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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. KESIMPULAN 

Befdasarkan basil analisis dati yang dilakukan pada BAB IV, roab dapat 

ditanlr bebetapa lcesimpulan yaitu: 

I. Program lcegiatan sek:olah telah direncanabn dengan bait di S.D 

Percobaan Negeri Medan sesuai dengan lcontelcs model MBS sehingga 

semua k:egiatan terarah begi tereapainya tujuan yang telab dite1apkan. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional telah menggerakan 

seluruh pcoonil sekolah agar termotivasi melaksanaltan tugasnya, 

sedanglcan guru dalam kon.teks pembelajaran di SO Percobaan Negeri 

Medan melaksanabn kegiatan belajas- mengajar dalam suasana yang 

edukatif agar para siswa dalam melaJcsanalcan tugas belajar selalu antusias 

dan meogoptimalkan kemampuan belaj&Tnya dengan baik. 

3. Peogawasan yang dilakubn melalui observa.~i langsuog telab mampu 

memooitor pelaksanaan program-program di S.D Percobaan Negeri 

Medan, sehingga beberapa penyimpangan yang berarti dapal segera 

dilakukan perballran seperlunya sekaligus sebagai masukan bagi 

perencanaan berihdnya. Secara umam implementasi model MBS yang 

diJakulcan di SO Pen::obaan Negeri Medan yang meoyanglrut kegiatan 

pcrencanaan, pelaksanaan dan pcngawasan sooah culcup baik IJ:arena 
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k:onsep SO Peroobaan itu sendiri sangat mendu.k:ung terbadap pel•ksmaan 

model MBS. Oleb karma itu 

SO Percobaan Negeri Medao menjadi basis dari sosialisasi yang bersifat 

pengembangan model pembelajaran dan dalam bal peningkatan mutu 

pcndidik:an. 

IMPUKASl 

Konsep SO Percobaan Negcri Medan yang sangat mendulamg terbadap 

implcmentasi model MBS mengakibatk:an k:egiatan perenc.anaan, 

pelak:sanaan dan pengawasan bcljalan sesuai standar MBS. Hal ini 

mengak:ibatk:an proses pembelajaran di sek:olah menjadi lancar yang akan 

berakibat meningkalnya mutu tama.tan dan peodidik:an di sek:olab tcrsebut. 

2. Duk:ung;ln orang tua dan komite selcolah tethadap semua program-program 

sek:olab menyebablt.an pihak sekolah semakin mudah mcogembanglcan 

kegialan-lccgiatan yang benujuan untulc mcningkatkan mutu pendidibn di 

sekolah tersebul Dengan demi.kia:n mulu pendidik:an SO Pen:obaan Negcri 

Medan dapatterus ditinglcalknn. Kebelbasilan SO Peroobaan Negeri Medan 

dapat dilibat dari prestasi yaog sangat membanggakan, bailc untuk bidang 

abdemik maupun oon ak:ademik.. Hal ini tidak terlepas dari keber.ldaan 

guru-guru di SO Percobaan Negeri Medan yang pada mnumnya guru-guru 

di SO Percobaan Negeri Mcdan telah mcngilcuti dilclatlwoflcsbop di lingkat 

PusaL Guru-guru yang pada umumnya telab mcngilcuti dildat sampai tingkal 
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Pusat, maka tingkat pengalaman, pengetabuan dan wawasan guru tersebut 

lebib bailt daripada guru eli SO lainnya sehingga pcogelahuan lefsebut dapat 

diimpiemeotasilcanlelitransfer ltepada siswa/analc didi.lt. 

Hal lainnya jup dapat dilihat dari pcmbagian jam me11g;ljar guru yang tidak 

membeda•njam kerja unmlt scmua guru lcarena bailt ada jam mengajar atau 

tidak guru barus 1e1ap badir eli sekolab Ice sekolah. Tidak adanya perbedaan 

j am kerja bagi semua guru mengaltibatkan rasa lcebersamaan diantara guru 

dan warga sekolah serta dapat mer.imbulkan motivasi lterja lcarena adanya 

sistem keaelilan yang bail<. 

Dengan adanya Tata Usaba dan Bendaharn sendiri maka Ielah menciptalan 

kcmandirian sc.kolah dalarn pembayarnn gaj i guru sehingga memberikan 

kemudahan ltepada guru dan persoml sekolah. Hal ini juga dapa1 

meningka tkan motivasi kCI)a personil seltolah. Sosialisasi model-model 

pembelajarnn untuk pcrtama kali selalu elilalrukan di SO Pcrcobaan Negeri 

Mcdan untuk tingkat Propinsi, hal ini mengalcibatkan SO Pcn:obaan Negeri 

Mcdan lebib dabulo mengadopsi dan mengimplementasik.an model-model 

pembelajaran yang bntu sehingga SO ini selalu lebih dahulu maju daripada 

SD lainnya. 
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REKOMENDASI 

Kepala Sek:olah barus dapat mempertahankan motu pendidi.kan dan proses 

pembelajaran ~dasarlcan model MBS yang sudah bail. mengingat 

perltembangan keilmuan yang terus-meoerus sema.k:in majtL Kepala 

Sekolah juga perfu tetus mcnciptakan k.ondisi yang kondusif ootuk. 

implanenlasi model MBS ag;u menc!apet duk1111gm1 dari semua pihak: 

sekolah dan komitc sekolah dan juga barns lelap memotivasi selurub 

pcrsonil sckolah agar mcrek:a telap bcrtanggung jawab melalcs.anakan tugas 

dan \\<c:Wenang mereka demi kemajuan pcndidikan di scltolah. 

Guru-guru SO pcrcobaan Negeri Medan, sebag;U ujung tombalt dalam 

kebetbasilan proses pcmbelajamn di kelas harus terus berupaya 

mcnemukan model-model pcmbelajarnn yang ioovatif dan laeatif ootuk 

dapa1 meningkatkan mutu pcmbelajaran pcserta didik 

3. Pengawa.~ sekolah dalam mela.tsanakan monitoring dan evaluasi barus 

konsisten dalam melalcsanakan tugasnya terutama dalam memberikan 

informasi dan bimbingan tcrbadap kepala sekolah dan g~ di SO 

Percobaan Negeri Mcdan dalam upaya meningkatkan mutu pcodidikan. 

Kcpen:ayaan Jromjtc sckolah terlmdap pihak sckolah barns tetap 

dipertahakan ag;u program-prognun pcndidikan yang bcrtujuan 

meningkatkan kualitas peodidikan dapat terns dikembangkan. 


