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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Langkah-langkah penerapan manajemen 

kesiswaan pada penerimaan siswa baru meliputi 

perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. 

2. Faktor pendukung penerimaan siswa baru yaitu 

adanya kepedulian dan kerjasama komite, guru 

dan wali murid, tersedianya dana dan daya 

tampung siswa yang masih memungkinkan. 

Faktor penghambatnya yaitu karena letak 

geografis, persaingan antar sekolah, tradisi, serta 

keberhasilan KB. 

3. Kegiatan kesiswaan yang telah dilakukan SD 

Negeri di Gugus Ki Hajar Dewantara mencakup 

bimbingan konseling, ekstrakurikuler, 

pembinaan prestasi unggulan dan pelacakan 

alumni. 

4. Faktor penghambat pelaksanaan program 

kegiatan kesiswaan SD Negeri di Gugus Ki Hajar 

Dewantara yaitu waktu pelaksanaan kegiatan, 

letak geografis serta belum adanya buku 
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panduan dalam pelaksanaan program kegiatan 

tersebut. 

 

5.2 Saran 

Saran berikut ditujukan untuk kepala sekolah 

dan guru. Saran ini diberikan berkaitan dengan hasil 

dari penelitian tentang manajemen kesiswaan SD 

Negeri di Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan 

Kedungjati. 

 

5.2.1 Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah diharapkan dapat: 

1. Memaksimalkan pengelolaan manajemen kesiswaan 

dalam penerimaan siswa baru maupun kegiatan 

kesiswaan sehingga dapat mengembangkan potensi 

siswa untuk tumbuh dan berkarya. Berbagai 

inovasi kepala sekolah serta profesionalisme dalam 

menjalankan tugas akan menjadikan manajemen 

yang efektif dan efisien serta dapat menunjang 

keberhasilan manajemen kesiswaan di sekolahnya. 

2. Mengajak guru dan orang tua siswa untuk lebih 

berperan aktif dalam mengembangkan bakat dan 

minat yang dimiliki siswa. Dalam hal ini orang tua 

sebagai pengawas di rumah memiliki peran yang 

dominan dalam memberikan informasi bagi pihak 
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sekolah agar program yang dilakukan sekolah 

selanjutnya sesuai dengan kebutuhan siswa.   

3. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta agar 

nantinya program sekolah dalam kegiatan 

kesiswaan dapat lebih beragam. 

 

5.2.2 Bagi Guru 

Guru diharapkan dapat: 

1. Memaksimalkan pengelolaan manajemen kesiswaan 

dengan media elektronik (komputer), sehingga 

pengarsipan mengenai siswa dapat terkelola lebih 

baik dan bila memerlukan informasi yang 

dibutuhkan dapat mencari data dengan mudah.  

2. Memiliki catatan tentang minat dan bakat yang 

dimiliki tiap siswa, sehingga dapat menjadi 

masukan pada pelaksanaan program sekolah 

selanjutnya. 


