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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan yang telah dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

mengembangkan sekolah efektif di sekolah menengah atas negeri 1 XIII koto 

kampar telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa 

indikator sebagai berikut:  

1. Terwujudnya disiplin dan keteraturan bagi siswa dan staf dengan 

membuat peraturan tata tertib sesuai dengan aturan yang diberlakukan  

2. Terwujudnya jalinan kerjasama yang harmonis antara sekolah, wali 

murid dan masyarakat dengan menjalin komunikasi yang baik  

3. Terwujudnya iklim sekolah yang aman dan tertib dengan adanya 

komitmen kerja sama dalam menjaga sekolah  

4. Terwujudnya pemimpin yang menjadi panutan atau contoh bagi 

bawahannya. 

5. Terwujudnya model pembelajaran yang inovativ dengan mewajibkan 

semua guru bisa menggunakan komputer dan menggunakan multimedia 

disetiap pembelajaran 

6. Terwujudnya pembinaan moral bagi warga sekolah dengan mengadakan 

kegiatan manajemen Qalbu pada setiap pagi Jum’at dan menambahkan 

jam mata pelajaran PAI . 
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Selanjutnya hambatan-hambatan yang dialami kepala sekolah dalam 

mengembangkan Sekolah Efektif  di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 XIII 

Koto Kampar adalah: 

1. Fasilitas yang masi kurang 

2. Dana, sarana dan prasarana yang kurang  

3. Rendahnya minat belajar siswa 

4. Kurangnya sarana perpustakaan 

5.  pemahaman warga sekolah terhadap budaya mutu. 

          Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam          

mengatasi hambatan dalam mengembangkan sekolah efektif  di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 XIII Koto Kampar  adalah:  

1. Melaporkan kekurangan dana kepada pemerintah daerah dengan 

melampirkan gambar-gambar tentang kondisi di sekolah 

2. Memanfaatkan lahan-lahan yang kosong di sekolah dengan ditanami 

tanam-tanaman untuk menghasilkan dana untuk menambah pembiayaan 

anggaran sekolah 

3. Bekerjasama dengan alumni untuk memberikan sumbangan berupa buku-

buku ke sekolah 

4. Mengadakan pelajaran tambahan 3 kali dalam seminggu 

5. Meningkatkan sumberdaya manusia     
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti ingin mengajukan 

beberapa saran yang berhubungan dengan kepemimpinan kepala sekolah 

dalam mengembangkan sekolah efektif  di SMA Negeri 1 Kecamatan  XIII 

Koto Kampar diantaranya: 

1. Kepala sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan  XIII Koto Kampar, agar 

dapat meningkatkan kinerja dan selalu komitmen, bertanggung jawab 

dengan tugas yang diberikan, giat serta selalu semangat dalam 

melaksanakan tugas tersebut. Sehingga terciptalah sekolah yang efektif.  

2. Dalam mengembangkan sekolah efektif semestinya berkolaborasi dengan 

semua pihak, sehingga beban yang berat untuk memenuhi semua unsur-

unsur yang diperlukan dalam mengembangkan sekolah efektif akan 

menjadi ringan, dan pada akhirnya harapan untuk mewujudkan atau 

menciptakan sekolah efektif yang bermutu akan tercapai. 

 


