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  BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 Pada bab ini akan dipaparkan dua hal yang menjadi inti dari permasalahan 

yang penulis bahas,yaitu simpulan dan saran hasil penelitian. 

5.1  Kesimpulan 

  Beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yaitu : 

1. Sarana  pendidikan di SMP Negeri Kec. Tanjung Tiram yang sudah terpenuhi atau 

sesuai standar berdasarkan permendikbud Nomor 23 Tahun  2013 adalah 72 % . 

2. Total biaya yang diperlukan jika ingin memenuhi sarana prasarana di SMP Negeri 

Kecamatan Tanjung Tiram adalah sebesar Rp. 1.691.450.168 

3. Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kab. Batu Bara, Dinas Pendidikan dan 

SMP Negeri Tanjung Tiram dalam pemenuhan sarana pendidikan sesuai 

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 yaitu : 

a. Pemerintah Kabupaten Batu Bara dapat melaksanakan usulan penambahan 

anggaran dalam perencanaan daerah serta bekerja sama dengan Dinas 

Pendidikan untuk melakukan percepatan pemenuhan fasilitas seminimal 

mungkin, menghitung gap atau kesenjangan, dan menghitung kebutuhan biaya 

sarana prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal. 

b. Dinas Pendidikan melakukan peninjauan secara berkala ke sekolah-sekolah 

untuk melihat secara langsung keadaan masing-masing sekolah yang akan 

dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Batu Bara, sehingga pelayanan 

pendidikan di Kabupaten Batu Bara menjadi lebih baik..  
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c. Sekolah Menengah Pertama Negeri Tanjung Tiram agar dapat menggunakan 

sarana dengan sebaik-baiknya, mengadakan pertemuan sebulan sekali tentang 

sarana apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah, baik itu membahas ruang kelas 

maupun sarana prasarana lain yang tidak layak dan disegerakan untuk 

direnovasi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan di atas maka penelitian ini menyarankan hal-hal 

berikut :  

1. Pemerintah Kabupaten Batu Bara dapat memberikan perhatian lebih pada sektor 

pendidikan terutama terhadap 8 komponen Standar Pendidikan Nasional termasuk 

salah satunya adalah Standar Sarana dan Prasarana. 

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara selayaknya meningkatkan bantuan biaya 

pendidikan dalam pemenuhan sarana serta memberikan pelatihan kepada para staf 

bidang sarana prasarana setiap sekolah tentang manajemen sarana dan prasarana 

yang sesuai.  

3. Pimpinan SMP Negeri Tanjung Tiram agar meninjau kembali ketersediaan sarana 

dan prasarana sekolah yang belum lengkap dan diprioritskan, serta kepada guru-

guru lebih aktif dalam pengusulan sarana yang dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran agar tujuan belajar mengajar dapat tercapai. 

 

 

 


