
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Setelah penulis merencanakan, mengumpulkan lanadasan teori, mengidentifikasi 

metode, dan memaparkan data, temuan, dan pembahasan hasil penelitian,  pada 

bab V ini penulis sajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran disajikan 

sebagai berikut: 

5.1 Kesimpulan 

5.1 Perencanaan Sumber Daya Pendidik 

Perencanaan yang dilakukan adalah berdasarkan data analisi kebutuhan. 

Sekolah mendata jumah pendaftar dan memasukkan ke dalam format yang 

bersisi jurusan terpilih. Berdasarkan format analisis diketahui rasio siswa 

dengan guru. Apabila diperlukan penambahan guru maka tim yang terdiri dari 

Kepala Jurusan, para Wakila Kepala Sekolah, dan Kepala Sekolah menyusun 

rencana penambahan tenaga pendidik. 

5.1.2 Pengadaan Sumber Daya Pendidik 

Kegiatan perekrutan tenaga pendidik diawali dari melakukan sosialisasi akan 

keperluan penambahan tenaga pendidik, menerima berkas lamaran, 

menyeleksi berkas lamaran, melakukan tes tertulis, wawancara, dan micro 

teaching. 
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5.1.3 Pembinaan Sumber Daya Pendidik 

Pembinaan sumber daya pendidik dilakukan melalui dua cara internal dan 

eksternal. Internal dilakukan dengan cara mengadakan in house training, 

briefing, pembinaan dari rohaniwan, pemeliharaan suasana yang kondusif 

dengan mengedepankan hubungan kekeluargaan, dan pemenuhan hak-hak 

karyawan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan secara eksternal adalah mengirim tenaga pendidik mengikuti 

MGMP, pelatihan yang diadakan oleh lemabaga lain, dan menjalin kerja 

sama dengan perusahaan yang relevan. 

5.1.4 Pengawasan dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Pendidik 

Kepala sekolah lebih mengutamakan supervisi informal, pembinaan, dan 

pengembangan potensi tenaga sumber daya pendidik dengan tetap 

menggunakan instrumen yang standar dari pemerintah. 

5.1.5 Pemberhentian Sumber Daya Pendidik 

Pemberhentian sumber daya pendidik lebih diakibatkan oleh sistem yang 

sudah disepakati dan sudah menjadi standard operating procedure dan tetap 

memberikan keleluasaan bagi tenaga pendidik untuk meraih prestasi yang 

lebih pada bidang dan sektor lain. 

5.1.6 Pertanggungjawaban Sumberdaya Pendidik 

Bentuk pertanggungjawaban tenaga pendidik berupa absensi, adminsterasi 

pembelajaran, pengisian jurnal mengajar, prestasi akademik siswa, 

keterampilan bekerja sama dengan siswa dan teman sejawat dalam rangka 

menjaga suasana yang kondusif. 
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5.2 Implikasi 

a. Perencanaan yang dilakukan adalah langkah awal untuk dapat memukan 

sumber daya pendidik yang memenuhi kriteria lembaga. 

b. Proses perekrutan dapat menyeleksi dan menemukan tenaga pendidik yang 

diharapkan sehingga lembaga memilki tenaga yang sesuai dengan 

keperluan lembaga. 

c. Suasana kondusif dapat diciptakan sehingga kenyamanan bekerja tercipta. 

d. Turn over tenaga pendidik tidak terjadi, kalaupun terjadi akibat dari 

bekerjanya sistem yang berlaku. 

e. Pengawasan tenaga lebih mengedepankan pendekatan humanis, 

pembinaan, dan pengembangan potensi tenaga pendidik. 

f. Tenaga pendidik memiliki kedisiplinan untuk menaati dan memenuhi 

persyaratan seperti adminstrasi pembelajaran, absensi, dan hubungan 

sosial baik kepada teman sejawat dan siswa. 

5.3 Saran 

Mengacu kepada kesimpulan di atas penulis menyarankan dua poin sebagai 

berikut: 

a. Yayasan 

Yaysan senantiasa membangun sinergi yang baik dengan semua unsur 

yang terdapat pada lembaga dan dunia usaha dan industri agar 

emnghasilkan lulusan yang optimal dan dapat memenuhi kebutuhan 

dengan pasar tenaga kerja 
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b. Kepala Sekolah 

Sekolah lebih menjaga kondisi yang kondusif agar tetap terjaga motivasi 

dan semangat kerja, namun demikian perlu adanya pelibatan tenaga 

pendidik dalam manajemen yang bersifat strategik sehingga terjalin ikatan 

secara psikologis dan rasa memiliki yang lebih baik dalam bingkai saling 

menguntungkan. 

 


