
 

 

 

 

 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Simpualan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan  

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanggamus ternyata dapatlah disimpulkan 

bahwa hasil pengawasan masih kurang baik hal ini dapat dilihat dari salah 

satu indikatornya yaitu Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan 

dan pungutan liar seperti kualitas dan kuantitas kasus-kasus 

penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat belum 

dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan 

pengawasan lainnya serta berkurangnya tingkat kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas masih jauh dari yang diharapkan. 

2. Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus masih kurang terlihat 

baik seperti bagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dari berbagai 

indikator seperti prestasi kerja yang seharusnya sudah sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur yang berlaku, adanya kesetiaan pegawai 

pada pekerjaan dan instansi, adanya tanggung jawab pekerjaan yang 

dibebankan kepada pegawai dapat dilaksanakan dengan baik, ketaatan 

pada peraruran kedinasan, kejujuran dalam bekerja, kerjasama yang baik 
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antar pegawai dan dengan atasan, adanya pemunculan ide kerja pada 

pegawai dan kepemimpanan yang dimiliki oleh pegawai maupun atasan, 

melihat hal tersebut harusnya kinerja Dinas Pendidikan lebih baik lagi. 

 

6.2 Saran 

 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Saran dari penulis agar terciptanya kerjasama yang baik antara Dinas 

Pendidikan dan Inspektorat Daerah untuk menangani hal-hal yang harus 

diperbaiki agar lebih baik seperti mengurangi kebocoran, pemborosan dan 

pungutan liar seperti kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, 

penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat belum dapat dikurangi 

sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan 

lainnya serta berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas, 

dapat diatasi agar kedepan lebih baik. 

2. Saran dari penulis terhadap Inspektorat harus dapat menekan pengawasan 

yang lebih kepada Dinas pendidikan yang mana dapat dikatakan Kinerja 

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus masih kurang terlihat baik. Pada 

dasarnya indikator seperti prestasi kerja yang seharusnya sudah sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, adanya kesetiaan 

pegawai pada pekerjaan dan instansi, adanya tanggung jawab pekerjaan 

yang dibebankan kepada pegawai dapat dilaksanakan dengan baik, 

ketaatan pada peraruran kedinasan, kejujuran dalam bekerja, kerjasama 

yang baik antar pegawai dan dengan atasan, adanya pemunculan ide kerja 
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pada pegawai dan kepemimpanan yang dimiliki oleh pegawai maupun 

atasan, agar kedepan lebih baik lagi karena indikator yang diperlukan oleh 

Dinas Pendidikan sudah cukup memenuhi, tetapi pada pelaksanaanya 

masih kurang baik. 


