Penghulu Dalam Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat Untuk Mewujudkan Pembangunan di Kepenghuluan Sungai 

Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, mulai dari perencanaan 

pembangunan, pelaksanaan pembangunan, memantau dan menerima hasil 

pembangunan, dari tanggapan responden dan hasil analisa peneliti himpun, 

bawha kepemimpinan penghulu dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat untuk mewujudkan pembangunan di kepenghuluan sungai 

segajah kecamatan kubu kabupaten rokan hilir belum terlaskana dengan 

baik. Kepemimpinan penghulu dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat untuk mewujudkan pembangunan di kepenghuluan sungai 

segajah masih perlu ditingkat, sebab banyak hal yang menyebabkan belum 

optimalnya kepemimpinan penghulu dalam meningkatkan partisipasi 
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masyarakata dalam pembangunan terutama dalam memantau dan hasil 

pembangunan di kepenghuluan sungai segajah, karena hasil 

program/kegiatan pembangunan infrastruktur di kepenghuluan sungai 

segajah mutu/kualitasnya kurang baik sehingga sangat pentingnya 

pemantauan dilaksanakan oleh penghulu sungai segajah dan masyarakat 

juga ikut berpartisipasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan rencana terdahulu. 

2. Setelah dianalisa maka diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

Kepemimpinan Penghulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 

Untuk Mewujudkan Pembangunan di Kepenghuluan Sungai Segajah 

Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir adalah anggran dana 

kepenghuluan, memantau atau monitoring terhadap pembangunan serta 

evaluasi terhadap hasil pembangunan.  

B. Saran 

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Dalam perencanaan pembangunan penulis menyarankan agar Pemerintah 

Kepenghuuan sungai segajah benar-benar menggambarkan keinginan dan 

harapan masyarakat dalam pembangunan kepenghuuan sungai segajah, 

sehingga dalam penetapan rancangan rencana pembangunan menjadi lebih 

terarah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat kepenghuuan 

sungai segajah secara umum dan dalam penetapan prioritas pembangunan 

perlu dilakukan secara tajam agar tercapainya tujuan dan sasaran 
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pembangunan dalam rangka efesiensi pencapaian tujuan dan sasaran 

pembangunan. 

2. Penulis menyarankan agar Pemerintah kepenghuuan sungai segajah dan 

masyarakat kepenghuuan sungai segajah agar mengoptimalkan memantau 

(monitoring) pembangunan yang akan direncanakan maupun yang sedang 

diaksanakan pembangunan di kepenghuluan sungai segajah untuk 

memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui apakah kegiatan dan 

objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan diwilayah 

kepenghuluan sungai segajah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau 

tidak. Hasil evaluasi ini sangat penting sebagai masukan untuk menyusun 

perencanaan pembangunan dimasa mendatang. 

 

 

 


