
 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Kesimpulan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait dengan Evaluasi 

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan di 

Kota Bandar Lampung, yaitu: 

1. Ketepatan Pelaksanaan 

Dilihat dari indikator SOP, pelaksanaan PPDB Jalur Bina Lingkungan sudah 

baik. Pelaksanaan Bina Lingkungan mulai dari tahap seleksi hingga jadwal 

pelaksanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.  

Sedangkan dari segi aktor pelaksana bisa disimpulkan tidak baik , karena 

disebabkan kurangnya   pengawasan dari tingkat atas ke tingkat bawah yang 

belum sepenuhnya baik. Ini terbukti dengan adanya pungutan sekolah kepada 

siswa bina lingkungan. pemungutan iuran sekolah ini tentu saja membebani 

siswa miskin. padahal aktor pelaksana sudah mengetahui bahwa siswa Bina 

Lingkungan seharusnya bersekolah gratis. Artinya, aktor pelaksana yakni 

sekolah tidak melaksanakan dan menyalahi wewenangnya. Jadi, ketepatan 

pelaksana kebijakan ini tidak tepat. 
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2. Ketepatan Target 

Dilihat dari indikator target sasaran bia disimpulkan tidak baik, karena 

melebihi target yang telah ditetapkan oleh Peratiuran Daerah. Sedangkan dari 

indikator intervensi dan kesiapan target sudah cukup baik. Sosialisasi sudah 

baik sehingga target yang masuk Bina Lingkungan bertambah dari tahun ke 

tahunnya. Itu artinya target benar-benar siap dan kebijakan Bina Lingkngan 

ini digunakan ini memberikan manfaat bagi orang banyak. Akan tetapi target 

sasaran yang melebihi aturan yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 1 

Tahun 2014. Terlihat tidak patuh dan konsistennya pemerintah terhadap 

aturan yang telah dibuat. 

 

3. Ketepatan Hasil/ Outcome 

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan 

dinilai tidak tepat. Hal ini dikarenakan tujuan dari kebijakan ini tidak 

terpenuhi, dan implementasi ini terlihat buruk bukan karena disebabkan 

kebijakan ini buruk. Akan tetapi kebijakan ini terlihat buruk karena aktor 

implementasinya yang tidak mampu melaksanakan ini dengan baik.  

 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 

 

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung sebaiknya konsisten terhadap peraturan 

yang telah dibuat terkait masalah jumlah target sasaran, meninjau ulang 

penyebab kegagalan dan memperbaiki kelemahan yang ada sehingga 

kebijakan ini berdayaguna sesuai dengan yang diharapkan. 
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2. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sebaiknya perlu meningkatkan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Jalur Bina Lingkungan di setiap sekolah, 

terlihat kurangnya pengawasan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung 

sehingga masih terjadi adanya pungutan biaya iuran kepada siswa Bina 

Lingkungan. 

3. Pemerintah Kota Bandar Lampung sebaiknya melakukan revisi mengenai isi 

Perda yang mengatur PPDB Bina Lingkungan terkait tentang jumlah kuota 

yang melebihi target yang telah ditetapkan serta dengan beredarnya spanduk 

yang tertulis pemerintah menghendaki untuk menampung siswa Jalur Bina 

Lingkungan sebanyak 50%. 

4. Melihat tujuan kebijakan ini baik, sebaiknya aktor pelaksana di tingkat 

sekolah mematuhi dan memahami pelaksanaan kebijakan ini dengan baik. 

5. Sebaiknya masyarakat kususnya siswa Bina Lingkungan melakukan 

pengaduan apabila terdapat adanya pungutan sekolah terhadap siswa Bina 

Lingkungan. 

 


