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BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Dalam rangka untuk meningkatkan nilai ujian akhir nasional SMA N 1 Jakenan 

membuat kebijakan dengan tetap memperhatikan dan menjalankan seluruh 

standar proses dan standar isi kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Yang 

artinya tahapan-tahapan dalam standar proses yang diamanatkan dalam 

Permendiknas No. 41 Tahun 2007 dilaksanakan dengan baik. Disamping 

dengan tetap memperhatikan standar proses dan standar isi kurikulum, 

pihak manajemen sekolah masih menambah lagi jam pelajaran yang sudah 

ditetapkan dalam kurikulum yaitu dengan tambahan jam pelajaran pada sore 

hari 3 hari per minggu selama 2 jam pelajaran yang dimulai dari kelas X 

sampai dengan kelas XII. Pada tambahan pelajaran sore hari digunakan untuk 

membahas soal-soal ujian nasional pada tahun sebelumnya atau dengan 

membahas soal-soal yang setara dengan soal-soal ujian nasional. Formulasi 

tersebut diyakini dapat meningkatkan nilai ujian akhir nasional khususnya 

nilai matematika. 

2. Materi yang diajarkan di SMA N 1 Jakenan dalam rangka meningkatkan nilai 

ujian akhir nasional ditetapkan harus memenuhi dan sesuai dengan standar 

isi kurikulum. Selain materi yang sudah ditetapkan dalam standar isi 

kurikulum masih ditambah materi pengayaan yaitu berupa soal-soal ujian 
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nasional tahun sebelumnya dan soal-soal yang dibuat oleh guru yang tingkat 

kesulitannya setara dengan soal-soal ujian nasional. 

3. Interaksi yang dilakukan selama proses pembelajaran terutama 

pembelajaran matematika sesuai dengan standar proses yang ditetapkan 

dalam Permendiknas No. 41 Tahun 2007. Itu terbukti dengan nilai yang 

diperoleh dalam akreditasi untuk standar proses adalah 100. Proses interaksi 

yang dijalankan ada dua yaitu : 1) antara guru dan siswa yang aktif, artinya 

terjadi interaksi 2 arah; 2) antar siswa yang dilakukan dengan model tutor 

teman sebaya.  

B. Implikasi 

1. Jika ingin meningkatkan nilai ujian akhir nasional maka pihak manajemen 

sekolah harus memastikan standar proses dan standar isi kurikulum 

dijalankan dengan baik. Dan masih ditambah lagi dengan penambahan jam 

pelajaran untuk pembahasan soal-soal ujian nasional. 

2. Jika ingin meningkatkan nilai ujian nasional, maka materi yang ada dalam 

standar isi kurikulum harus tuntas dibahas atau diajarkan tidak boleh 

dikurangi malah ditambah dengan pengayaan berupa latihan soal. 

3. Jika ingin meningkatkan nilai ujian nasional, maka interaksi pembelajaran 

sesuai dengan standar proses. Proses interaksi harus berjalan dengan baik 

antara guru dengan siswa dan antar sesama siswa. 
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C. Saran 

1. Bagi Kepala Sekolah 

a. Untuk meningkatkan nilai ujian akhir nasional khususnya matematika, hal 

yang harus diperhatikan adalah pemenuhan standar proses dan standar 

isi kurikulum. Maka manajemen sekolah dalam hal ini kepala sekolah 

harus memastikan standar proses dan standar isi kurikulum harus 

dijalankan dengan baik. 

b. Untuk memastikan pengelolaan pembelajaran matematika berjalan 

dengan baik, maka kepala sekolah harus secara berkala melakukan 

supervise dan evaluasi.  

c. Supervisi dan evaluasi yang dilakukan harus melibatkan beberapa unsur 

selain kepala sekolah misalnya dari dinas terkait, pengawas, teman 

sejawat atau melibatkan siswa. 

d. Disamping pemenuhan standar proses dan standar isi kurikulum pihak 

sekolah masih harus menambah upaya peningkatan nilai ujian akhir 

nasional khususnya matematika dengan penambahan jam maupun 

materi yang berupa soal-soal. 

2. Bagi Tenaga Pendidik 

a. Membuat atau menyusun rencana pengelolaan pembelajaran (RPP) yang 

benar jangan hanya copy paste. 
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b. Membuat materi pembelajaran untuk mempermudah penyampaian 

materi. 

c. Melakukan seluruh proses pembelajaran seperti diamanatkan dalam 

standar proses. 

d. Memberikan seluruh materi pembelajaran sesuai dengan standar isi 

kurikulum ditambah dengan pengayaan berupa materi soal-soal ujian 

akhir nasional. 

e. Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempersiapkan diri 

menghadapi ujian akhir nasional. 

f. Melakukan evaluasi dan perbaikan. 

3. Bagi Siswa 

Hendaknya peserta didik melakukan seluruh rangkaian kegiatan 

akademis di sekolah dengan sungguh-sungguh dan niat baik. 

4. Bagi Peneliti berikutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan bagi penelitian yang 

berkaitan dengan kegiatan akademis dan non akademis di sekolah. 

 


