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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai 

Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Administrasi Di 

Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Upaya Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Mutu Pelayanan Admnistrasi Di Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar dikategorikan cukup baik. Hai ini 

dapat dilihat dari indikator di bawah ini: Reability (Keandalan), Assurance 

(Jaminan), Tangible (berwujud), Empathy (Perhatian), Responsiveness 

(ketanggapan) 

Sedangkan upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pelayanan 

yang ada di SLB N Bangkinang Kabupaten Kampar adalah mengkoordinir 

segenap kegiatan yang diprogram dan berlangsung di sekolah, Menyediakan 

prasarana, melakukan pengawsan dan pembinaan terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan program serta memfasilitasi guru untuk dapat mengembangkan 

kemampuan profesionalnya melalui kegiatan pengembangan profesi dan 

monitoring serta evaluasi secara berkala.  

Adapun bentuk pengembangan yang dilakukan pimpinan adalah 

meningkatkan SDM para guru menggunakan komputer guru serta  loka karya 

yang dilakukan oleh para guru SLB untuk membahas masalah penangan 

terhadap kenakalan anak yang tunalaras. Hal tersebut bisa dilakukan melalui 
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kerjasama dengan teman sejawat dalam satu tim yang bekerja secara 

sistematis.dan adanya  pengembangan yang dilakukan melalui diri sendiri 

yaitu guru yang mampu mengembangkan keterampilan serta meningkatkan 

kinerjanya.  

 

6.2 Saran 

Dari hasil pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, peneliti 

mencoba memberikan beberapa saran atau masukan yang mungkin bisa 

bermanfaat sehingga nantinya tercipta suasana yang kondusif dalam setiap 

kegiatan di SLB N Bangkinang Kabupaten Kampar. 

Adapun beberapa saran/ masukan dari peneliti,antara lain : 

1. Diharapkan pemerintah memperhatikan sarana dan prasarana untuk 

sekolah SLB Negeri Bangkinang agar proses pembelajaran berjalan seperti 

yang diharapkan terutama untuk pendidikan anak yang berkebutuhan 

khusus.sehingga proses pembelajaran dapat ditingkatkan dengan 

terlaksananya program-program yang sedang direncanakan.  

2. Berbicara tentang pendidikan tidak terlepas dari pembiayaan dan biaya 

operasional. agar proses pembelajaran tidak terjadi kendala, oleh karena 

itu pemerintah harus meningkatkan biaya operasional pendidikan terutama 

di SLB. Peningkatan biaya tersebut digunakan oleh kepala sekolah untuk 

peningkatan mutu dan juga pelayanan.  

3. Adanya dukungan, penuh dari masyarakat.Sehingga dunia pendidikan  

akan lebih maju dan lebih diterima oleh masyarakat secara umum. Dengan 
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demikian instansi terkait baik pemerintah maupun swasta dapat selalu 

memperhatikan pendidikan di semua bidang. Semua itu akan berdampak 

positif terhadap kemajuan dan juga pengembangan kearah yang lebih baik. 


