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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1. Simpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasana maka 

dapat disimpulkan oleh penulis antara lain : 

5.1.1 Disain yang sudah dirumuskan dalam 

implementasi Manajemen Berbasis Sekolah khususnya 

pembelajaran PAKEM  di SMK Telekomunikasi Tunas 

Harapan sudah dilaksanakan. Disain tersebut dibuat 

berdasarkan kriteria pendidik yang meliputi aspek 

input, proses, dan produk. Disain ini digunakan untuk 

mengukur keberhasilan pendidik dalam implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah khususnya pembelajaran 

PAKEM.  

5.1.2 Secara spesifik kesenjangan yang terjadi pada 

tahap instalasi adalah adanya ketidak sesuaian antara 

kondisi aktual di lapangan dengan kriteria keberhasilan 

program, yaitu pada aspek sertifikasi guru, baru 13 

guru yang sudah sertifikasi dari total 56 guru.  

5.1.3 Dalam proses implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah khususnya pada pelaksanaan PAKEM  belum 

semua aspek sejalan dengan kriteria keberhasilan 

program. Dalam pelaksanaan pembelajaran Aktif, 

masih terdapat kesenjangan 13%, masuk dalam 

kategori rendah. Kesenjangan paling tinggi terdapat 

pada aspek pembelajaran Keatif yaitu sebesar 31%, 

termasuk dalam kesenjkangan kategori sedang. 

Pembelajaran Efektif yang dilakukan guru masih 

terdapat kesenjangan dalam kategori rendah. Pada 

aspek pembelajaran Menyenangkan, masih terdapat 
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kesenjangan masuk dalam kategori kesenjangan 

rendah. Pada aspek Penilaian Hasil Pembelajaran dapat 

disimpulkan bahwa  kegiatan penilaian hasil 

pembelajaran dan juga tindak lanjut sudah 

dilaksanakan oleh pendidik. Jadi pada tahap penilaian 

hasil pembelajaran tidak ada kesenjangan antara 

kondisi aktual dengan standar yang ditetapkan. 

5.1.4 Pada tahap Produk pembelajaran PAKEM, secara 

umum dapat disimpulkan bahwa implementai 

pembelajaran PAKEM memberikan hasil yang baik, 

yaitu siswa sebagian besar sudah mencapai nilai  

sesuai dengan target yang ditentukan sekolah yaitu 

minimal memperoleh predikat nilai B-, meskipun masih 

terdapat kesenjangan dalam kategori rendah.  

 

5.2. Saran  

5.2.1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa 

implementasi Manajemen Berbasis Sekolah  akan 

berjalan dengan baik jika didukung oleh : (1) input 

pendidik yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. (2) kompetensi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran PAKEM, pembelajaran 

aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang 

dilaksanakan secara baik oleh guru akan menghasilkan 

prestasi sekolah yang baik, bidang akademik maupun 

non akademik, dan peningkatan mutu pendidikan juga 

akan semakin baik.  Sebaliknya pembelajaran yang 

asal-asalan tidak akan menghasilkan prestasi sekolah 

yang baik. (4) untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran, maka guru harus mempunyai kreatifitas 
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yang tinggi dalam mengelola pembelajaran, sehingga 

siswa tidak bosan dalam mengikuti kegiatan belajar. 

 

5.2.2. Implikasi Terapan 

Berdasarkan evaluasi kesenjangan yang 

dilakukan pada implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah khususnya dalam pembelajaran PAKEM, maka 

saran untuk pihak sekolah sebagai berikut: 

a. Kepada Sekolah : untuk meningkatkan kinerja guru 

terutama pada proses belajar mengajar, maka 

sekolah perlu memberikan pelatihan atau seminar 

tentang implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, 

sehingga dapat meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan guru terhadap MBS. Pelatihan guru 

dalam meningkatkan keterampilan pembelajaran 

perlu diadakan secara berkesinamnungan dan 

tersetruktur, sehingga kekurangan yang ada 

langsung dapat diatasi.  

b. Kepada Kepala Sekolah : saran kepada kepala 

sekolah bahwa  dalam implementasi MBS 

khususnya pada pembelajaran PAKEM supaya 

dapat  berjalan dengan baik, sebaiknya kepala 

sekolah lebih meningkatkan lagi pemantauan dan 

juga pengarahan terhadap guru mengenai 

implementasi MBS. Fasilitas pembelajaran misalnya 

alat dan media pembelajaran baik mata pelajaran 

produktif maupun pelajaran normative-adaptif 

untuk mempermudah penyampaian konsep kepada 

siswa sebaiknya lebih diperlengkap, supaya dapat 

mencukupi dengan kebutuhan siswa dalam 

pembelajaran. 
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c. Kepada Guru : supaya mencoba dan mencari 

strategi, model-model pembelajaran yang sesuai 

dengan karakter siswa. Selain itu guru juga harus 

lebih kreatif dalam membuat dan menggunakan 

media pembelajaran, serta mendorong keterlibatan 

langsung oleh siswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran, sehingga lebih interaktif dan 

menstimulus siswa untuk berani mencoba. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian dan 

Rekomendasi Penelitian Lanjutan 

Penelitian ini dilakukan dengan model 

Descrepancy Evaluation Model (DEM) yang melibatkan 

banyak aspek untuk diteliti. Peneliti selanjutnya bisa 

menggunakan metode lain yang  bisa membuat 

penelitian lebih fokus sehingga analisis dan hasilnya 

diharapkan menjadi lebih detail dan mendalam 

mengenai aspek-aspek tersebut. 

 




