
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil  penelitian  di  SMP Olahraga  Negeri

Sriwijaya  penulis  dapat  menyimpulkan  dalam  berapa  hal,  yaitu  sebagai

berikut:

1. Sistem  penjaminan  mutu  internal  di  SMP  Olahraga  Negeri

Sriwijaya dalam pelaksanaanya belum berjalan dengan baik seperti

pada  beberapa  indikator  yang  mendukung  proses  pelaksanaan

SPMI  yang  ada  di  SMP Olahraga  Negeri  Sriwijaya  Palembang

seperti,  Sistem  Mandiri  yang  masih  perlu  diawasi,  Terstandar,

kurang  Akurat,  Sistemik  dan  Berkelanjutan  ,  Holistik,  dan

kurangnya kegiatan kegiatan yang Terdokumentasi. Selain itu juga

haruslah  memperhatikan  nilai-nilai  pelaksanaan  SPMI  seperti,

sadar  budaya  mutu,  kolaborasi  dan  sinergi,  berjiwa  pembelajar,

kerja keras, komunikasi efektif, berjiwa reflektif.
2. Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMP Olahraga Negeri

Sriwijaya memamg sudah  memiliki beberapa faktor pendukung

yang sangat baik seperti, Creating learner (menciptakan nilai bagi

pembelajar), Focusing on social Value (berfokus pada nilai sosial),

77



78

Agility (lincah).  Autonomy  (otonomi).  Selain  itu  juga  ada faktor

penghambat  dalam  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  di  SMP

Olahraga Negeri Sriwijaya yang masih perlu di perbaiki seperti,

pengetahuan  yang  tidak  utuh  dan  terintegritas,  bahasa  yang

digunakan kurang tersusun, kebijakan yang sering berubah.
B. Saran 

Dalam memajukan mutu atau kualitas sekolah yang ada di SMP Olahraga

Negeri Sriwijaya sebagai salah satu hal yang dilihat oleh calon siswa dalam

menentukan  sekolah  yang  tepat  dalam  meningkatkan  suatu  prestasi  baik

secara  akademik  dan  non-akademik.  terlepas  dari  segala  kekurangan  dan

ketidak sempurnaan maka dengan penuh kerendahan hati penulis memberikan

saran – saran sebagai berikut :

1. Kepada  pihak  sekolah   SMP  Olahraga  Negeri  Sriwijaya  terutama

dibagian  pelaksanaan  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  haruslah

memiliki wawasan yang luas dalam meningkatkan kualitas atau mutu

sekolah terutama dalam bidang keolahragaan.
2. Kepada  Pihak  Kepala  sekolah,  guru,  serta  karyawan  sekolah  yang

bertugas  di  sekolah  SMP Olahraga  Negeri  Sriwijaya  haruslah  ikut

serta dalam meningkatkan kualitas atau  mutu yang ada di sekolah.
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3. Kepada Peneliti Selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian

serupa mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal  di SMP Olahraga

Negeri Sriwijaya agar tidak hanya berfokus pada sistem penjaminan

mutu  internal  saja  tetapi  bisa  melakukan  penelitian  lainnya  seperti,

Pengaruh Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Internal, Sistem

penjaminan  mutu  Eksternal,  Strategi  penerpan  Mutu  Internal  dan

sebagainnya.


