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BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari 40 orang responden

mengenai pendapat mereka tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam

meningkatkan interaksi sosial pada siswa/i SLB Al-Azra’iyah Tabek Panjang

yang meliputi kepimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan program pengajaran,

kesiswaan, personil sekolah, keuangan, sarana dan prasarana, dan hubungan

sekolah dengan orang tua, maka dapat penulis simpulkan bahwa Kepemimpinan

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Interaksi Sosial pada Tunagrahita di SLB

Al-Azra’iyah Cukup Baik. Hal ini disebabkan kepala sekolah belum mampu

sepenuhnya mengelola dengan baik kelima aspek yang dijadikan tolak ukur dalam

menganalisis kepemimpinan kepala sekolah, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. SLB Al-Azra’iyah masih memerlukan tambahan tenaga pengajar sebanyak

dua orang. saat ini tenaga pengajar yang terbatas membuat proses kegiatan

belajar mengajar tidak berjalan lancar. Selain itu dengan keterbatasan

tenaga pengajar membuat kepala sekolah beserta guru tidak dapat

mengontrol dengan baik setiap anak tunagrahita di SLB Al-Azra’iyah

Tabek Panjang.

2. Dana yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi dalam menyediakan

media pembelajaran yang dibutuhkan guru. Dengan belum dapat

disediakan keseluruhan media pembelajaran ini, maka penyampaian materi
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pelajaran terhambat dan anak kesulitan menangkap maksud yang ingin

disampaikan guru.

3. Perhatian orang tua tua siswa/i terhadap kegiatan sekolah masih rendah.

Dalam artian bahwa belum seluruh orang tua siswa yang berperan aktif

dalam mengikuti setiap kegiatan sekolah seperti undangan rapat,

pembahasan perkembangan nilai belajar anak dan lain-lain.

4. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan terutama Dinas

Pendidikan setempat terkait belum sepenuhnya memperhatikan kelancaran

pendidikan di SLB Al-Azra’iyah, sehingga masih terlihat kekurangan

tenaga pengajar yang tidak seharusnya terjadi dan kekurangan dalam

pendanaan sehingga harus melibatkan orang tua siswa/i yang rata-rata

memiliki tingkat ekonomi yang rendah harus membayar iyuran dalam

waktu yang ditentukan.

6.2 SARAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis

dapat menyarankan hal-hal berikut agar terciptanya suasana yang kondusif dalam

setiap kegiatan di SLB Al-Azra’iyah :

1. SLB Al-Azra’iyah sangat memerlukan tambahan tenaga pengajar baik itu

berupa guru PNS atau guru honorer. Oleh sebab itu, kepala sekolah selaku

pemegang tampuk kepemimpinan harus berusaha dengan keras supaya

dari Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Provinsi bersedia menambah

tenaga guru. Usaha yang dapat dilakukan dengan melakukan lobi,

pengajuan proposal permohonan penambahan guru, dan lain sebagainya.



101

2. Kepala sekolah harus mengusahakan dana untuk menyediakan media

pembelajaran. Salah satu usaha yang dapat ditempuh dalam menyediakan

media pembelajaran ini seperti melaporkan hal ini kepada pengurus

yayasan dan meminta bantuan penyelesaiannya, iyuran bersama dan lain-

lain.

3. Menyikap perhatian orang tua siswa/i yang belum sepenuhnya berperan

aktif dalam mengikuti kegiatan sekolah, kepala sekolah sebaiknya

memberikan pernyataan yang tegas bagi setiap orang tua yang

mengabaikan undangan untuk menghadiri kegiatan sekolah seperti rapat

bulanan dan sebagainya. Bagi orang tua yang tetap tidak mengindahkan

pernyataan tersebut dapat diberikan sanksi yang sesuai.

4. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan yang terutama sekali

Dinas Pendidikan hendaknya harus benar-benar memperhatikan SLB Al-

Azra’iyah selaku sekolah yang hanya khusus mendidik siswa/i yang

memiliki kemampuan akademik terbatas dengan cara memberikan

tambahan guru dan bantuan dana yang lebih mencukupi.


