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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, 

maka dapat dijelaskan bahwa tatakelola administrasi dalam meningkatkan layanan 

administrasi maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Layana administrasi di SMA Negeri 1 Konawe Selatan terbagi atas 

empat jenis pelayanan yaitu layanan administrasi bagian kurikulum, 

layanan administrasi bagian sarana dan prasarana, layanan administrasi 

bagian kesiswaan, dan layanan administrasi bagian hubungan 

masyarakat, setiap pelayanan administrasi dikelola oleh wakasek masing-

masing. Pelayanan administrasi di SMA Negeri 1 Konawe Selatan sangat 

membantu dalam segala urusan guru, murid dan pihak stakehoulder, 

dalam pelaksanaan pelayanan administrasi tersebut Kepala sekolah, 

wakasek, dewan guru dan staf Tata Usaha memiliki peran yang sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan tujuan pendidikan secara efektif 

dan efisien. 

5.1.2. Tata kelola administrasi dalam meningkatkan layanan di SMA Negeri 1 

Konawe Selatan sangat penting untuk kelancaran dan kepentingan 

penyelenggaraan pendidikan serta meningkatkan mutu dan kualitas 

sekolah yang lebih baaik dengan indikator tata kelola yang meliputi 

akuntabilias, partisipasi serta transparansi. Tata kelola atau tata usaha di 

SMA Negeri 1 Konawe Selatan sudah melaksanakan layanan 

administrasi dengan baik seperti layanan administrasi sarana dan 
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prasaran, layanan admistrasi kesiswaan, layanan humas, serta 

administrasi kurikulum. dalam hal ini tata kelola berperan penting dalam 

melaksanakan dan turut andil dalam melakukan pelayanan administrasi 

yang dapat di lihat dari  pelaksanaan dan penyelesaian tugasnya. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, 

maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:   

5.2.1 Diharapkan kepala sekolah SMA Negeri 1 Konawe Selatan agar 

melakukan pembinaan tenaga pendidikan dalam hal ini staff tenaga 

administrasi di SMA Negeri 1 Konawe Selatan dan dapat memberikan 

penhargaan kepada tenaga administrasi yang tertib dalam hal layanan 

admimistrasi di SMA Negeri 1 Konawe Selatan. Hal tersebut bertujuan 

agar tenaga administrasi lebih termotivasi dan semangat dalam 

mengerjakan tugasnya.  

5.2.2 Diharapkan kepada tenaga administrasi di SMA Negeri 1 Konawe 

Selatan agar menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan dalam masalah layanan administrasi di SMA Negeri 1 

Konawe Selatan.  

5.2.3 Diharapkan sekolah lebih melengkapi sarana dan prasarana serta 

menfasilitasi pelaksanaan urusan layanan administrasi guna menuju 

pelayanan yang efektif dan efisien di SMA Negeri 1 Konawe Selatan.  

5.2.4 Kepada peneliti selanjutnya diharapkan bisa dijadikan referensi terkait 

penelitian tata kelola dalam meningkatkan layanan admninistrasi dengan 

objek, pendekatan, metode dan tempat yang berbeda.  


