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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada pembahasan, maka di peroleh 

kesimpulan bahwa :  

(1) gambaran sekolah satu atap di Desa Dolok Saut Kecamatan 

Simangumban yaitu : tanggapan responden sudah baik, dari segi pelayanan sekolah, 

dimana bangunan sekolah semi permanen, tediri dari tiga ruang kelas belajar yaitu 

kelas VII, kelas VIII dan kelas X, masing – masing kelas berisikan 32 siswa baik 

laki-laki maupun perempuan. 

Selain itu sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah Satu Atap yaitu satu 

ruangan kepala sekolah, satu ruangan guru, satu ruangan tata usaha, satu ruangan 

bimbingan karir (BK), satu ruangan perpustakaan, satu ruangan praktek Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). Adapun jumlah guru 9, jumlah guru yang sangat minim 

sehingga membuat aturan pelajaran menjadi sangat padat dan tidak begitu teratur, 

sehingga perlu adanya tambahan guru yang cukup untuk menstabilkan pembelajaran 

yang ada di Sekolah Satu Atap. Tidak adanya pasokan listrik sehingga pada saat 

pembelajaran menggunakan media elektronik jadi terhambat, tidak adanya jaringan 

internet sehingga banyak anak-anak yang tidak mengenal apa itu unternet. 

(2) Persepsi masyarakat terhadap Sekolah Satu Atap di Desa Dolok Saut 

Kecamatan Simangumban dapat dilihat seperti Tingkat kepuasan masyarakat dalam 

pendidikan merupakan tolak ukur sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dari 
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jawaban responden di ketahui bahwa responden yang menyatakan sangat memuaskan 

4 orang responden (9%) sedangkan responden yang menyatakan puas berjumlah 35 

orang responden (76%) dan responden yang menjawab kurang puas sebanyak 7 

orang responden (15%). 

(3) Partisipasi pendidikan terhadap sekolah satu atap di Desa Dolok Saut 

Kecamatan Simangumban dilihat dari Jumlah Tanggungan Yang Masih Sekolah 

diperlihatkan oleh responden yang memiliki tanggung jawab yang masih sekolah 

yang tebanyak antara 3-4 orang sebanyak 17 responden (37%) dan yang memiliki 

jumlah tanggungan masih sekolah 1-2 orang sebanyak 15 responden (33%)  dan yang 

mempunyai tanggungan sekolah 5-6 orang sebanyak 14 responden (30%). Dari sini 

dapat diketahui angka partisipasi pendidikan responden masih sangat tinggi terhadap 

sekolah satu atap di Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada Instansi/Dinas Pendidikan agar memperhatikan perkembangan 

pendidikan anak di setiap sekolah 

2. Diharapkan kepada komite sekolah agar memperhatikan subsidi pendidikan 

yang telah diberikan pemerintah benar-benar diberikan kepada anak yang kurang 

mampu dimana anak tersebut mempunyai prestasi yang baik 

3. Diharapkan kepada kepala sekolah apabila terdapat siswa yang berprestasi 

diberikan dana beasiswa khususnya bagi keluarga yang kurang mampu 

4. Diharapkan kepada orang tua agar dana bantuan yang dapat dari sekolah benar-

benar dipergunakan untuk biaya pendidikan. 


