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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, maka dapat disimpulkan

bahwa:

1. Implementasi Manajemen Strategi dalam Mengembangkan Mutu

Pendidikan di SD IT Al Qalam Kendari yaitu: a) Perencanaan strategi dalam

mengembangkan mutu pendidikan di SD IT Al Qalam Kendari mencakup

beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu pengembangan visi, misi, dan

tujuan, identifikasi faktor internal dan eksternal melalui teknik analisis

SWOT, perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. b)

Pelaksanaan strategi dalam mengembangkan mutu pendidikan di SD IT Al

Qalam Kendari mencakup pada kegiatan yang dilakukan yaitu menentukan

kebijakan sekolah, memotivasi pendidik dan tenaga kependidikan,

mengalokasikan sumber daya manusia, serta mengembangkan budaya

sekolah. c) Evaluasi manajemen strategi dalam mengembangkan mutu

pendidikan di SD IT Al Qalam Kendari terdiri dari beberapa kegiatan yang

dilakukan diantaranya yaitu memonitor seluruh hasil kegiatan dari

perencanaan dan pelaksanaan manajemen strategi, mengukur kinerja

individu dan sekolah, dan mengambil langkah-langkah perbaikan.

2. Mutu Pendidikan di SD IT Al Qalam Kendari

Adapun mutu pendidikan di SD IT Al Qalam Kendari yang meliputi: 1) Input,

dalam penerimaan siswa baru di SD IT Al Qalam tidak ada seleksi bagi calon-

calon siswa secara khusus, hanya dilakukan semacam pencarian tingkat
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kecerdasan dan bakat dari mereka, setelah diketahui maka pihak sekolah

akan dengan mudah menentukan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 2)

Proses, dalam proses pembelajaran kurikulumnya selalu di update dan upgrade

agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa saat ini dan masa

mendatang. 3) Output, lulusan dari SD IT Al Qalam Kendari mampu bersaing

dalam melanjutkan studinya dijenjang pendidikan atau sekolah favorit, dan telah

dibekali hafalan-hafalan selama sekolah itu yang akan menjadi bekal untuk siswa

menlanjutkan studi atau ketika hidup bermasyarakat.

B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak dan demi suksesnya

kegiatan implementasi manajemen strategi dalam mengembangkan mutu

pendidikan di SD IT Al Qalam Kendari berjalan lebih lancar dan memperoleh

hasil yang maksimal, maka penulis memberikan saran, antara lain:

1. Pengelola pendidikan untuk selalu bekerja lebih giat dan lebih profesional

dalam merencanakan, malakukan, dan mengevaluasi kegiatan dengan baik

dan terprogram, serta harus lebih meningkatkan dan memberdayakan

seluruh sumber daya yang ada, demi perbaikan dan mengembangkan mutu

pendidikan secara terus menerus untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam

pelayanan pendidikan.

2. Dalam proses perencanaan manajemen strategi, sekolah seharusnya berfikir

secara matang dengan menyesuaikan kondisi sekolah saat ini. Pelaksanaan

meeting dalam rangka perencanaan strategi seharusnya dilakukan secara

terstruktur dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan kepala sekolah
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diharapkan mampu memberikan konstribusi dalam implementasi

manajemen strategi dalam mengembangkan mutu pendidikan di SD IT Al

Qalam Kendari.

3. Pelaksanaan manajemen strategi diharapkan mampu menyesuaikan dengan

rencana yang telah ditetapkan. Kepala sekolah harus melakukan koordinasi

dengan baik terhadap pihak yang terkait pada saat pelaksanaan manajemen

strategi.

4. Proses evaluasi manajemen strategi dalam mengembangkan mutu

pendidikan di SD IT Al Qalam Kendari diharapkan mampu melaksanakan

secara maksimal dan terstruktur dengan memperhatikan masalah-masalah

yang timbul untuk dapat segera dilakukan perbaikan lebih lanjut sehingga

dapat menciptakan mutu pendidikan yang baik.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang

telah mengaruniakan Taufiq, Hidayah, dan pertolongannya, sehingga penulis

mampu meyelesaikan skripsi yang berjudul: “Implementasi Manajemen Strategi

Dalam Mengembangkan Mutu Pendidikan di SD IT Al Qalam Kendari”.

Sholawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW,

seorang juru selamat yang selalu menantikan akan syafa’atnya oleh seluruh umat

manusia kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan

kemampuan dalam menyusun skripsi ini, namun masih terdapat kekurangan,

untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari
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pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaiakn skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan dan

memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.
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