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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa jumlah kepala sekolah yang ada selama 5 tahun terakhir berjumlah 463 

orang dari kepala sekolah yang sebelumnya berjumlah 473 orang dan 10 orang 

masing-masing kepala sekolah ada yang berakhir masa tugas berjumlah 4 orang, 

memasuki usia pensiun berjumlah 2 orang , promosi jabatan berjumlah 2 orang, 

dan meninggal dunia berjumlah 2 orang. Maka Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lampung Selatan untuk 5 tahun yang akan datang perlu menyiapkan calon-calon 

Kepala Sekolah Dasar Negeri berjumlah 10 orang. Sehingga dari hasil penelitian 

ini dapat ditarik beberapa sub kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Berhenti Atas Permohonan Sendiri 

Tidak ada kepala sekolah yang berhenti atas permohonan sendiri dalam 5 tahun 

terakhir. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dapat diproyeksikan 

untuk 5 tahun yang akan datang tidak ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri 

Kabupaten Lampung Selatan yang berhenti atas permohonan sendiri. 
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5.1.2 Berakhir Masa Tugas  

Kepala sekolah yang sedang bertugas pada periode 1 tahun ke 3-4 berjumlah 4 

orang. Disebabkan kepala sekolah yang dinilai berkinerja kurang maka tidak 

dapat diangkat kembali menjadi kepala sekolah untuk periode kedua. Pada 

periode II tidak ada kepala sekolah yang berakhir masa tugas sebagai kepala 

sekolah pada tahun ke 3-4. Pada periode III tidak ada kepala sekolah yang 

berakhir masa tugas sebagai kepala sekolah pada tahun ke 3-4. 

 

Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun 

yang akan datang akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Kabupaten 

Lampung Selatan yang berakhir masa tugas berjumlah 4 orang. 

5.1.3 Batas Usia Pensiun 

Kepala Sekolah Dasar Negeri yang memasuki batas usia pensiun berusia 58-59 

tahun berjumlah 2 orang.  

 

Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun 

yang akan datang akan ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Kabupaten 

Lampung Selatan yang memasuki usia pensiun berjumlah 2 orang. 

5.1.4 Promosi Jabatan 

Kepala Sekolah Dasar Negeri yang mendapat promosi jabatan berjumlah 2 

orang. Hal ini disebabkan kepala sekolah yang mutasi atau pindah jabatan di 

angkat menjadi bagian jabatan fungsional di Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lampung Selatan.  
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Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun 

yang akan datang ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Kabupaten 

Lampung Selatan yang promosi jabatan berjumlah 2 orang. 

5.1.5 Hukuman Disiplin 

Tidak ada kepala sekolah yang terkena hukuman disiplin, baik itu hukuman 

dispilin berat, disiplin sedang dan disiplin ringan. 

 

Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun 

yang akan datang tidak ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Kabupaten 

Lampung Selatan yang terkena hukuman disiplin. 

5.1.6 Berkinerja Kurang 

Kepala Sekolah yang berkinerja kurang dalam 5 tahun terakhir tidak ada kepala 

sekolah yang berkinerja kurang.  

 

Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun 

yang akan datang tidak ada jumlah kepala sekolah Dasar Negeri Kabupaten 

Lampung Selatan yang tidak memenuhi standar kinerja kepala sekolah. 

5.1.7 Berhalangan Tetap 

Tidak ada kepala sekolah yang berhalangan tetap dalam 5 tahun terakhir. Hasil 

penelitian ini menginformasikan bahwa dapat diproyeksikan tahun yang akan 

datang di Kabupaten Lampung Selatan tidak akan ada Kepala Sekolah Dasar 

Negeri yang berhalangan tetap. 
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5.1.8 Tugas Belajar 

Kepala Sekolah yang mendapatkan tugas belajar dalam 5 tahun terakhir tidak 

ada kepala sekolah yang ditugas-belajarkan. 

 

Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dapat diproyeksikan tahun yang 

akan datang di Kabupaten Lampung Selatan tidak ada Kepala Sekolah Dasar 

Negeri yang mendapatkan tugas belajar. 

 

5.1.9 Meninggal Dunia 

Kepala sekolah yang meninggal dunia dalam 5 tahun terakhir berjumlah 2 

orang. Hal ini disebabkan kepala sekolah yang meninggal dunia dikarenakan 

sakit.  

 

Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dapat diproyeksikan untuk tahun 

yang akan datang berjumlah 2 orang. 

 

5.2 Saran 

Dari kesimpulan di atas, untuk mencapai maksud dan tujuan manfaat Proyeksi 

Kebutuhan Kepala Sekolah Dasar Negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten 

Lampung Selatan, Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dasar dalam 

perekrutan kepala sekolah dengan sistem yang dikembangkan oleh LPPKS maka 

akan terlaksana dengan baik apabila ada pemahaman atau persepsi yang sama 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga Dinas Pendidikan 

Kabupaten Lampung Selatan dapat menyusun Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah 5 
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tahun kedepan yang sebagai akibat adanya kepala sekolah yang: (1) berhenti atas 

permohonan sendiri; (2) berakhir masa tugas sebagai kepala sekolah; (3) sampai 

batas usia pensiun;(4) promosi tugas/jabatan; (5) mendapat hukuman disiplin;(6) 

tidak memenuhi standar kinerja; (7) berhalangan tetap;(8) tugas belajar; dan (9) 

meninggal dunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


