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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis menunjukkan “terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan dari kreativitas kepala sekolah terhadap 

kapasitas manajemen sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung”. 

Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Gambaran Kapasitas Manajemen Sekolah Dasar Negeri di Kota 

Bandung 

Kapasitas manajemen sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota 

Bandung menunjukkan kondisi Sangat Tinggi dilihat dari dimensi 

kemampuan dalam membangun visi, misi, dan tujuan sekolah, 

kemampuan dalam menyusun Rencana Kerja Sekolah, kemampuan dalam 

mengimplementasikan program kerja sekolah, serta kemampuan dalam 

mengevaluasi keberhasilan program sekolah. 

2. Gambaran Kreativitas Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung 

Kreativitas kepala sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung 

menunjukkan kondisi Sangat Tinggi dilihat dari dimensi kepala sekolah 

melakukan hal-hal baru untuk membangun pengetahuan warga sekolah 

dalam manajemen sekolah, kepala sekolah mempraktikan hal-hal baru 

dalam manajemen sekolah, dan kepala sekolah menemukan umoan balik 

dari apa yang sudah dilakukan. 

3. Pengaruh Kreativitas Kepala Sekolah Terhadap Kapasitas 

Manajemen Sekolah 

Pengaruh kreativitas kepala sekolah (variabel X) terhadap kapasitas 

manajemen sekolah (variabel Y) menunjukkan cukup kuat. 
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B. Implikasi  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, ada beberapa implikasi 

hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Kapasitas manajemen sekolah berkembang (turun atau naik) sesuai dengan 

faktor yang mempengaruhinya. Artinya, baik atau tidaknya kapasitas 

manajemen suatu sekolah akan memiliki ketergantungan yang kuat 

terhadap faktor yang mempengaruhinya. 

2. Kreatifitas kepala sekolah menunjukkan hal penting yang mempengaruhi 

perkembangan kapasitas manajemen sekolah, sehingga perlu dipelihara 

dan dikembangkan setiap saat. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi, dapat dipahami untuk 

meningkatkan kapasitas manajemen sekolah melalui kreativitas kepala sekolah 

maka perlu ditingkatkan dalam mempraktikan hal-hal baru melalui benchmarking 

dengan pihak luar sekolah mengenai manajemen sekolah. Hasil penelitian pada 

kreativitas kepala sekolah (variabel X) ditemukan adanya nilai paling rendah 

yang terdapat pada dimensi kedua yaitu Kepala Sekolah mempraktikan hal-hal 

baru dalam manajemen sekolah khususnya pada indikator kedua yaitu Kepala 

sekolah melakukan benchmarking dengan pihak luar sekolah dalam hal manajemen 

sekolah yang lebih baik dengan nilai sebesar 4,12. Untuk melakukan 

benchmarking perlu dilakukan beberapa hal berikut: 

1. Identifikasi masalah apa yang akan dipecahkan oleh sekolah. Masalah ini 

dapat berupa proses manajemen sekolah, fungsi manajemen sekolah, atau 

output dari manajemen sekolah.  

2. Melakukan hubungan dengan sekolah-sekolah lain yang dinilai unggul 

dalam manajemen sekolah, baik sekolah dalam negeri maupun luar negeri, 

sehingga memudahkan untuk bekerjasama atau bertukar pengetahuan 

dalam meningkatkan kapasitas manajemen sekolah;  

3. Melakukan kunjungan atau studi banding baik secara langsung (tatap 

muka) atau tidak langsung dengan lembaga pendidikan yang memiliki 

kelebihan dalam hal manajemen sekolah. Apabila waktu luang menjadi 
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kendala, maka dapat diwakilkan dengan guru senior yang dipercaya untuk 

mewakili sekolah; 

4. Mengolah informasi dalam sekolah mengenai manajemen sekolah sendiri 

maupun informasi mengenai manajemen sekolah yang ada di sekolah lain; 

5. Mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan benchmarking yang 

akan dilakukan. 

6. Pertukaran langsung, pertukaran informasi secara langsung dapat 

dilakukan melalui kuesioner, survey melalui telepon,  dan lain-lain; serta 

7. Berusaha untuk komitmen dengan apa yang sudah dilakukan, sehingga 

akan menghasilkan sesuatu yang lebih dari sebelumnya.  

Adapun rekomendasi untuk peneliti selanjutnya adalah pelajari lebih 

dalam dan luas teori-teori mengenai kapasitas manajemen sekolah baik pada 

tingkat nasional maupun internasional, sehingga dapat dijadikan pedoman 

yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kapasitas manajemen sekolah 

di Indonesia. Begitu pula teori-teori mengenai kreativitas kepala sekolah 

dalam hal pengembangan kapasitas manajemen sekolah, karena penelitian 

tentang kapasitas manajemen sekolah sangat menarik untuk diteliti dan 

dipelajari. Kemudian karena penelitian ini dilakukan di Kota Bandung, 

alangkah baiknya jika tempat penelitiannya lebih disesuaikan dengan waktu, 

biaya, dan kemampuan agar tidak menghambat proses berjalannya penelitian. 


