
BAB V 

PENUTUP

5. 1. SIMPULAN

Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan,  maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Regrouping sekolah merupakan kebijakan 

pendidikan yang efektif dilaksanakan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 

Kuncir 2 Kecamatan Wonosalam Kabupaten 

Demak, sehingga keefektifan regrouping  sekolah  

dapat menumbuhkan sekolah yang efektif dan 

bermutu. 

2. Faktor- faktor regrouping  sekolah di SD Negeri 

Kuncir 2 adalah dua sekolah atau lebih terletak 

dalam satu kampus, terjadi persaingan yang 

tidak sehat, mutu pendidikan rendah, 

pengelolaan sekolah kurang efisien maka perlu 

adanya kebijakan regrouping  sekolah.

3. Regrouping sekolah sangat bermanfaat untuk 

peningkatan mutu pendidikan dan efisiensi 

penyelenggaraan pendidikan, dengan regrouping  

sekolah SD Negeri Kuncir 2 terjadi peningkatan 

mutu pendidikan. 



5. 2. SARAN /REKOMENDASI : 

1. Bagi Kepala Sekolah: 

a. Koordinasi Kepala Sekolah dengan komite 

Sekolah hendaknya ditingkatkan guna ada 

kesinambungan layanan pendidikan terhadap 

siswa dengan orangtua siswa. 

b. Kepala Sekolah supaya lebih aktif, kreatif, dan 

efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan 

di SD Negeri Kuncir 2 Kecamatan Wonosalam 

kabupaten Demak.

2. Bagi Guru : 

Kunci peningkatan mutu pendidikan adalah guru,  

maka  guru lebih meningkatkan profesionalnya 

dalam pembelajaran supaya outcomes berkualitas. 

dan bermutu. 

3. Bagi Pemerintah/Dinas : 

Pemerintah/Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga supaya melakukan monitoring sekolah 

regrouping secara rutin  agar  mutu pendidikan 

serta penyelenggaraan pendidikan meningkat.
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