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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian tentang Implementasi 

manajemen pendidikan di sekolah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Manajemen pendidikan kurikulum dan pembelajaran  

Kurikulum adalah seperangkat pembelajaran yang harus dimiliki oleh satuan 

pendidikan yang dijadikan panduan dan dasar dalam kegiatan pembelajaran 

dengan menitik beratkan pada usaha untuk meningkatkan kualitas interaksi 

pembelajaran agar dapat menciptakan siswa yang cerdas intelektual dan juga 

cerdas spiritual. Kurikulum yang digunakan di SD Negeri 1 Gisting Bawah adalah 

kurikulum nasional KTSP dan kurikulum 2013. Manajemen kurikulum dan 

pembelajaran di SD Negeri 1 Gisting Bawah dilaksanakan dengan menggunakan 

fungsi manajemen POAC yang meliputi: 1) Planning (Perencanaan) yang 

meliputi, mendesain kurikulum kemudian kurikulum yang diterapkan serta model 

pembelajaran yang digunakan sehingga dapat menghasilkan output yang baik  dan 

menunjang pendidikan di SD Negeri 1 Gisting Bawah. 2) Organizing 

(pengorganisasian) melibatkan anggota organisasi, baik kepala sekolah, guru, 

pengawas dan komite, 3) Actuating (pelaksanaan) yang merupakan penyusunan 

RPP dan silabus seta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan 4) Controlling 
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(pengawasan) yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui kegiatan monitoring 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan kurikulum KTSP dan sedangkan 

dalam kurikulum 2013 yang harus dilakukan agar berhasil dengan baik yaitu 

dengan menerapkan fungsi manajemen POAC yang meliputi a) Planning, yaitu 

dengan merencanakan program pendidikan secara logis, baik bebannya maupu 

tanggung jawabnya, b) Organizing, yaitu melibatkan job deskription, job 

specification, dan job analisis, c) Actuating, pengendalian dan pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar, d) Controlling, motivasi dan leadership. 

Dengan menerapkan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 mengubah sikap, 

mengubah mindset dan mentalitas SD Negeri 1 Gisting Bawah. Kunci sukses SD 

Negeri 1 Gisting Bawah dalam menerapkan kurikulum KTSP maupun kurikulum 

2013 adalah peranan Kepala sekolah (KS), karena Kepala sekolah adalah seorang 

leader sekaligus motivator bagi guru-guru yang ada di SD Negeri 1 Gisting 

Bawah. 

5.1.2 Manajemen Peserta Didik 

Fungsi manajerial merupakan fungsi pokok dalam manajemen. Fungsi manajerial 

(POAC) diterapkan dalam berbagai aspek yang dikerjakan dalam pengelolaan 

peserta didik. Fungsi ini dikomandoi oleh kepala sekolah atau pimpinan baik pada 

suatu organisasi maupun pada bagian/divisi dari orgasisasi itu sendiri. Fungsi 

manajerial yang pertama adalah perencanaan. Dalam Planning (perencanaan) 

manajemen harus menetapkan hal utama yaitu tujuan dan arah. Beberapa hal yang 

ditentukan dalam perencanaan diantaranya: strategi, kebijakan, program, prosedur, 

metode, sistem, anggaran, standar yang dibutuhkan di SD Negeri 1 Gisting 

Bawah. 
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Setelah perencanaan selesai, dilanjutkan dengan Organizing (pengorgaisasian), 

bagaimana Kepala sekolah SD Negeri 1 Gisting Bawah bersama guru-guru 

menetapkan sumber daya yang akan digunakan, dan membentuk sebuah tim kerja 

yang solid dengan pembagian tugas yang jelas, serta pengaturan alur kerja yang 

jelas dan rapih sehingga tidak ada overlapping dalam pelaksanaannya. Setelah 

perencanaan dan poengorgaisasian kemudian dilakukan Actuating (Pelaksanaan) 

dengan memberikan pengarahan kepada guru-guru atau anggota organisasi 

bagaiman masing-masing pekerjaaj dilakukan oleh kepala sekolah. Dalam 

pelaksanaannya kepala sekolah harus dapat bekerja sama dan 

mengkomunikasikan dengan baik dan menanamkan kedisiplinan dalam bekerja. 

Pengawasan terhadap kinerja organisasi (Controlling) perlu dilakukan di SD 

Negeri 1 Gisting Bawah untuk mengetahui apakah tujuan sudah sesuai denga 

rencana yang diharapkan, apakah terjadi penyimpangan, dll. Sehingga kualitas 

kinerja yang dihasilkan  oleh SD Negeri 1 Gisting Bawah dapat maksimal. 

5.3Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan 

Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan memegang peranan penting untuk 

menunjang proses pendidikan di SD Negeri 1 Gisting Bawah. Manajemen 

pendidik dan tenaga kependidikan memuat kualifikasi pendidik dan tenaga 

kependidikan sehingga kualitasnya dapat diperhintungkan dalam pendidikan dan 

mempunyai tugas serta tanggung jawab penuh dalam mendidik peserta didik 

(siswa). 

Perencanaan (Planning) di SD Negeri 1 Gisting Bawah merupakan proses 

pengembangan, pengimplementasian dan pengontrolan yang menjamin SD Negeri 

1 Gisting Bawah mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai 
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secara benar, waktu yang tepat secara ekomomis dan lebih bermanfaat. 

Pengorgaisasian (Organizing) dilakukan dengan pemetaan jumlah tenaga pendidik 

dan kependidikan, menegtahui kecenderungan tenaga-tenaga yang akan memasuki 

usia pensiun atau pindah. Kebijakan yang harus dilakukan ketika tenaga 

kependidikan sudah memasuki usia non produktif. Pelaksanaan (Actuating) 

bagimana tindakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

tenaga pendidik yang profesional. Controlling pengawasan dilakukan untuk agar 

tetap terjaganya stabilitas dan elektabilitas lembaga dimana SD Negeri 1 Gisting 

bawah dapat berkembang jika pengelolaannya yang ada di dalamnya memiliki 

etos kerja yang baik. 

5.4  Manajemen sarana dan prasarana 

Manajemen sarana dan prasarana memegang peranan penting menunjang proses 

pendidikan di SD Negeri 1 Gisting Bawah. Manajemen sarana dan prasarana 

berdasarkan pada kesesuaian hingga ketersediaan sarana dan prasarana menunjang 

proses pembelajaran yang kondusif, kreatif dan inovatif dan proses pembelajaran 

di SD Negeri 1 Gisting Bawah. 

Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran di SD Negeri 1 Gisting Bawah 

sudah memadai walaupun masih ada yang kurang memenuhi standar. 1) Planning 

(perencanaan) sarana prasarana di SD Negeri 1 Gisting Bawah yang disesuaikan 

dengan kebutuhan, 2) Organizing (pengorganisasian) berupa pendistribusian dan 

kesesuaian sarana prasarana pembelajaran di SD Negeri 1 Gisting Bawah, 3) 

Actuating (pelaksanaan) berupa penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan dan 

pemeliharaan dilakukan dengan cara mengecek perlengkapan, melakukan 

perbaikan ringan dan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan ruang 
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kelas, 4) Controlling (pengawasan) dilakukan terhadap sarana prasarana yang 

telah rusak ringan ataupun rusak berat yang memerlukan biaya yang banyak untuk 

perbaikan maka penghapusan terhadap barang yang rusak berat sesuai dengan 

syarat penghapusan.  

5.5  Manajemen pembiayan pendidikan 

Hasil analisis kebutuhan secara logis diklasifikasikan ke dalam kelompok staff, 

materi kurikulum, barang dan jasa, pemeliharaan bangunan, dsb. Pengelolaan 

anggaran sekolah diharapkan membelanjakan uang sesuai alokasi dana yang 

direncanakan. Setiap perubahan anggaran harus disetujui oleh komite sekolah bila 

memang harus ada perubahan dalam tahun berjalan. 

Manajemen pembiayaan di SD Negeri 1 Gisting Bawah dapat direncanakan, 

diupayakan pengadaannya, dibukukan secara akuntabilitas (transparan) dan 

digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan 

efisien, serta meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah yang berada di SD 

Negeri 1 Gisting Bawah. 

Manajemen pembiayaan di SD Negeri 1 Gisting bawah meliputi: 1) Planning 

(perencanaan anggaran sekolah) yaitu penyusunan anggaran di SD Negeri 1 

Gisting Bawah adalah semua anggaran dari pemerintah dan wali murid (komite). 

Oleh karena itu berusaha memaksimalkan dan mengefisienkan anggaran yang ada, 

2) Organizing (penyusunan anggaran belanja) yaitu orang-orang yang terlibat 

yaitu kepala sekolah, guru, tata usaha, komite yang saling berkoordinasi dan 

berkolaborasi, 3) Actuating (berupa penyelenggaraan pembukuan kas) yaitu: 

pembukuan penerimaan maupun pengeluaran oleh bendahara secara tertib dengan 
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memegang prinsip akuntabilitas yang artinya ada pertanggung jawaban dan 

dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien, 4) Controlling (pengawasan 

pelaksanaan anggaran sekolah) yaitu melaporkan hasil pelaksanaan anggaran dan 

membuat laporan saat penutupan buku kas secara bulanan. 

5.6 Manajemen Hubungan Masyarakat 

Manajemen humas yang ada di SD Negeri 1 Gisting Bawah tidak kalah 

pentingnya dalam menunjang proses pendidikan yang ada di sekolah sehingga 

dengan adanya manajemen humas dapat menjebatani kerjasama dan tanggung 

jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk 

menyempurnakan kegiatan pendidikan. 

Manajemen humas yang ada di SD Negeri 1 Gisting Bawah yaitu mulai dari 1) 

Planning (perencanaan) komite ikut memberikan pertimbangan mulai dari 

program kerja sampai dengan rencana anggaran, 2) Organizing 

(pengorganisasian) yang melibatkan kepala sekolah, guru, masyarakat ataupun 

komite, 3) Actuating (pelaksanaan) ikut serta dalam partisipasi dalam  

memberikan saran, dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang 

diperlukan bagi terlaksananya pendidikan, 4) Controlling, pengawasan dilakukan  

terhadap proses belajar mengajar agar kegiatan pendidikan dapat belangsung 

sesuai yang diharapkan bersama. 

5.7 Manajemen budaya dan lingkungan sekolah 

Manajemen budaya dan lingkungan sekolah diharapkan dapat menunjang proses 

pembelajaran yang efektif dan kondusif bagi semua pihak yang terlibat 

didalamnya dengan mentaati peraturan yang ada. Manajemen budaya dan 
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lingkungan sekolah yang ada di SD Negeri 1 Gisting Bawah meliputi: 1) 

Planning, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran beretika bagi semua warga 

sekolah baik sikap, prilaku, tradisi dan kebiasaan yang dilakukan dengan 

menggunakan simbol-simbol dan kegiatan ekstrakulikuler, 2) Organizing, 

melibatkan seluruh warga sekolah baik kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, 

komite dan masyarakat sekitar sekolah, 3) Actuating, dalam pelaksanaannya agar 

dapat mematuhi dan mentaati peraturan yang dibuat, dan  membentuk kepribadian  

yang baik, sopan dan berani tampil, 4) Controlling, pengawasan dilakukan untuk 

meningkatkan kinerga seluruh warga dan  memiliki kecakapan personal dan 

akademik. 

5.2 Imlikasi 

Implikasi dapat dirumuskan berdasarkan temuan-temuan peneliti yang merupakan 

hasil yang diperoleh untuk mencapai kondisi yang ideal dalam melaksanakan 

program studi tentang  implementasi manajemen pendidikan di SD Negeri 1 

Gisting Bawah agar program manajemen dapat terlaksana dengan baik. Implikasi 

dari penelitian ini adalah fokus dalam implementasi manajemen pendidikan akan 

menjadi lebih baik dengan adanya keterlibatan serta pendekatan kepala sekolah 

dengan guru, pengawas, tata usaha, komite, siswa dan komite (wali murid) yaitu 

dalam rangka melaksanakaan program sekolah untuk mewujudkan manajemen 

pendidikan disekolah agar lebih baik lagi. Walaupun implementasi manjemen 

pendikan terlaksana dengan baik tentunya masih ada kendala dan kekurangan 

yang perlu adanya perbaikan dan peningkatan agar lebih baik dimasa yang akan 

datang. 
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Manajemen dalam perekrutan, penetapan dan pembinaan para guru yang 

dilakukan secara optimal dapat menghasilkan tenaga pendidik yang profesional 

dan berkualitas, Guru yang berkualitas dan berdedikasi tinggi mampu 

meningkatkan pendidikan di khususnya di SD N 1 Gisting Bawah. Sehingga 

sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah yang diunggulan dan  menjadi pilihan 

bagi warga masyarakat. Keterlibatan masyarakat khususnya orang tua siswa 

dalam  komite di SD N 1 Gisting Bawah dapat membantu proses penyelenggaraan 

pendidikan dengan baik. Sikap terbuka komite sekolah memberi andil yang cukup 

besar terhadap usaha-usaha perbaikan dalam pendidikan melalui sumbangan, 

dukungan baik moral maupun finansial. Dengan demikian adanyan penerapan 

manajemen pendidikan bidang kurikulum, peserta didik, pendidikdan tenaga 

kependidikan, sarpras, pembiayaan, humas dan budaya di SD Negeri 1 Gisting 

Bawah dapat meningkatkan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan oleh 

semua pihak baik, maupun masyarakat khususnya orang tua siswa. 

5.3  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dapat disarankan beberapa hal 

sebagai berikut: 

 

5.4.1 Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

 Pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan mampu memahami visi dan 

misi dengan baik agar yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi SD 

Negeri 1 Gisting Bawah. Pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan 

profesional dan memiliki komitmen serta tanggung jawab yang kuat 

terhadap perbaikan kualitas pendidikan. 
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5.4.2 Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah diharapkan dapat melaksanakan supervisi, mengetahui 

kesempatan yang sesuai dengan yang diharapkan demi kemajuan proses 

pendidikan. 

 

 5.3.3 Komite Sekolah 

 Komite sekolah lebih berperan serta secara aktif untuk mendukung 

peningkatan pelayanan pendidikan bagi peserta didik dengan melibatkan 

semua elemen untuk memberikan pendukung baik yang berwujud finansial, 

pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


