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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data terhadap hasil evaluasi kinerja Komite Sekolah 

di SMA Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kinerja Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan ketercapaian 

kinerjanya berada pada kategori berhasil. Dalam hal perencanaan program, 

pelaksanaan program (kurikulum, PBM dan penilaian) dan pengelolaan 

sumber daya pendidikan (SDM, sarana prasarana dan anggaran) dilakukan 

dengan baik dan berhasil. 

2. Ketercapaian kinerja Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung berada 

pada kategori berhasil. Dalam hal pengelolaan sumber daya, pengelolaan 

sarana prasarana, dan pengelolaan anggaran sumber daya berada pada 

kategori berhasil.  

3. Ketercapaian kinerja Komite Sekolah sebagai badan pengontrol berada pada 

kategori berhasil. Dalam hal perencanaan pendidikan di sekolah, 

pelaksanaan program dan keluaran pendidikan dilakukan dengan baik dan 

berhasil. 

4. Kinerja Komite Sekolah sebagai badan penghubung ketercapaian kinerjanya 

berada pada kategori berhasil. Dalam hal perencanaan program, pelaksanaan 

program, dan pengelolaan sumber daya pendidikan dilakukan dengan baik 

dan berhasil. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan dari temuan hasil penelitian ini, maka disarankan beberapa 

hal sebagai berikut. 

1. Bagi  Sekolah  

Senantiasa mendukung kinerja Komite Sekolah dan tetap menjaga jalinan 

hubungan yang harmonis dengan pihak komite serta selalu 

mengkoordinasikan program- program yang hendak  direncanakan 

maupun yang akan dilaksanakan sehingga tercipta pengelolaan yang 

demokratis, transparansi dan akuntabilitas. 

2. Bagi Komite Sekolah 

Hendaknya kinerja Komite Sekolah mendapatkan perhatian yang lebih, 

terutama dalam hal pengawasan anggaran dan sumber daya, serta 

pemberian dukungan terhadap pengelolaan sumber daya pendidikan. 

Sedangkan untuk kinerja Komite Sekolah sebagai badan penghubung dan 

pertimbangan ditingkatkan lagi agar jauh lebih baik dari yang sekarang. 

3. Bagi Dinas Pendidikan 

Diharapakan dapat menjadi mitra yang baik dengan Komite Sekolah dalam 

memajukan dunia pendidikan dengan membangun komunikasi dan tali 

silahturahmi yang efektif. 

4. Bagi Orang Tua dan Pemerhati Pendidikan 

Hendaknya selalu menjadi pendukung program sekolah dan Komite 

Sekolah, guna untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada disekolah 

sebagaimana harapan bersama. Dukungannya dalam bentuk menghadiri 
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rapat jika ada undangan dari pihak sekolah serta memberikan saran 

maupun kritik yang membangun terhadap penyelenggaaraan pendidikan. 

  


