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A. Simpulao 

BABY 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Berdasarkan temuan·temuan dan hasil pernbahasan, rnnka penelitian in i 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

I . Rekrutmcn pengurus Komite Sekolah dilakukan dengan car.1 musyawarah 

mufakat dengan sckolah sebagni fasilitator pertemuan. Komposisi pengurus 

komite selcolah merupakan perpaduan dari tokoh masyanokat. cetdilcpandai, 

perwakilan orang tua siswa dan unsur masyarakat lainnya. 

2. Kinerja yang ditunjuldcan komite sekolah dalam skala yang umum belum 

menunjuldcan fungsi dan tanggung jawab sebegaimana yang diharapbn dari 

pembentukkannya di sekolah. Aktivitas yang ditunjukkan hanya berkisar pada 

kegiatan-kegiatan tertentu saja semisal realisasi penyaluran bantuan tertentu 

yang diterima sekolah, selebihnya tidal< mcnunjukkan aktivitas yang berarti 

bagi kemaj uan sekolah. Berdasanan temuan ini juga ditcmukan bahwa 

keberadaan komite di sekolah jugn telah mer.~mbah pada hal-hal yang bersifat 

tcknis yang bukan rnenjadi tanggung jawab dan fungsi komitc di sekolah. 

3. Tantangan yang dihadapi komite sekolah dalam melaksanakan peran. fungsi 

dan tanggung j awabnya di selcolah lebih dilc.arenakan ketidak pahaman akan 

pemn, fungsi maupun tugas mereka secara utuh, disrunping kurang 

berlangsungnya proses koordinasi dan komunikasi antara komite dengan 

pihak sekolah, situasi ini mengakiibatkan tidak bersinerginyo keinginan don 
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harapan dikcdua pihak dan cendenmg menimbulkan rasa curiga. merasa di 

awasi, dan kesan terlalu mencampuri. 

4. Upaya pcmberdayaan komite se kolah tcrutama daJam kaitan pcningkatan 

l<inerja manajerial sekolah belum bertangsung sebagaimana diharapkan atau 

dengan kata lain upaya pemberdayunnya hanya bersifat temporal saja. 

Kcterlibatan komite sekolah dalam kegiatan manajerial sekolah hanya pada 

bidang pembiayaan dan keuangan sekolah serta sarana dan prasarana 

semcntara kinelja manajerial lainya belum terlaksana dengan baik. 

B. lmplikasi 

Secara umum pemberdayaan komite sekolah untuk meninglca1kan 

kinelja manajerial Sekolah Dasar di Kccamatan Labuhan Deli belum sepenuh 

dapat dilaksanakan. Aktiviras yang ditunjukkan hanya berkisar padn kegiatan. 

kegiatan tertentu saja semisal realisasi penyaluran bantuan tenentu yang diterima 

sekolah. Sementara tugas pokok komite sekolah bukan hanya sebalas melakukan 

pengawasan semata, akan tetapi lcbih dari pada itu komite sekolah juga 

hendaknya mampu terlibat secara langsung dalam hal mengambil ltebijakan dan 

keputusan. mclaksanakan. partisipasi dalam keuntungan. dan partisipasi dalam 

mengevaluasi. 

Jika dikaitlcan dengan pcningkatan kinelja manajerial sekolah, maka 

komite maupun warga sekolah sccara sinergi.s melalui kegiatan pereneanaan 

berupa penataan kurikulum dan program pcngajaran. tenaga kependidikan. 

kcsiswaan. keuangan dan pembiayaan, sarana dan prasaranan pcndidikan, 
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hubungan sckolah dengan masya.rakat. dan laya.nan khusus. begitu juga kailannya 

pengorganisasian personil dalam pe laksanaannya di sckolah. 

Manakala scmua progr~m sudah dapat dilaksanakan sccara baik, maka 

tugas komitc bescrta warga sckolah hendaknya melakukan evaluasi pencapaian 

program, dimana kegiatan ini dimaksudkan agar segala bentuk program diketahui 

tingkat pencapaian dan kelemahan pencapainya sehingga dengan mudah diketahui 

langkah- langkah apasaja yang perlll dilakukan untuk mencapainya pada waktu 

yang akan dalang. 

Menyadari akan hal ini masih perlu ditingkatkan pemberdayaan komite 

sekolah '"' dati waktu kewakru untuk masa yang akan datang sehingga 

diharapk.an ak.an mcndukung pencapaian tujuan pen<:apaian sekolah dasat yang .. 
bermuru. Untuk mewujudkan hal ini maka pihak Oinas Pcndidikan dan 

Pengajaran Kabupalcn Deli Serdan& beserta unsur terka il lainnya hendaknya 

memberi perhalian yang serius guna memaksimalisasi peran dan fuogsi komite 

sekolah ini pada masa yang akan dalang. 

Pemberian perhal.ian ini seeara langsung dapal dilakukan dengan upaya 

' 
memberikan pelatihan secara lerencana kepada komite sekolah akan hal-hal yang 

berhubungan dcngan pelaksanaan peran, tugas maupun 1anggung jawobnya. 

Upaya ini diharapkan ak.an mendorong peningkatan pemberdayaan diri dan 

partisipasi dari masiog-masing ko mite sekolah dasat yang ada di wilayah 

pembinaan Dinas Pendidikan dan Pengaj aran Kabupalcn Deli Serdang sccara 

keseluruhan . 

.. 
.. 
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Secara khusus bagi pihak sekolah hendaknya mampu melakukan 

rekruunen anggoLa komitc sckolah yang memang memiliki ke,mampuan dan 

perhatian akan kemajuan sckolah. sch ingga ketika komite sekolah mclaksanakan 

tugas dan fung.sinya mampu melakubn koordinasi yang baik schingga tcljalin 

hubungan dan komunikasi yang hamlonis anwra komite sekolah dengan warga 

sekolah guna mewujudkan program-program untuk mencapai tujuan sckolah 

secara efektif dan efisien. 

Manakala hal ini dapat berlang.sung malta diyakini dan diharapkan 

peningluuan kualitas penyclenss-run manajemen sekolah, lrurikulum clan 

pembelajaran pada pada Ultaran mikro clan kualitas peodidikan secara makro 

setahap demi setahap akan dapat diwuj udkan untuk masa-masa yang akan da!Ang • 

C. Saran-8aran 

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan basil - hasil penelitian, 

malca pemberdayaan komitc sekolnh guna meningkatkan kinelja manajerial 

Sekolah Dasar Negeri di KceamaLan Labuhan Deli dapat dikatakan belum 

mencapai sasaran yang diinginkan. Atas dasar itu. maka dapat disarankan hal-hal 

scbagai berikut : 

I. Perlunya Kepala Dinas Pendidikan dan Pcngajaran Kabupaten Deli Serdang 

beser1a jajaran yang tcrkait mampu mendorong setiap sekolah untuk 

meningkatkan kemitraan dan kC!Jiasamanya dengan komite sckolah untuk 

masa-masa yang akan datang . 
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2. Dalam kaitan pemberday3311 k.omile sekolah guna menunjang peningkatan 

kine~n manajerial, rnaka disamnk.an kepada kepala sekolah dan scgenap 

warganya agar senantiasa melakukan koordinus~ kc~asamn serta 

mc:nyelcnggarakan komunikasi efektif dianwa keduanya untuk masa-mao;a 

yang akan datang. 

3. Dalam rangka meningkatkan kinerja manajerial Sekolah Dasar di Kecamatan 

Labuhan Deli tcrutama kailaMya dengan komite sekolah, maka diharapkan 

pihak tcrkait tcrutama Kepala Oinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten 

Deli Serdang lebih memprioritaskan program-program pelatihan ltrulama 

dalam kaitan pemberian pengetahuan dan pemahaman tenlang tugas. peran 

dan tanggung jawab komite sekolah guna mc:ndukung pencapaian tujuan 

pc:ningkatnn kinerja manajerial sebagai bagian integral dari upaya 

mcningkatkrut mutu pendidikan pada ma.'!a yang akan datang. 

4. Peneliti menyadari banyak kt:terbatasan dalam penelitian in~ baik ditinjau 

dari penentuan folrus penelitian. wak:tu pc:ngumpulan data, keterbatasan dalam 

teknik pengumpulan data, masib kurangnya pengetabuan dalam penganalisaan 

data, dan kctcrbatasan dalam mem buat konstruksi penclitian maka diharapkan 

adanya penclitian selanjunya yang lcbih mengembangkan dan mcmperdalam 

kajian dalam Jatar situs penelitian lain. 

S. Sebagai sumbangan dalam bidang manajemen pendidikan dan sekaligus 

memperlutya tcori. maka peneliti menyarankan agar pihak sekolah besena 

jajaran yang terlibat di dalamnya untuk lebih memperhatikan upaya 
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pcningkatan kinclja manajerial sckolah melalui pcmbcrdayaan komitc 

sekolah . 
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