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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, serta hasil

penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat disimpulkan, bahwa

efektivitas pengelolaan PKBM Handayani dalam melayani kebutuhan belajar

masyarakat di Desa Tombulilato Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango

dapat dikatakan cukup. Indikatornya; 1) Dari sistem perencanaannya, Pengelola

PKBM menyusun program kegiatan secara priodik, menentukan program priorites

dan non proiritas, mengidentifikasi kesiapan tutor dan warga belajar untuk

melangsungkan kegiatan pembelajaran, menyediakan segala fasilitas yang

diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam

kegiatan pembelajaran; 2) Dari sistem pengorganisasian, Pengelola PKBM

melakukan kerja sama dengan seluruh pihak yang berkompoten dalam dunia

pendidikan termasuk para pemerhati pendidikan, pemerintah, orang tua, dan

masyarakat sekitar; 3) Dari sistem pelaksanaan program, Pengelola PKBM

Handayani melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka melayani seluruh

kebutuhan belajar masyarakat dan menciptakan sumber daya manusia yang handal

di Desa Tombulilato Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango; 4) Dari

sistem pelaksanaan evaluasi, Pengelola PKBM Handayani melakukan evaluasi

secara intensif terhadap capaian kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan

serta merumuskan tindak lanjut dan perbaikan terhadap ketidak tuntasan.
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Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PKBM Handayani Desa

Tombulilato Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango adalah; kurangnya

fasilitas pendukung pembelajaran, kurangnya tenaga pengelola khusus yang

profesional, dan adanya kondisi geografis yang jauh dan susah ditempuh dengan alat

transportasi. Upaya pemecahannya; memaksimalkan pengelolaan PKBM dengan cara

mengajukan bantuan ke pemerintah daerah, para pemerhati pendidikan atau ke Badan

Perpustakaan Daerah yang menaungi institusi tersebut, mengupayakan tenaga

pengelola PKBM adalah benar-benar orang yang profesional dibidangnya sehingga

dapat melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal, dan menjaring kerja sama

yang harmonis dengan pemerintah kecamatan dan desa dalam hal terselenggaranya

pendidikan yang efektif dan keterampilan hidup kondisional sesuai kebutuhan

masyarakat setempat.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada para pengelola PKBM untuk terus meningkatkan

kompetensinya secara komprehensif dalam rangka mewujudkan pendidikan

yang berkualitas dan akuntabel.

3. Diharapkan kepada pemerintah dan para pengelola PKBM untuk selalu

melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan efektivitas

pengelolaan PKBM Handayani di Desa Tumbulilato.


