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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan   

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan terhadap data penelitian seperti 

yang disajikan pada BAB IV, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 Pertama, Mutu Sekolah Di Sekolah Dasar Se Kecamatan Kemang termasuk 

dalam kategori tinggi, yang merupakan hasil dari kecenderungan rata-rata 

jawaban dari responden guru dan kepala sekolah. Tercermin dari indikator 

prestasi siswa dengan kriteria tinggi, kepuasan guru dengan kriteria sangat tinggi, 

rerata kehadiran dengan kriteria sangat tinggi, rerata angka mengulang dengan 

kriteria rendah, dan citra sekolah dengan kriteria tinggi.  

 Kedua, Implementasi Program Tahunan Sekolah Di Sekolah Dasar Se 

Kecamatan Kemang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Tergambar pada 

indikator pengembangan kompetensi kelulusan, pengembangan kurikulum, 

pengembangan standar proses, pengembangan profesi keguruan, pengembangan 

sarana prasarana, pengembangan pengelolaan, pengembangan pembiayaan, 

pengembangan penilaian, rapat persiapan sosialisasi program, penanggung jawab, 

waktu pelaksanaan, anggaran yang dibutuhkan, pembukuan, dan Pelaporan.  

 Ketiga, Kinerja Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Se Kecamatan Kemang 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Tergambar pada  indikator kualitas hasil 

kerja, ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan, prakarsa, kemampuan 

menyelesaikan pekerjaan, dan kerjasama dengan pihak lain. 

 Keempat, Implementasi program tahunan sekolah berpengaruh positif dan 

signifikan, dan pengaruhnya sedang terhadap mutu sekolah. Hal tersebut dapat 

diartikan semakin baik implementasi program tahunan sekolah maka mutu 

sekolah akan semakin meningkat. Sebaliknya, semakin rendah/buruk 

implementasi program tahunan sekolah maka mutu sekolah juga cenderung akan 

rendah. 

 Kelima, Kinerja kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan, dan 

pengaruhnya sedang terhadap mutu sekolah. Hal ini berarti semakin tinggi 

kinerja kepala sekolah dilaksanakan maka semakin meningkat pula mutu sekolah. 
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Sebaliknya, apabila kinerja kepala sekolah berada pada kategori rendah maka 

mutu sekolah juga cenderung akan rendah. 

 Keenam, Implementasi program tahunan sekolah dan kinerja kepala sekolah 

secara simultan (bersama-sama) memberikan pengaruh yang positif dan 

signifikan, dan pengaruhnya sedang terhadap mutu sekolah. Hal ini berarti bahwa 

semakin baik implementasi program tahunan sekolah dan kinerja kepala sekolah 

dilaksanakan maka mutu sekolah akan semakin baik. Sebaliknya  semakin rendah 

implementasi program tahunan sekolah dan kinerja kepala sekolah, maka mutu 

sekolahpun akan cenderung rendah. Dan berdasarkan uji korelasi dan regresi 

pada variabel implementasi program tahunan sekolah dan kinerja kepala sekolah 

terhadap mutu sekolah dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima 

(terbukti). 

 

B. Rekomendasi  

1. Mutu sekolah di Kecamatan Kemang secara umum termasuk kedalam 

kriteria tinggi, baik dilihat dari prestasi siswa kepuasan guru, rata-rata 

kehadiran, citra sekolah, dan rerata angka mengulang siswa. Namun dari 

semua variabel di atas prestasi siswa masih berada di angka yang paling 

rendah. Hal tersebut menjadi rujukan bagi kepala sekolah serta para guru 

dan stap pengajar di setiap sekolah yang berada di Kecamatan Kemang 

untuk memberikan perhatian khusus terhadap pencapaian prestasi siswa, 

karena prestasi siswa lebih dekat dengan peranan guru dan kepala sekolah 

maka upaya untuk meningkatkan kualitas prestasi siswa dapat lebih 

diarahkan pada optimalisasi peran guru dalam pembelajaran, kurangnya 

prestasi siswa dapat terjadi karena faktor pembelajaran yang dilaksanakan 

oleh guru, sehingga perlu upaya meningkatkan kompetensi dan peran guru 

melalui kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pengajar yang difasilitasi 

atau diadakan oleh kepala sekolah. Program In House Training misalnya 

sebagai kegiatan yang dapat dilaksanakan rutin setiap pekan di sekolah 

dapat dijadikan saran guru untuk saling menukar informasi dan 

pengetahuan diantara sesama guru disekolah masing-masing, selain itu juga 

in house training dapat di jadikan sebagai ajang guru saling membagi 
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informasi tentang minat dan bakat siswa serta upaya tindak lanjut dan 

pelayanan yang akan diberikan agar mampu memberikan pelayanan 

maksimal terhadap siswa sesuai dengan keminatan dan bakat masing-

masing siswa. Kegiatan lain yang dapat dilaksanakan adalah kegiatan 

pembinaan prestasi siswa yang dapat dilaksanakan sinergis dengan kegiatan 

ekstrakurikuler sekolah.   

2. Implementasi program tahunan sekolah secara umum diseluruh sekolah 

yang berada di Kecamatan Kemang Bogor memiliki peringkat yang sangat 

tinggi, namun masih ada yang dianggap kurang yaitu pada upaya pengadaan 

sarana dan prasarana sekolah. Hal ini dapat menjadi catatan kepala sekolah 

untuk berupaya meningkatkan kualitas dan pengadaan sarana prasarana 

pembelajaran sekolah baik perawatan dan pengadaan bangunan maupun 

media dan alat pendukung pembelajaran, hal ini dapat diatasi dengan 

meningkatkan peran manajeman berbasis sekolah (MBS) selain sekolah 

membuat pengajuan pengadaan bangunan dan alat belajar berupa proposal 

kepada berbagai pihak. Selain itu sekolah dapat memainkan peran 

hubungan sekolah dengan orang tua/wali siswa yang biasanya dapat 

membangun komunikasi melalui komite sekolah.  

3. Dilihat dari kulitas kinerja kepala sekolah secara keseluruhan juga termasuk 

kriteria tinggi, namun dari semua indikator kinerja kepala sekolah di 

Kecamatan Kemang, ketepatan kepala sekolah dalam menyelesaikan 

pekerjaan masih dibawah angka variabel yang lain. Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa kemungkinan yang menyebabkan kepala sekolah tidak dapat 

menyelesaikna pekerjaan tepat pada waktunya, yang pertama karena faktor 

dari dalam diri kepala sekolah itu sendiri, rasa malas, menunda-nunda 

pekerjaan, atau. faktor lainnya karena kepala sekolah kurang memahami 

tupoksinya, hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan peran pengawasan 

melalui supervisi sekolah yang rutin dilaksanakan setidaknya satu atau dua 

pekan sekali.  

4. Dalam penelitian ini, implementasi program tahunan sekolah dan kinerja 

kepala sekolah telah terbukti mempengaruhi secara signifikan terhadap 

mutu sekolah, untuk menggali lebih dalam lagi tentang mutu sekolah yang 
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berkaitan dengan output sekolah hendaknya menggunakan variabel lain 

yang jarang mendapat perhatian peneliti selanjutnya yaitu tentang citra 

sekolah dan fasilitas  belajar mengajar.  


