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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV, maka penulis mengambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut : Implementasi Fungsi Manajemen Sekolah dalam

Meningkatkan Mutu Lulusan di SMK Muhammadiyah Pringsewu  Kabupaten

Pringsewu sudah baik atau berhasil, dengan  melalui beberapa tahap diantaranya

adalah : Tahap Pengenalan, Tahap Pemetaan, Tahap Penyusunan Rencana Kerja

yang meliputi: visi, misi tujuan dan sasaran, Tahap Evaluasi Awal, Tahap

menentukan Kesiapan, Tahap Memilih Pemecahan Masalah, Tahap Membuat

Skala Prioritas, Tahap Evaluasi Pelaksanaan, Tahap Merumuskan Sasaran Mutu

Baru, dan meningkatnya mutu lulusan yang indikatornya standar kompetensi

lulusan dengan kondisi rata-rata nilai ujian nasional tahun 2014/2015 yaitu XII

Keuanagan  bahasa Inggris 70, bahasa Indonesia 70, Matematika 75, Keuangan

75, kelas XII TN bahasa Inggris 80, bahasa Indonesia 80, Matematika 80, TN 81

dan kelas XII RPL bahasa Inggris 70, bahasa Indonesia 70, Matematika 75, RPL

72. XII TKR bahasa Inggris 69, bahasa Indonesia 72, Matematika 75, TKR 73.

Selain dengan dengan dilihatnya kondisi rata-rata dapat dilihat dari diterimanya 

siswa SMK Muhammadiyah Pringsewu diterima di tempat kerja dan perguruan 

tinggi. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa rekomendasi 

sebagai berikut: 

1. Kepada kepala sekolah SMK Muhammadiyah Pringsewu  Kabupaten 

Pringsewu untuk selalu mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan 

segala unsur sekolah, memberikan saran-saran yang dapat membantu 

peningkatan mutu dan pembelajaran di sekolah. 

2. Kepada para guru di SMK Muhammadiyah Pringsewu  Kabupaten Pringsewu 

agar selalu meningkatkan kinerjanya dan juga kemampuannya dalam 

melaksanakan Manajemen Sekolah, juga selalu aktif dengan mengikuti segala 

perkembangan pendidikan. Selain itu diharapkan agar selalu mengupayakan 

agar kegiatan pembelajaran selalu berjalan dengan efektif dan efesien, karena 

akan berdampak kepada mutu pendidikan. 

3. Kepada kepala dinas pendidikan provinsi lampung, agar selalu 

memperhatikan kemajuan pendidikan disekolah-sekolah dengan memberikan 

berbagi bantuan baik materi maupun non materi seperti guru profesional, 

sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, dukungan dan perhatian 

terhadap semua kegiatan pendidikan yang ada di sekolah. 
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