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BAB V 

PENUTUP 

D. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian, maka disimpulkan secara umum bahwa:  

1. Perencanaan program yang dibuat oleh kepala sekolah sudah dilaksanakn 

dengan perencanaan yang matang, terbukti dengan sudah terwujudnya visi 

dan misi sekolah., 3)merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan 

tujuan sekolah, 4) membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan 5) membuat perencanaan 

program induksi. 

2. . Pelaksanaan Program Kerja juga sudah terlaksana diantaranya:                  

1). Menyusun pedoman kerja berupa menyusun struktur organisasi sekolah, 

menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester dan 

Tahunan, dan menyusun pengelolaan kesiswaan yang meliputi:  

a) melaksanakan penerimaan peserta didik baru; b) memberikan 

layanan konseling kepada peserta didik; c) melaksanakan kegiatan 

ekstra dan kokurikuler untuk para peserta didik; d) melakukan 

pembinaan prestasi unggulan; e) melakukan pelacakan terhadap 

alumni; f) Menyusun KTSP, kalender pendidikan, dan kegiatan 

pembelajaran; g) Mengelola pendidik dan tenaga kependidikan; h) 

sarana dan prasarana; 10 Membimbing guru pemula; 2) Mengelola 

keuangan dan pembiayaan; 3) Mengelola budaya dan lingkungan 

sekolah; 4) Memberdayakan peran serta masyarakat dan kemitraan 
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sekolah; 5) Melaksanakan program induksi. 

2. Pelaksanaan Program Kepala Sekolah juga sudah terlaksana: 1) 

pelaksanaan pada awal bulan dengan melaksanakan penyelesaian 

kegiatan pembayaran gaji guru/UPTD/Teknisi lainnya, laporan 

bulanan, rencana keperluan perlengkapan pembelajaran dan kantor, 

serta rencana belanja bulanan, 2) Pada Akhir Bulan dengan melakukan 

peutupan buku kas umum, pelaporan pertangungjawaban keuangan, 

evaluasi pelaksanaan program kegiatan bulanan, mutasi siswa dan 

klapper, 3) Kegiatan Semesteran dengan menyelengarakan perawatan 

dan perbaikan peralatan sekolah yang diperlukan, melaksanakan 

pengisian buku induk siswa, melaksanakan persiapan ulangan tengah 

semester dan ulangan semester, mengevaluasi kegiatan pembiasaan, 

BK, UKS, Perpustakaan dan ekstrakurikuler dan melaksanakan 

kegiatan akhir semester, 4) Kegiatan Akhir Tahun Pembelajaran 

dengan melaksanakan penutupan buku inventaris dan keuangan, 

menyelenggarakan ulangan semester dan ujian akhir, melaksanakan 

kegiatan kenaikan kelas dan kelulusan, melaksanakan evaluasi 

pelaksanaan program sekolah tahun pembelajaran, menyusun RKTS 

tahun anggaran, menyusun Rencana Pengembangan sekolah, 

menyusun rencana perbaikan dan pemeliharaan sekolah dan alat bantu 

pendidikan, pelaporan akhir tahun pembelajaran, melaksanakan 

penerimaan siswa baru tahun pembelajaran, 5) kegiatan Awal Tahun 

Pembelajaran dengan merencanakan kebutuhan guru untuk 
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berlangsungnya proses pembelajaran, pembagian tugas guru, 

menyusun jadwal pembelajaran dan kalender pendidikan, menyusun 

kebutuhan buku teks, buku pegangan guru, dan buku penunjang 

lainnya, menyusun kelengkapan peralatan pembelajaran dan bahan 

pembelajaran, melaksanakan rapat/workshop penyusunan kurikulum 

dan RKTS, dan menyiapkan format-format kebutuhan guru untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran. 

3. Penilaian yang dilakukan  kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Bangsri juga 

sudah dilaksnakan, diantaranya 1) Menyusun pedoman kerja berupa 

menyusun, 2) Melaksanakan program supervisi, 3) Melaksanakan Evaluasi 

Diri Sekolah (EDS), 4) Melaksanakan evaluasi dan pengembangan KTSP, 

5) Mengevaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, 6) 

Menyiapkan kelengkapan akreditasi sekolah. 

E. Saran - Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah disajikan di atas, 

maka peneliti menyarankan: 

1. Perencanaan program kepala sekolah  sudah dibuat dengan memperhatikan 

petunjuk yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan dan benar benar 

dibuat berdasarkan apa yang ditemui di lapangan yang kemudian 

dituangkan dalam program sekolah tahunan dan semester. 

2. Perlunya mempertahankan kedisiplinan kepala sekolah dalam mengawal 

setiap program sekolah 
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3. Diskusi sebagai tindak lanjut dari hasil program sekolah supaya tetap  

dilaksanakan untuk menyelesaikan kendala kendala yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


