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BAB V 
PENUTUP 

 
 

5.1. SIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Desain implementasi program partisipasi 

masyarakat di SMK Saraswati salatiga melalui 

Komite Sekolah dan Majelis Sekolah sudah 

berjalan tetapi belum sesuai dengan standar 

dari pemerintah. Untuk tujuan sudah sesuai 

akan tetapi untuk proses pembentukan 

organisasi belum sesuai dengan standar dari 

direktorat. Dalam melaksanakan partisipasi 

masyarakat tidak ada AD/ART, tidak ada 

program kerja dan dokumen pendukung 

seperti peraturan pemerintah, hasil evaluasi 

program kerja dan dokumen kebijakan 

pemerintah. Pelaksanaan kegiatan tidak 

berdasarkan pedoman dalam AD/ART dan 

hanya rutinitas sehingga tidak dilaksanakan 

rapat rutin pengurus dan belum ada 

reorganisasi baik komite sekolah maupun 

majelis sekolah. 

2. Instalasi implementasi program partisipasi 

masyarakat belum berjalan sesuai dengan 

standar dari direktorat. Pengurus Komite 
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Sekolah dan pengurus Majelis Sekolah tidak 

berperan aktif dalam melaksanakan perannya, 

hanya ketua komite dan kerua majelis saja 

yang berkoordinasi dengan sekolah. Anggaran 

biaya untuk pelaksanaan kegiatan serta 

sarana penunjang kegiatan Komite Sekolah 

dan Majelis Sekolah juga belum belum 

tersedia. 

3. Proses implementasi program partisipasi 

masyarakat melalui implementasi peran 

Komite Sekolah dan Majelis Sekolah sudah 

terlaksana, namun belum maksimal. Untuk 

Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan 

belum melaksanakan identifikasi sumber 

pendidikan di masyarakat dan dan hanya 

melaksanakan pengesahan RKAS serta 

mensosialisasikan program sekolah. Sebagai 

badan pendukung komite sekolah hanya 

memberikan pengesahan laporan bantuan dan 

memantau kondisi sarana pendidikan. Sebagai 

badan pengontrol Komite Sekolah hanya 

memantau hasil ujian nasional sedangkan 

sebagai badan penghubung Komite Sekolah 

sudah melaksanakan peran menampung dan 

menyampaikan masukan dan keluhan 

masyarakat. 
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Untuk proses partisipasi mayarakat melalui 

peran Majelis Sekolah sudah terlaksana 

terutama sebagai mitra dalam pengembangan 

sekolah. Namun ada satu hal yaitu 

pengembangan unit produksi belum 

dilaksanakan. 

4. Produk implementasi program partisipasi 

masyarakat melalui Komite Sekolah sudah  

ada namun belum sesuai dengan standar. 

Produk yang ada berupa pengesahan RKAS, 

pengesahan proposal dan laporan bantuan, 

pengesahan KTSP. Produk yang belum ada 

adalah laporan evaluasi program kerja, 

notulen rapat, laporan hasil pemantauan 

anggaran, sarpras dan hasil belajar dan 

kebutuhan tenaga pendidik serta laporan 

identifikasi sumber belajar di masyarakat. 

Sudah ada produk implementasi program 

partisipasi masyarakat melalui Majelis Sekolah 

namun belum maksimal. Produk yang  sudah  

terealisasi adalah: pengesahan sertifikat Uji 

Kompetensi Keahlian (UKK), surat kerjasama 

pelaksanaan siswa Praktik Kerja Industri 

(Prakrind), notulen dan daftar hadir rapat 

dengan penguji UKK dari DU/DI. Produk yang 

belum ada berupa notulen dan daftar hadir 

rapat pengurus, laporan dan evaluasi program 
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kerja, dokumen kegiatan, dokumen 

pengembangan unit produksi, dokumen 

pemasaran tamatan dan mempromosikan 

keberadaan sekolah. 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa hal 

yang dapat disarankan sebagai berikut : 

1. Kepala SMK Saraswati Salatiga perlu 

mengalokasikan anggaran pada RKAS dan 

menyediakan sarana penunjang untuk 

kegiatan implementasi partisipasi masyarakat 

melaui komite sekolah dan majelis sekolah. 

2. Komite SMK Saraswati Salatiga agar 

mengadakan reorganisasi dan rapat rutin 

supaya semua pengurus dapat berperan aktif. 

Komite membuat AD/ART dan program kerja 

sebagai pedoman dalam melaksanakan peran 

dan fungsinya. 

3. Majelis SMK Saraswati Salatiga agar 

mengadakan reorganisasi dan rapat rutin 

supaya semua pengurus dapat berperan aktif. 

Majelis membuat program kerja sebagai 

pedoman dalam melaksanakan peran dan 

fungsinya. 

4. Disdikpora Kota Salatiga agar menjadi wadah 

untuk membangun komunikasi komite 
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sekolah dan majelis sekolah dan memberikan 

sosialisasi, workshop atau pelatihan kepada 

komite sekolah dan majelis sekolah di 

lingkungannya supaya partisipasi masyarakat 

disetiap sekolah dapat dilaksanakan secara 

maksimal. 


