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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

1. Umum  

Tri Rismaharini adalah sosok yang banyak dikagumi dan diidolakan 

oleh banyak kalangan, terutama warga Kota Surabaya itu sendiri. Sebagai 

sosok Wali Kota Surabaya yang memiliki sikap tegas, disiplin dan 

berkepribadian jujur, Tri Rismaharini selalu mengedepankan kepentingan 

rakyat diatas kepentingannya sendiri. Dia beranggapan bahwa jabatan yang 

dia miliki adalah suatu amanah yang diberikan oleh warga Kota Surabaya. 

Perannya sebagai seorang pemimpin juga tidak pernah lepas dari perspektif 

religius yang dimilikinya. Ketakutan akan tanggung jawabnya kepada Allah 

SWT selalu membuatnya teguh dan jujur dalam melaksanakan 

kepemimpinan, maka tidak heran apabila dia terpilih sebagai Wali Kota 

Surabaya untuk kedua kalinya. 

Sosok yang lahir di Kota Kediri tersebut sudah memahami betul 

tentang bagaimana karakter masyarakat Jawa Timur. Pemahaman tersebutlah 

yang dia gunakan untuk memimpin Kota Surabaya dengan warganya yang 

terkenal keras dan mudah emosi. Sikapnya yang tidak pernah takut dengan 

intimidasi ataupun ancaman selalu membuatnya disegani oleh warga Kota 

Surabaya sendiri. Ucapannya yang kadang ceplas-ceplos, berteriak-teriak 

atau bahkan tidak segan membentak bawahannya yang kurang kompeten dan 

bermalas-masalah sudah menjadi fenomena biasa dalam kepemimpinannya. 

Meskipun secara etika kepemimpinan, perkataan keras yang menyinggung 

dan membuat sakit hati bawahan adalah kurang baik, namun Tri Rismaharini 
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mampu menunjukkan bahwa dengan tindakan tersebut tingkat disiplin, dan 

keprofesionalan bawahannya mampu terjaga dengan baik. 

Gaya kepemimpinan transformasional yang dimilikinya mampu 

menginspirasi masyarakat Kota Surabaya. Setiap kebijakan dan peraturan 

yang dilakukan oleh Tri Rismaharini selalu mendapat banyak dukungan dari 

warga Kota Surabaya, walaupun ada sebagian warga yang tidak mendukung 

lantaran adanya kepentingan mereka yang terganggu oleh kebijakan yang 

dibuat Tri Rismaharini. Seperti halnya kasus penutupan tempat prostitusi 

terbesar se Asia Tenggara yaitu “Dolly”. Walaupun dulu mendapat tentangan 

keras dari warga sekitaran Dolly karena takut mata penceharian mereka 

terputus namun lambat laun setelah penutupannya maka sekarang Dolly 

menjadi tempat yang bersih dan juga indah dilihat. Kehebatan Tri 

Rismaharini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, meskipun Kota Surabaya 

adalah kota yang tidak kecil, namun berkat kepemimpinan Tri Rismaharini 

Kota Surabaya mampu menunjukkan eksistensinya, mulai dari tingkat 

pembangunan, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial ataupun dalam 

bidang kebersihan kota. Terbukti dengan hasil penelitian yang diperoleh 

bahwa Surabaya dari tahun ke tahun Surabaya memiliki fasilitas kebersihan 

dan kader kebersihan yang meningkat.  

2. Khusus 

a. Pertama, bahwa peran dan gaya kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai 

Wali Kota Surabaya begitu sangat luar biasa. Sehingga Bukan hanya 

tentang bagaimana sosok beliau sebagai Ibu Rumah tangga ataupun ibu 

bagi anak-anaknya namun juga bagi warga Surabaya. kegigihan, 

kedisiplinan dan kejujurannya membuatnya menjadi sosok pemimpin 

yang pantas mendapat banyak penghargaan. Kedua, program-program 

yang beliau lakukan terhadap Kota Surabaya juga sangat bagus. 

sebagaimana yang sudah pernah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya 

yaitu banyak program-program yang dikembangkan oleh Tri Rismaharini 

tentang kegiatan pelestarian lingkungan. ketiga, gaya kepemimpinan yang 
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dimiliki oleh Tri Rismaharini yaitu gaya kepemimpinan Transformasional 

(Transformatif).  

b. Kedua, besar pengaruh gaya kepemimpinan Tri Rismaharini terhadap 

karakter warga Surabaya dalam pelestarian lingkungan diperoleh jawaban 

bahwa gaya kepemimpinan Tri Rismaharini berpengaruh secara 

signifikan terhadap karakter warga Surabaya dalam pelestarian 

lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan Berdasarkan perhitungan yang 

sudah dilakukan peneliti bahwa gaya kepemimpinan Tri Rismaharini 

berpengaruh secara signifikan terhadap karakter warga Surabaya dalam 

pelestarian lingkungan, Hal ini terlihat dari nilai signifikansi = 0.020 < 

dari 0.05 dan nilai t hitung = 2.341 > dari t tabel = 1.968. Konstanta 

dengan nilai sebesar 11.394 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai gaya 

kepemimpinan Tri Rismaharini maka nilai Karakter warga Surabaya 

sebesar 11.394. Koefisien dengan nilai regresi X sebesar 0,130 

menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai gaya kepemimpinan, maka 

nilai Karakter warga Surabaya bertambah sebesar 0,130. Artinya secara 

deskriptif hasil tersebut menjelaskan bahwa semakin baik atau bagus 

gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Tri Rismaharini maka Karakter 

warga Surabaya juga akan semakin bagus. Hubungan keduanya yaitu 

tentang bagaimana mempengaruhi dan apa yang terjadi terhadap objek 

yang telah dipengaruhinya. Secara perhitungan apabila Tri Rismaharini 

sampai saat ini tetap melakukan kebijakan ataupun gaya kepemimpinan 

seperti itu maka nilai karakter warga Surabaya tetap pada poin tetap yaitu 

11.394. namun apabila Tri Rismaharini melakukan suatu gaya 

kepemimpinan, kebijakan, dan program-program yang lebih baik lagi 

maka hal tersebut akan berpengaruh lebih positif atau signifikan terhadap 

karakter warga Surabaya  yaitu dengan peningkatan 0,130 pada setiap 

penambahan satu nilai gaya kepemimpinan. 

c. Ketiga, Pengaruh gaya kepemimpinan Tri Rismaharini terhadap karakter 

warga Surabaya dalam pelestarian lingkungan yaitu, sosok Tri 
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Rismaharini banyak menginspirasi warga Surabaya dalam menjaga 

kelestarian lingkungan yang ada di Kota Surabaya, mereka terinspirasi 

oleh gaya kepemimpinan Tri Rismaharini yang selalu terjun langsung ke 

lapangan dalam berbagai situasi dan masalah. Sehingga banyak warga 

Surabaya yang merasa terinspirasi dan peduli, terhadap sosok Tri 

Rismaharini dalam melaksanakan pelestarian lingkungan di Kota 

Surabaya. 

d. Keempat, Model pembelajaran yang efisien terkait pemimpin dan 

kepemimpinan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Maka peneliti 

mengusulkan model pembelajaran VCT (value clarification thecnique). 

Argumen peneliti dengan memilih VCT in karena menurut saya di sini 

VCT adalah model Pembelajaran cocok dan sesuai dengan Tujuan 

Pendidikan Kewarganegaraan sehingga nantinya dapat membentuk 

kepribadian seorang pemimpin dengan baik apabila kader pemimpin 

sudah mendapatkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

baik, di model pembelajaran VCT ini murid akan mampu memahami dan 

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi 

warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter dan 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD RI.  Dalam model pembelajaran 

VCT terdapat berbagai langkah pembelajaran yang dilakukan untuk 

menyerap nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari baik di 

sekolah ataupun luar sekolah, sehingga apabila nantinya seorang 

pemimpin sudah mampu menyerap nilai-nilai yang ada maka dia akan 

memiliki pedoman ketika dia berada di luar sekolah. 

B. Implikasi 

Dengan adanya penelitian ini para pembuat kebijakan, khususnya para 

pemimpin yang ada di negara Indonesia untuk bisa mencontoh bagaimana gaya 

kepemimpinan yang baik yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Salah satunya 

yaitu gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Wali Kota Surabaya ibu Tri 

Rismaharini. Bukan menjalankan kedudukan serta power secara semena-mena 
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tanpa ada tujuan dan hasil akhir yang lebih bermanfaat, tetapi bagaimana 

menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang pemimpin yang kodratnya adalah 

menjadi teladan bagi para pengikutnya. Sehingga dengan karakter baik yang 

melekat pada diri seorang pemimpin, maka karakter warga juga akan baik karena 

meneladani karakter yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. 

Bagi masyarakat, kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab 

semua orang. Dengan semakin bertambahnya jumlah populasi penduduk dunia 

tentunya berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan juga tingkat kualitas 

lingkungan hidupnya. Dalam penelitian ini juga sudah ditemukan bahwa banyak 

program pemerintah Kota Surabaya dalam memfasilitasi kegiatan pelestarian 

lingkungan sehingga masyarakat seharusnya mampu memanfaatkan hal tersebut 

dalam mendukung pelestarian lingkungan. Maka dari itu dengan adanya 

penelitian ini masyarakat semakin mencintai lingkungan yang ada di sekitarnya 

dan mampu menjaga lingkungan di mana saja dia berada. 

Bagi Pendidik, dalam melahirkan seorang pemimpin yang nantinya 

memiliki karakter yang baik serta masyarakat yang mencintai lingkungan, juga  

dapat ditanamkan melalui dunia pendidikan. Seorang guru harus mampu 

melaksanakan pembelajaran yang tepat dalam menanamkan karakter kepada 

peserta didik. Penelitian ini menemukan bahwa moral dan juga karakter yang 

dimiliki seorang pemimpin menjadi salah satu komponen yang sangat penting, 

sebab sosok yang memberikan pengaruh tersebut akan semakin dicintai oleh 

masyarakatnya apabila dia memiliki moral dan karakter yang baik. Dari hasil 

penelitian ini peneliti menyampaikan bahwa melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan model pembelajaran VCT seorang guru lebih memiliki 

peluang besar dalam menanamkan moral dan karakter kepada peserta didik 

ataupun generasi penerus bangsa. Sehingga dengan demikian apabila guru bisa 

melaksanakan pembelajaran dengan model tersebut maka besar kemungkinan 

kita nantinya memiliki generasi pemimpin yang baik dan professional seperti Tri 

Rismaharini. 
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C. Rekomendasi 

1. Wali Kota Surabaya 

Pemimpin sendiri adalah sosok sentral dalam suatu masyarakat. 

Sebagai sosok Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini maka di sini penulis 

menyampaikan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada Wali Kota 

Surabaya tersebut, diantaranya yaitu: 

a. Wali Kota Surabaya harus mampu melaksanakan pengawasan terhadap 

semua kebijakan ataupun program yang sudah diberlakukan.  

Hal ini dirasa perlu karena  tidak semua kebijakan itu berjalan 

dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Pengawasan 

diperlukan guna meminimalisir berbagai pelanggaran baik pelanggaran 

berat ataupun ringan. Pelanggaran itu bisa berkaitan dengan perusakan 

lingkungan itu sendiri seperti pembuangan limbah industri skala besar, 

sedang ataupun limbah rumah tangga yang dianggap ringan namun 

berdampak besar. 

b. Pemberian hukuman ataupun sanksi tentu saja diperlukan ketika ada 

pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ataupun warga Kota Surabaya, 

Pemberian hukuman diberikan kepada setiap pelanggar baik itu 

pelanggaran yang sifatnya ringan ataupun besar. Sebab, ketika itu semua 

tidak mampu dikontrol oleh pemerintah Kota Surabaya maka hal tersebut 

akan menjadi kebiasaan berulang-ulang yang dianggap remeh dan tidak 

bermasalah apabila dilakukan. Berdasarkan pandangan peneliti cara yang 

efisien yaitu dengan menciptakan sinergitas antara pemerintah Kota, 

Kecamatan, Kelurahan, Rt dan Rw baik dalam hal pengawasan ataupun 

penentuan sanksi terhadap pelanggar baik dalam skala besar ataupun 

kecil, dan berat ataupun ringan. 

2. Kepala Dinas Kebersihan 
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Sebagai kota yang besar, Surabaya tentunya memerlukan perlakuan 

khusus dan juga perhatian yang ekstra. Dalam hal lingkungan misalnya, 

meski pemerintah Kota Surabaya sudah banyak menjalankan program-

program pelestarian lingkungan namun masih saja ditemui beberapa daerah 

yang kondisi lingkungannya bisa dikatakan kotor ataupun tercemar. Hal ini 

tidak lain disebabkan oleh tindakan warga ataupun oknum-oknum yang tidak 

bertanggung jawab. Dalam beberapa titik area di Kota Surabaya masih 

ditemui pencemaran lingkungan air, tanah dan udara.  

Pencemaran yang ada kebanyakan penyumbang terbesarnya yaitu 

sektor sampah, dan limbah rumah tangga. Oleh Karena itu di sini penulis 

menyampaikan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas 

Kebersihan Kota Surabaya, diantaranya yaitu 

a. Dinas Kebersihan Kota Surabaya harus mampu bekerja lebih ekstra lagi 

dalam melakukan pengawasan.  

Ketika terjadi pencemaran maka dinas kebersihan harus secara 

cepat dan tepat melakukan pemberhentian pencemaran. Dalam sektor 

limbah rumah tangga misalnya, Dinas Kebersihan Kota Surabaya dapat 

melakukan pendataan tentang apa kendala yang dimiliki oleh setiap 

rumah tangga dalam melaksanakan penghentian limbah rumah tangga. 

Tentunya apabila sudah ditemukan permasalahannya maka Dinas 

Kebersihan Kota Surabaya harus memberikan solusi alternatif dalam 

mengatasi permasalahan tersebut. 

b. Dinas Kebersihan Kota Surabaya harus mampu  menentukan program-

program yang efektif. 

Dalam pengendalian sampah dan limbah rumah tangga masih ada 

warga masyarakat yang mengabaikan program-program yang sudah 

berlaku. Maka dari itu apabila program tersebut tidak bisa dijalankan oleh 

masyarakat maka Dinas Kebersihan harus mampu mengakaji kembali apa 

yang salah dengan program tersebut. Perbaikan program diperlukan agar 

tercapai tujuannya secara maksimal, atau hal terburuk apabila program 
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tersebut tidak dapat berjalan dengan baik maka Dinas terkait harus 

mampu menghadirkan kebijakan baru yang dinilai efektif untuk ke 

depannya.  

3. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Mengatasi permasalahan lingkungan adalah salah satu wujud bakti kita 

dalam mengatasi permasalahan global. Sebagai program pendidikan, maka 

penulis merekomendasikan gagasannya terhadap Departemen Pendidikan 

Kewarganegaraan yaitu  

a. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu menciptakan 

dan membentuk siswa supaya mencintai lingkungan sekitarnya.  

Hal tersebut bisa dilakukan melalui teori dan praktek langsung. PKn 

harus mampu menunjukkan bagaimana kondisi lingkungan yang akan 

datang itu amat ditentukan oleh generasi saat ini dengan cara 

membandingkan bagaimana kondisi lingkungan yang dulu dan sekarang.  

b. Departemen Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu membuat 

terobosan yang efisien dalam membentuk warga negara yang baik. 

Dampak modernisasi dan pembangunan tentu berpengaruh terhadap 

gaya hidup masyarakat. Sehingga dengan demikian ketika suatu generasi 

sudah memiliki modal yang kuat dalam kecintaannya menjaga kelestarian 

lingkungan maka di sini ketakutan akan perusakan lingkungan di masa 

akan datang dapat diatasi. Jadi PKn sebagai program studi yang bertujuan 

untuk menciptakan warga negara yang Smart and Good Citizen.  

4. Peneliti selanjutnya 

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki 

banyak kekurangan dan kelemahan. Banyak sektor yang masih belum 

disentuh dalam penelitian ini dengan alasan keterbatasan waktu yang dimiliki 

oleh peneliti. Oleh sebab itu, rekomendasi ini ditujukan bagi peneliti 

berikutnya yang ingin melaksanakan penelitian yang serupa.  
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a. peneliti berikutnya sebaiknya menekankan penelitiannnya pada sektor, 

pembangun, perusahaan atau segala jenis perindustrian yang ada di Kota 

Surabaya. 

Pada kenyataannya pembangunan dan juga perindustrian tidak bisa 

dilepaskan dalam kehidupan perkotaan, maka rekomendasi dari peneliti 

adalah agar peneliti berikutnya menekankan penelitiannnya pada sektor, 

pembangun, perusahaan atau segala jenis perindustrian yang ada di Kota 

Surabaya. Dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap karakter warga 

Surabaya dalam pelestarian lingkungan.  

Untuk gaya kepemimpinan Tri Rismaharini dan pengaruhnya 

terhadap karakter warga Surabaya sudah dipaparkan dalam penelitian ini, 

namun beberapa golongan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, 

pencemaran lingkungan dalam skala besar masih perlu diteliti kembali. 

Sehingga mungkin penelitian itu nanti juga amat berpengaruh dalam menjaga 

kelestarian lingkungan yang ada di Kota Surabaya untuk saat ini dan ke 

depannya. Semoga peneliti selanjutnya mampu meneliti lebih baik daripada 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. 


