
 

 
V.   PENUTUP 

 
 

 
A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data, maka penulis menyimpulkan bahwa ada pengaruh 

kepemimpinan kepala desa terhadap proses integrasi penduduk di Desa Tanjung 

Baru Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung tahun 2010 antara lain : 

1. Menggerakkan masyarakat yang saling berinteraksi ini terbukti dengan 

adanya 103 responden, yang tergolong kategori tidak baik sebanyak 30 

responden (29,13%), selanjutnya yang tergolong kategori kurang baik 

sebanyak 32 responden (31,07%), sedangkan yang tergolong kategori baik 

sebanyak 41 responden (39,80%). Dengan mempunyai derajat keeratan 

pengaruh yang tergolong kategori baik yaitu dengan koefisien kontigensi 

C= 0,63 dan koefisien kontigensi Cmaks = 0,81. Artinya bahwa 

menggerakkan masyarakat yang saling berinteraksi berpengaruh dengan 

baik untuk kepemimpinan kepala desa dan proses integrasi penduduk. 

2. Membimbing masyarakat dalam kerjasama ini terbukti dengan adanya 103 

responden, yang tergolong kategori tidak baik sebanyak 30 responden 

(29,13%), selanjutnya yang tergolong kurang baik sebanyak 33 responden 

(32,03%), sedangkan yang tergolong kategori baik sebanyak 40 responden 

(38,84%). Dengan mempunyai derajat keeratan pengaruh yang tergolong 

kategori baik yaitu dengan koefisien kontigensi C= 0,65 dan koefisien 

kontigensi Cmaks = 0,81. Artinya bahwa membimbing masyarakat dalam 



kerjasama memiliki pengaruh yang baik untuk kepemimpinan kepala desa 

dan proses integrasi penduduk. 

3. Mengarahkan masyarakat dalam pembauran ini terbukti dengan adanya 

103 responden, yang tergolong kategori tidak baik sebanyak 26 responden 

(25,24%), selanjutnya yang tergolong kategori kurang baik sebanyak 35 

responden (33,99%), sedangkan yang tergolong kategori baik sebanyak 42 

responden (40,77%). Dengan mempunyai derajat keeratan pengaruh yang 

tergolong kategori baik yaitu dengan koefisien kontigensi C= 0,62 dan 

koefisien kontigensi Cmaks = 0,81. Artinya bahwa mengarahkan 

masyarakat dalam pembauran memiliki pengaruh yang baik untuk 

kepemimpinan kepala desa dan proses integrasi penduduk. 

4. Mengarahkan masyarakat dalam menetralisir konflik ini terbukti dengan 

adanya 103 responden, yang tergolong kategori tidak baik sebanyak 30 

responden (29,13%), selanjutnya yang tergolong kategori kurang baik 

sebanyak 39 responden (37,86%), sedangkan yang tergolong kategori baik 

sebanyak 34 responden (33,01%). Dengan mempunyai derajat keeratan 

pengaruh yang tergolong kategori baik yaitu dengan koefisien kontigensi 

C = 0,63 dan koefisien kontigensi Cmaks = 0,81. Artinya bahwa 

mengarahkan masyarakat dalam menetralisir konflik memiliki pengaruh 

yang baik untuk kepemimpinan kepala desa dan proses integrasi 

penduduk. 

 

 
B. Saran 

 

Berdasarkan dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan bahwa: 



1. Kepada kepala desa 

a. Kepada kepala desa hendaknya lebih meningkatkan pelayanan dan 

menanggapi masalah yang dihadapi desa tanpa membedakan perbedaan 

etnik, agama serta perbedaan golongan guna mewujudkan kesejahteraan 

dan keamanan lingkungan. 

b. Kepala desa hendaknya lebih memperhatikan, memantau keadaan desa dan 

memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya pada masyarakat 

golongan kebawah (miskin). 

 
2.   Kepada masyarakat 

a. Kepada Masyarakat hendaknya dalam memilih kepala desa harus dapat 

mempunyai kemampuan dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan 

yang diadakan di desa guna kemajuan desa lebih baik dan semakin 

berkembang, bekerjasama tanpa membedakan etnik, agama dan golongan 

baik golongan atas, golongan menengah maupun golongan bawah. 

b. Kepada masyarakat Desa Tanjung Baru harus lebih meningkatkan rasa 

persaudaraan, persatuan dan kesatuan di antara perbedaan etnik, golongan 

dan agama agar dapat hidup harmonis dan damai sesuai dengan yang di 

harapkan bersama. 

 

 
 
 

 


