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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta telah dianalisis data-

data yang ada,  maka penelitian ini dapat penulis simpulkan: 

1. Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu 

sekolah di sekolah menengah atas negeri 1 Tambang dikatakan sudah 

optimal dalam pelaksanaannya, karena telah mengacu pada karakteristik 

penerapan manajemen berbasis sekolah. hal ini dapat terlihat bahwa 

kepala sekolah melibatkan seluruh warga sekolah dalam mengambil 

suatu keputusan serta sekolah memiliki trasparansi dan akuntabilitas 

yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban setiap 

tahunnya.  

2. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi 

manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang adalah:  

a. Faktor Pendukung 

1) Adanya peran dan dukungan dari warga sekolah, masyarakat dan 

orang tua dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. semua 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan disekolah selalu melibatkan 

warga sekolah dan orangtua siswa. 

2) Adanya kerjasama antara komite sekolah dengan pihak sekolah 

mengenai anggaran dana dalam mendukung biaya program-

program sekolah. 
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3) Adanya pelatihan dan studi banding yang diadakan sekolah untuk 

meningkatkan motivasi serta aspek kepemimpinan warga sekolah. 

b. Faktor Penghambat 

Masih adanya siswa yang kurang disiplin dan melanggar 

peraturan yang telah ditetapkan sekolah. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan penilitian di atas, maka saran dan kritik 

tetap peneliti sampaikan sebagai perbaikan sekaligus pertahanan mutu 

kedepan untuk SMA Negeri 1 Tambang adalah sebagai berikut: 

1. Berkaitan dengan implementasi manajemen berbasis sekolah dalam 

meningkatkan mutu sekolah hendaknya harus dipertahankan bahkan 

harus ditingkatkan dalam pelaksanaan program SMA Negeri 1 Tambang. 

Selain itu, hendaknya kepala sekolah jangan pernah berhenti untuk 

berkreasi dan berinovasi serta mendayagunakan sumber daya sekolah 

dengan baik mungkin agar siap untuk menghadapi masa depan yang 

penuh dengan tantangan dan banyaknya persaingan. 

2. Kualitas dan prestasi yang dicapai SMA Negeri 1 Tambang sudah baik 

dan hendaknya dipertahankan apa yang sudah tercapai dan lebih 

ditingkatkan lagi untuk kedepannya dengan menanamkan prinsip tiada 

kata puas dengan apa yang sudah dicapai agar kedepannya semakin baik 

dan lebih baik lagi.  
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3. Semua warga sekolah hendaknya senantiasa mendukung pelaksanaan 

program yang telah ditetapkan untuk implementasi manajemen berbasis 

sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah di SMA Negeri 1 Tambang. 

4. Kepala sekolah, guru dan karyawan harus tetap menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya secara professional sebagai seorang pendidik dan 

tenaga kependidikan. 

5. Pihak sekolah dan masyarakat harus senantiasa menjalin hubungan yang 

lebih baik demi kelancaran untuk pelaksanaan program pendidikan. 

6. Kepada komite agar selalu berperan aktif dalam memajukan dan 

meningkatkan kualitas sekolah. 

 


