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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1.  Kesimpulan 

 Sekolah Dasar Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

dan Sekolah Dasar Negeri 01 Salatiga disimpulkan 

memiliki berbagai upaya untuk meningkatkan lima 

karakteristik sekolah bermutu terpadu. Karakteristik – 

karakteristik tersebut antara lain fokus pada 

pelanggan, keterlibatan total, pengukuran, komitmen, 

dan perbaikan berkelanjutan. 

1. Dalam upaya meningkatkan fokus pada pelanggan, 

kedua sekolah ini melakukannya melalui lima 

prinsip, meliputi pemberian bukti fisik tentang 

usaha sekolah untuk meningkatkan mutu, 

kehandalan, daya tanggap, adanya jaminan bahwa 

sekolah tersebut bermutu, dan empati. Meskipun 

telah berusaha memaksimalkan lima prinsip fokus 

pada pelanggan, dalam hal keramahan di SD 

Kristen 03 Eben Haezer Salatiga, belum semua guru 

menjalankannya dengan maksimal. 

2. Upaya terkait peningkatan keterlibatan total oleh 

kedua sekolah ini seperti mengikutsertakan para 

guru dalam kegiatan dan program sekolah. Upaya 

lainnya yaitu meminta partisipasi orang tua dan 

komite sekolah. Meskipun begitu, SD Kristen 03 
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Eben Haezer Salatiga belum memberikan 

kesempatan kepada guru untuk memberikan 

keputusan secara langsung. Bagi SD Negeri 01 

Salatiga, upaya yang belum dilakukan yaitu 

memaksimalkan partisipasi komite sekolah, seperti 

dalam pemberian ide melalui rapat dan partisipasi 

pada kegiatan sekolah.  

3. Strategi SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga dan SD 

Negeri 01 Salatiga dalam meningkatkan 

pengukuran adalah evaluasi secara internal dan 

juga evaluasi oleh pihak pemerintah. Perbedaan 

dari kedua SD ini, SD Kristen 03 Eben Haezer 

Salatiga menggunakan evaluasi kinerja guru 

sebagai salah satu upaya untuk kenaikan pangkat 

atau jabatan, sedangkan SD Negeri 01 Salatiga 

membantu para guru untuk kenaikan jabatan, 

kemudian melakukan evaluasi terhadap kinerja 

dengan posisi yang baru. Kinerja yang dievaluasi 

antara lain dalam hal proses belajar mengajar. 

Upaya yang belum tergali dalam penelitian ini 

adalah evaluasi terhadap sesama guru (teman 

sejawat). 

4. SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga dan SD Negeri 

01 Salatiga meningkatkan komitmen pada mutu 

dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk 

menunjang kinerja guru, memberikan penghargaan 

dan motivasi terkait dengan kinerja para guru dan 

staf, dan berusaha menciptakan suasana kerja yang 

nyaman bagi para anggota sekolah. Para guru dan 
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staf juga telah berusaha meningkatkan komitmen 

dengan terlibat total dalam program sekolah. 

5. Upaya meningkatkan perbaikan berkelanjutan yang 

dilakukan oleh kedua SD yaitu melalui inovasi dan 

perubahan. Kedua sekolah ini juga melakukan 

evaluasi secara terus menerus. Bentuk selanjutnya 

dari upaya yang dijalankan oleh kedua SD ini yaitu 

selalu meningkatkan mutu sumber daya 

manusianya melalui pelatihan dan seminar. 

 

5.2.  Saran 

 Dalam penelitian ini, terdapat saran yang dapat 

diberikan kepada kedua sekolah.  

1. Bagi kepala sekolah  

a. Kepala SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

Mengingat selama ini belum ada kesempatan bagi 

guru untuk mengambil keputusan secara 

langsung, kepala SD Kristen 03 Eben Haezer 

diharapkan dapat meningkatkan peran guru 

dengan gaya partisipatif atau bottom-up approach. 

Terkait dengan evaluasi, sekolah diharapkan 

dapat mengadakan kegiatan evaluasi formal dan 

informal antar guru.  

b. Kepala SD Negeri 01 Salatiga 

Terkait dengan kurangnya partisipasi komite 

sekolah dikarenakan waktu dan komitmen, 

Kepala sekolah diharapkan dapat lebih 

mendorong keikutsertaan para komite sekolah 

tersebut. Salah satu hal yang kepala sekolah 

dapat upayakan yaitu memberikan pendekatan 
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lebih personal kepada para komite sekolah. 

Langkah lain yang kepala sekolah dapat lakukan 

yaitu, di kemudian hari dapat memilih komite 

sekolah yang memprioritaskan komitmen untuk 

perbaikan mutu. Masukan selanjutnya bagi 

sekolah ini adalah agar dapat mengadakan 

evaluasi bagi sesama guru, baik secara formal 

atau informal.  

2. Bagi Guru SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga 

 Adanya para guru yang belum menunjukkan 

sikap ramah, diharapkan dapat meningkatkan 

upaya dalam sikap ramah kepada para pelanggan 

sekolah, terutama siswa.  

3. Bagi komite sekolah  

 Kurangnya partisipasi sebagian komite sekolah 

yang mengakibatkan kurangnya sumbangan ide 

dan pendapat, diharapkan untuk ditingkatkan. 

Komite sekolah dapat menyediakan waktu yang 

lebih banyak bagi sekolah seperti dalam kegiatan 

rapat dan acara sekolah lainnya. Selain itu 

komite sekolah dapat memberikan lebih banyak 

sumbangan ide dan pendapat terkait peningkatan 

mutu sekolah.  

4. Bagi sekolah – sekolah lain 

  Sekolah – sekolah lain dapat melihat dan 

mempelajari upaya – upaya yang telah ditempuh 

oleh kedua SD ini dalam lima karakteristik 

sekolah bermutu terpadu. Hal ini dikarenakan 

kedua sekolah sudah terbukti menerapkan 

sekolah bermutu terpadu tersebut. 
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5.3.  Keterbatasan Penelitian dan Agenda bagi 

 Penelitian Mendatang 

 Penelitian ini menggali upaya sekolah dalam 

meningkatkan karakteristik sekolah bermutu terpadu. 

Namun penelitian ini tidak membahas tentang faktor 

pendukung dan penghambat dari upaya dalam 

karakteristik tersebut. Penelitian mendatang yang 

akan melakukan studi mengenai upaya peningkatan 

karakteristik sekolah bermutu terpadu dapat 

menganalisis faktor – faktor yang telah disebutkan. 

Selain itu penelitian berfokus pada sekolah yang telah 

maju. Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi 

pada sekolah yang ditengarai belum memiliki mutu 

yang baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


