
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa: persepsi Kepala Sekolah terhadap Penerapan Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2014/2015 tidak setuju dengan salah satu isi Peraturan 

tersebut yang berkaitan dengan kuota masuk jalur bina lingkungan dan non 

bina lingkungan (regular). Dalam kaitannya kuota masuk jalur bina 

lingkungan dan non bina lingkungan (regular), kepala sekolah lebih setuju 

dengan peraturan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Bandar Lampung yang berlangsung saat ini dengan menerima siswa bina 

lingkungan lebih dari 30% dari total keseluruhan siswa yang diterima di 

sekolah tersebut. 

Sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Bandar 

Lampung dalam kaitanya dengan program Pemerintah Kota Bandar Lampung 

tentang bina lingkungan, seluruh kepala sekolah telah memahami dengan 

program bina lingkungan. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis data dimana 
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pemahaman kepala sekolah tentang program bina lingkungan seluruh kepala 

sekolah (100%) masuk dalam kategori  paham. 

Selain itu, tanggapan kepala sekolah tentang program bina lingkungan juga 

masuk dalam kategori setuju. Sebanyak 17 Kepala sekolah atau seluruh 

kepala sekolah (100%) yang menunjukan bahwa kepala sekolah setuju 

dengan program bina lingkungan dan menganggap program tersebut sudah 

sesuai dengan salah satu kebutuhan pendidikan saat ini terutama berkaitan 

dengan pemberian kesempatan bagi anak bangsa yang berada di Kota Bandar 

Lampung dengan latar belakang ekonomi kurang mampu untuk dapat 

bersekolah. 

Kepala sekolah pun berharap agar pemerintah lebih tegas dalam menetapkan 

jumlah kuota masuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur 

bina lingkungan maupun jalur regular. Kepala sekolah juga menginginkan 

adanya perbaikan-perbaikan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh 

pemerintah terkait program bina lingkungan guna untuk lebih meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi dari program tersebut. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat 

mrngajukan saran sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebagai pemimpin didalam lingkungan sekolah akan lebih 

baik lagi jika dalam berinovasi, lebih mengarah pada peningkatan prestasi 
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belajar dan kemampuan siswanya serta memberikan fasilitas yang sesuai 

guna menunjang proses pembelajaran siswa. Kepala sekolah dapat lebih 

tegas dalam mengambil sikap terutama menanggapi isu-isu pendidikan dan 

kebijakan-kebijakan dari pemerintah, sehingga setiap kebijakan 

pemerintah dalam kaitannya pendidikan dapat dijalankan dengan baik dan 

lebih disesuaikan dengan kebutuhan sekolah agar kebijakan tersebut lebih 

tepat sasaran dalam pelaksanaannya. 

2. Kepada Pemerintah 

Dalam kaitannya dengan program bina lingkungan, jumlah kuota jalur 

bina lingkungan merupakan salah satu bagian terpenting dari program 

tersebut. Semakin banyak jumlah siswa bina lingkungan yang diterima 

dalam sekolah maka angka putus sekolah semakin rendah dan ini berarti 

angka kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi. 

Namun, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi sekolah agar 

dengan peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan dapat menyelesaikan 

masalah didalam lingkup pendidikan dan tidak menimbulkan masalah 

baru. 

Hendaknya pemerintah juga lebih melakukan analisis kebutuhan, 

memetakan kondisi lapangan serta mempersiapkan segala sesuatunya 

dengan baik saat membuat suatu peraturan atau kebijakan agar nantinya 

didalam pelaksanaan peraturan atau kebijakan tersebut akan berjalan lebih 

efektif dan efisien. 


