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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan  

1. Umum  

Berdasarkan data yang dikumpulkan, dianalisis dan dibahas menunjukkan 

bahwa sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang dalam enam 

tahun diharapkan dapat berubah menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), 

terdapat berbagai kelemahan di SMA Negeri 2 Pontianak, yaitu peningkatan 

kualifikasi guru belum menunjukkan kemajuan, guru yang menguasai bahasa 

Inggris dan ICT tidak bertambah secara signifikan, siswa yang mengikuti kelas 

Internasional tidak representatif, proses pembelajaran masih belum menggunakan 

bahasa internasional, fasilitas yang tersedia masih belum mendukung dan lain-lain. 

Dapat disimpulkan untuk mengejar waktu dua tahun ke depan agar SMA Negeri 2 

Pontianak menjadi SBI adalah pekerjaan yang berat. 

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN 2) Pontianak sebagai sekolah yang 

telah ditetapkan menjadi RSBI telah mempersiapkan guru dengan program 

inservice training dan onservice training. Program kerja inservice training 

meliputi kegiatan: (1) MGMP guru sejenis di sekolah; (2) Mengikutkan guru 

dalam kegiatan MGMP di lingkungan sekolah-sekolah di kota Pontianak; (3) 

Melaksanakan inhouse training (IHT) untuk pembuatan perangkat pembelajaran; 

(4) Menyertakan guru mengikuti kursus bahasa Inggris; (5) Melaksanakan 

pelatihan Informasi dan Teknologi (IT) dengan materi: microsoft word, microsoft 
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excel, microsoft powerpoint, e-learning, internet; dan (6) Pemberian reward untuk 

guru berprestasi. Program kerja Onservice training dengan rincian kerja: (1) 

Supervisi akademik; (2) Supervisi klinis; (3) Melaksanakan raker penyusunan 

program; dan (4) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru. 

Program in-service training dan on-service training tidak semua terlaksana 

sebagaimana mestinya. Kegiatan kursus bahasa Inggris tidak berjalan dengan 

lancar demikian pula dengan pelatihan informasi dan teknologi, hal ini karena 

padatnya jadwal guru mengajar dan banyak tugas-tugas lain yang harus 

diselesaikan. 

Pengembangan program yang dapat dilakukan untuk kemandirian guru 

dalam menyusun silabus matematika adalah: (1) pembinaan komitmen; (2) 

Pemberian pendidikan / pelatihan / seminar / studi banding / diskusi / lomba 

penyusunan silabus, yang meliputi: program inservice training, program 

onservice training dan program workshop; dan (3) Kepedulian pimpinan 

(perhatian) atau pemberian reward oleh pimpinan.  

Tingkat kemandiria guru dalam penyusunan silabus di SMA Negeri 2 

Pontianak tergolong rendah karena dalam langkah-langkah menyusun silabus 

cukup banyak langkah yang menunjukkan guru tidak melakukannya sesuai 

dengan keinginan sendiri tetapi mengikuti silabus yang sudah ada. 

Faktor-faktor determinan pelaksanaan program kemandirian guru adalah 

program RSBI merupakan program nasional, dimana peran serta dan partisipasi 

guru sangat diharapkan. Dalam hal ini pihak sekolah sudah bekerja dengan 

semangat yang tinggi untuk memenuhi kriteria dan ketentuan yang harus diikuti. 
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Faktor-faktor penghambat pelaksanaan program kemandirian guru dalam 

menyusun silabus adalah kemampuan guru dalam memahami dan menggunakan 

bahasa Inggris masih lemah, demikian pula dengan kemampuan dalam bidang 

ICT.  Ditambah dengan padatnya jadwal mengajar dan banyaknya tugas-tugas lain 

menyebabkan guru mengambil jalan paling mudah yaitu menggunakan silabus 

yang sudah ada tanpa menyesuaikan dengan kondisi siswa, sekolah dan daerah. 

2. Khusus 

a. Matematika adalah ilmu tentang kemandirian, berarti guru matematika harus 

mandiri terlebih dahulu. 

b. Kemandirian guru matematika merupakan awal dari peningkatan mutu 

pendidikan matematika. 

c. Silabus bukan kurikulum, tetapi silabus merupakan kurikulum. 

 

B. Saran 

1. Pimpinan Sekolah hendaknya merancang program-program  yang mendorong 

dan mendukung kemandirian guru dalam menyusun silabus yang sesuai 

dengan visi sekolah. 

2. Pemberian pelatihan khusus kepada guru tentang pendekatan-pendekatan 

dalam pendidikan nilai, terutama nilai kemandirian yang dikaitkan dengan 

empat kompetensi utama guru (pedagogik, kepribadian, professional dan 

sosial). 
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3. Pemerintah daerah agar memberikan wewenang dan kemandirian pada 

sekolah dengan tidak memberikan tekanan secara birokratis kepada sekolah 

untuk memperoleh hasil. 

4. Pemerintah pusat agar memberikan ketegasan kepada pemerintah daerah 

untuk tidak mencampuri masalah pendidikan dan menyerahkan 

penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya kepada sekolah dengan memberikan 

bantuan berupa fasilitasi. 

5. Dinas pendidikan dan kementerian pendidikan agar membantu dan 

mengarahkan penyelenggaraan pendidikan yang betul-betul menghargai 

otonomi dan kemandirian sekolah. 

 

 

 

 

 

 


