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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai pernyataan singkat yang diharapkan dapat memberikan 

jawaban atas masalah yang diangkat  dalam penelitian yaitu Keterlibatan 

Masyarakat Dalam Pendidikan Di SMPN 15 Bandar Lampung belum 

sepenuhnya terlaksana yang akan dijabarkan  sebagai berikut: 

1. Peran Komite Sekolah Sebagai Pemberi Pertimbangan  di SMPN 15

Bandar Lampung belum terlaksana sepenuhnya, karena Komite sekolah

SMPN 15 Bandar Lampung lebih berperan dalam pemberi pertimbangan

dalam  hal  sarana  dan  prasarana, dan  ada kenyataan dilapangan belum

sepenuhnya terlaksana seperti pertimbangan terhadap tenaga pendidik

dan kurikulum. Yang nantinya diharapkan komite sekolah dapat bekerja

lebih maksimal dalam menjalankan perannya sebagai pertimbangan.
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2. Peran Komite Sekolah Sebagai Pendukung  di SMPN 15 Bandar 

Lampung belum dilakukan secara maksimal, karena komite kurang 

memantau keadaan anggaran sekolah, namun ketika rapat mengenai 

anggaran komite tetap memberikan masukan yang nantinya diharapkan 

komite dapat berperan secara maksimal dalam melakukan perannya 

sebagai pendukung, seperti melihat kondisi tenaga pendidik apakah perlu 

ditambah atau tidak, dan  melakukan evaluasi terhadap pengadaan sarana 

prasarana.  

 

3. Peran Komite Sekolah Sebagai Pengontrol  di SMPN 15 Bandar 

Lampung mungkin agak membaik, Tetapi masih ada peran kontrol yang 

belum dilakukan komite. Selain  itu  komite  sekolah  juga belum 

berperan  dalam usaha transparansi anggaran yang di dapat dari 

pemerintah yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah, dan dari APBD. 

 

4. Peran serta komite sekolah sebagai mediator  di SMPN 15 Bandar 

Lampung sebenarnya peran yang dilakukan komite sebagai mediator 

sudah terlihat baik. Hanya saja masih ada beberapa  kinerja yang belum 

dilakukan komite sebagai mediator yaitu salah satunya adalah menjadi 

penghubung dengan dewan pendidikan dan mengidentifikasi sumber 

daya yang ada di sekolah. 

 

B.  Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan Rekomendasi 

kepada pihak – pihak yang berkaitan dalam peran serta komite sekolah dalam 

pendidikan.   



118 

  

a.  Sebaiknya komite sekolah lebih memahami serta dapat meningkatkan 

lagi apa yang menjadi tugas dan perannya.    

b.  Sekolah dan komite sekolah serta masyarakat dalam hal ini adalah orang 

tua murid bisa lebih bekerja sama dalam  pendidikan, dengan cara lebih 

sering melakukan koordinasi salah satunya dengan jalan diadakannya 

dialog secara periodik untuk membicarakan masalah yang dihadapi 

sekolah baik masalah sarana dan prasarana, penggunaan dana hingga 

pada masalah siswa atau murid. 

c.  Membicarakan masalah yang dihadapi sekolah baik masalah sarana dan 

prasarana, kebijakan, penggunaan dana dan pencarian solusinya. 

d. Perlu adanya pertemuan secara berkala antara komite, pihak sekolah serta 

masyarakat khususnya disini adalah orang tua murid, sehingga kendala-

kendala yang terpapar diatas dapat teratasi dan terpecahkan dengan baik. 

 

 

 


