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BAB V 

PENUTUP 

I. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah SMP Islam Nusantara Beriman melakukan kegiatan 

perencanaan strategi yang diawali dengan menentukan langkah-langkah 

diantaranya adalah pengembangan visi misi dan tujuan sekolah, 

identifikasi faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT, 

perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang, serta merelevansikan  

standar penyusunan strategi peningkatan mutu pendidikan. 

2. Pelaksanaan Strategi adalah wujud nyata dari program yang sudah 

direncanakan atau dirumuskan, yang diimplementasi melalui Pembentukan 

atau Perbaikan Struktur Organisasi, Peningkatan Kompetensi Tenaga 

Pendidik dan Kependidikan, peningkatan prestasi siswa, dan Harmonisasi 

Hubungan dengan Masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan di SMP Islam Nusantara Beriman. 

3. Dibutuhkan evaluasi strategi kepala sekolah agar pengendalian mutu 

pendidikan dapat dilakukan sebagaimana mestinya, evaluasi kepala 

sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui monitoring hasil 

dari perencanaan dan strategi pelaksanaan, mengukur kinerja individu dan 

madrasah, dan malakukan langkah-langkah perbaikan dimana terdapat 

kelemahan dan kekurangan pada perencanaan dan strategi implementasi 

yang dilakukan sehingga belum optimalnya mutu pendidikan di SMP 

Islam Nusantara Beriman. 
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4. Dampak positif dari strategi kepala sekolah SMP Islam Nusantara 

Beriman adalah terciptanya prestasi dibeberapa bidang, termasuk 

diantaranya adalah olah raga baik tingkat kecamatan maupun tingkat 

kabupaten, pertandingan umum maupun pertandingan melalui jalur O2SN 

atau FLS2N dan olimpiade pada beberapa mata pelajaran. 

J. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Agar Kepala Sekolah SMP Islam Nusantara Beriman Desa Boeara 

Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana lebih aktif dan variatif 

dalam mengatasi segala hambatan dalam proses peningkatan mutu 

pendidikan, termasuk memikirkan pengadaan sarana dan prasarana, 

pasilitas, bahan dan media yang memadai demi terciptanya mutu 

pendidikan 

2. Agar pemerintah khususnya pemerintah daerah dapat meningkatkan 

dan menambah jumlah dana bantuan yang diberikan kepada SMP 

Islam Nusantara Beriman Desa Boeara Kecamatan Poleang 

Kabupaten Bombana. 

3. Agar masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif bukan hanya dalam 

aspek pengawasan dan partisipasi dalam menentukan arah kebijakan 

sekolah, namun juga pada aspek pembiayaan. 

  


