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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang strategi pemanfaatan 

sumberdaya sekolah di SMA Negeri 1 Air Putih sebagai SMA Rujukan, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Strategi pemanfaatan sumber daya manusia  

1) Dalam menyusun program sekolah Kepala sekolah membentuk tim 

penyusun RKS, RKTS, RKJM dengan melibatkan wakil kepala 

sekolah, guru bidang studi, bendahara sekolah dan komite sekolah.  

2) Dengan melakukan pembinaan kepada tenaga pendidik dan 

kependidikan secara continue berdampak meningkantya kedisiplinan 

semangkin membaik terlihat dari kehadiran guru dan staf tata usaha 

yang sangat tinggi.  

2. Strategi pemanfaatan sumber daya Kesiswaan. 

1) Perekrutan siswa/i dilaksanakan secara online dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan dinas Pendidikan provinsi Sumatera Utara. 

2) Menerapkan tata tertip siswa/i dengan daftar negative point bagi 

siswa tercipta situasi yang kondusip aman dan nyaman antara guru 

dan siswa dalam proses belajar mengajar. 

3) Pengembangan potensi siswa dilakukan melalui kegiatan 

Ekstrakurikuler yang menghasilkan siswa dan sekolah yang 

berprestasi. 
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3. Strategi pemanfaatan sumber daya kerjasama sekolah dengan masyarakat. 

1) Kerjasama sekolah dengan komite sekolah sesuai dengan 

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. 

2) Kerjasama sekolah dengan komite sekolah menghasilkan 

kesepakatan sumbangan tidak terikat senilai Rp.343.800.000.- untuk 

menanggulangi kegiatan yang tidak dapat dianggarkan dari dana 

BOS. 

3) Kerjasama sekolah dengan dunia Industri seperti PT. Inalum 

menghasilkan bantuan alat-alat kebersihan. 

4. Strategi pemanfaatan sumber daya keuangan sekolah. 

1) Dalam merencanakan kebutuhan dan penggunaan keuangan sekolah 

khususnya dana BOS sekolah mengacu pada Permendikbud Nomor 

26 Tahun 2017 dan Sumbangan komite sekolah mengacu pada 

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 

2) Penggunaan keuangan sekolah khususnya dana BOS, sekolah belum 

memiliki kewenangan sepenuhnya hal ini dikarenakan terikat 

dengan juknis BOS.  

3) Keterlambatan penyaluran dana BOS mengakibatkan proses belajar 

mengajar kurang efektif khususnya pengadaan sarana prasarana 

sekolah. 

4) Transparansi sekolah dalam menggunakan keuangan sekolah 

melalui informasi kepada public dan dapat dipertanggung jawabkan.  

5. Strategi pemanfaatan sumber daya sarana prasarana sekolah.  
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1) Prasarana yang dimiliki sekolah belum sepenuhnya sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, Permendiknas No. 24 

tahun 2007.  

2) Prasarana yang belum dimiliki sekolah adalah Lab. IPS, 

Matematika, ruang OSIS dan parkir siswa. 

3) Pengelolaan sarana prasarana sekolah dengan mengiventaris 

barang, memelihara dan melakukan perawatan melalui penanggung 

jawab program sesuai dengan Permendiknas No. 33 tahun 2008 

tetang standar sarana prasarana sekolah. 

5.2. Implikasi 

 SMA Negeri 1 Air Putih merupakan salah satu SMA yang diunjuk 

pemerintah sebagai SMA Rujukan yang dapat memenuhi kriteria sebagai SMA 

Rujukan pada tahun 2016. Temuan penelitian strategi pemanfaatan sumber daya 

sekolah di SMA Negeri 1 Air Putih adalah: 

1.  Strategi pemanfaatan sumber daya manusia dilaksanakan dengan 

mengelola dan mengatur kepentingan sekolah, tidak memihak kepada 

salah satu tenaga pendidik dan kependidikan seperti pemberian sanksi 

atau teguran, penghargaan yang menghasilkan tingkat kedisiplinan yang 

lebih baik.  

2. Strategi pemanfaatan sumber daya kesiswaan perekrutan siswa melalui 

PPDB online menghasilkan transparansi,  tidak tebang pilih, penerapan 

tata tertib siswa berbasis negatip poin tercipta situasi yang aman dan 

kondusip terhindar dari kontak fisik antara guru dengan siswa atau 
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sebaliknya dan pengembangan potensi siswai/i melalui kegiatan 

ekstrakurikuler menjadikan sekolah dan siswa/i berprestasi. 

3. Strategi pemanfaatan kerjasama sekolah dengan masyarakat telah diatur 

dalam Permendikbud RI Nomor 75 Tahun 2016. Komite dan sekolah 

lebih transparan dalam penggunaan dana yang dibutuhkan. 

4. Strategi pemanfaatan sumber daya keuangan sekolah. 

Sekolah terikat dengan juknis BOS dalam penggunaannya sehingga 

kebutuhan-kebutuhan tertentu tidak dapat terpenuhi  dan keterlambatan 

penyaluran dana BOS yang mengakibatkan kegaiatan belajar mengajar 

kurang efektif. 

5. Strategi pemanfaatan sumber daya sarana prasarana sekolah  

Prasarana yang dimiliki sekolah belum sepenuhnya sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, Permendiknas No. 24 tahun 

2007 dan No. 33 tahun 2008 tetang standar sarana prasarana sekolah. 

Sekolah belum memiliki Lab. IPS, Matematika, ruang OSIS dan parkir 

siswa sehingga kegiatan belajar mengajar kurang efektif. Pengelolaan 

sarana prasarana sekolah dengan mengiventaris barang, memelihara dan 

melakukan perawatan melalui penanggung jawab program sehingga 

dapat dimanfaatkan secara optimal. 

5.3. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka diajukan beberapa saran 

sebagai berikut : 
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1. SMA Negeri 1 Air Putih untuk terus berupaya menjalin kerja sama dengan 

Dunia Usaha, Dunia Industri, Alumni agar sekolah lebih cepat berkembang. 

2. Sebaiknya kepala sekolah mempasilitasi tempat parkir siswa. 

3. Sebaiknya kepala sekolah menyediakan Lab. IPS, Matematika dan ruang 

OSIS. 

4.  Sebaiknya Pemerintah mengkaji ulang terhadap petunjuk teknis penggunaan  

BOS Nomor 8 Tahun 2017 agar sekolah dapat mengoptimalkan sumber 

keuangan sekolah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu  

5. Sebaiknya pemerintah menyalurkan dana BOS di awal semester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


