
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  SMA

Muhammadiyah Kendari,  maka yang menjadi  kesimpulan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja  kepala  sekolah  dalam  mengelola  guru  dan  staf  di  SMA

Muhammadiyah  Kendari  meliputi  perencanaan,  pengorganisasian,

motivasi,  dan  pengawasan.  a)  Kegiatan  perencanaan  dibingkai  dalam

rapat  untuk  membicarakan  masalah  yang  berkaitan  dengan  kegiatan

pengajaran.  b)  Kegiatan  pengorganisasian  adalah  keterampilan

melakukan  kegiatan  belajar  mengajar  sedangkan  untuk  staf  yang

ditingkatkan adalah keterampilan mengelola administrasi dan mengelola

saran kependidikan seperti  laboratorim. c) pemberian motivasi  dalam

bentuk ucapan  terhadap guru dan staf yang memiliki prestasi kerja. d)

kegiatan  pengawasan,  kepala  sekolah  selalu  melakukan  pengawasan

secara berkala dalam bentuk kunjungan kelas.

2. Kinerja  Kepala  Sekolah  dalam  Mengelola  Siswa  di  SMA

Muhammadiyah Kendari meliputi perencanaan peserta didik, pembinaan

peserta didik,dan evaluasi peserta didik. Perencanaan peserta didik SMA

Muhammadiyah Kendari dilakukan setiap awal tahun ajaran baru guna

merencanakan  peserta  didik  baru  yang  akan  masuk  disuatu  sekolah,

pembinaan  pesrta  didik  di  SMA  Muhammadiyah  Kendari  berupa
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pembinaan  kurikuler  dan  ekstrakulikuler,dan  untuk  evaluasi  peserta

didik dilihat dalam bentuk penilaian yang dilakukan oleh guru di SMA

Muhammadiyah  Kendari  yakni  penilaian  berbasis  kelas,  penilaian

kinerja, penilaian penugasan, penilaian tertulis, dan penilaian sikap.

3. Kinerja Kepala Sekolah dalam Mengelola Sarana dan Prasarana di SMA

Muhammadiyah  Kendari  meliputi  perencanaan  kebutuhan  sarana

prasarana dan pengadaan sarana dan prasarana.  Kegiatan perencanaan

kebutuhan sarana  dan prasarana di SMA Muhammadiyah Kendari  ini

secara umum direncanakan di awal tahun, yang diadakan di raker, dan

dalam raker tersebut  disusun anggaran kebutuhan pertahun khususnya

untuk  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  sedangkan  untuk  pengadaan

sarana dan prasarana Kepala sekolah merencanakan pengadaan sarana

dan prasarana dalam diskusi atau musyawarah bersama kepada dewan

guru dan staf melalui  guru-guru yang bersangkutan yang kira-kiranya

butuh sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam pengembangan Sekolah setelah

dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan  sarana  dan  prasaran  disesuaikan  dengan  fungsi

pemanfaatanya masing-masing serta pengadaannya didsarkan atas skala

prioritas
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2. Pengembangan  kurikulum  dilaksanakan  secara  terpadu  dan  terarah

dengan  meniadakan  aktivitas  kegiatan  yang  kurang  mendukung

terhadap pencapaian tujuan.

3. Menumbuhkan  kepercayaan  terhadap  diri  sendiri  dan  senantiasa

mengembangkannya  dengan  melaksanakan  perbaikan-perbaikan  dari

hasil evaluasi secara obyektif.
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