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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  SIMPULAN 

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa  

1. Sarana Prasarana yang meliputi, lapangan, aula, tempat bermain, ruang 

pertemuan yang memadai, kamar mandi, kantin, tempat parkir, internet, 

perpustakan, papan tulis, LCD, AC, memiliki pengaruh terhadap citra 

SMA Kristen YSKI, oleh sebab itu yang berkaitan dengan Sarana 

Prasarana perlu diperhatikan lebih lagi keberadaannya. 

2. Nilai Kristiani yang meliputi penanaman nilai-nilai dalam ajaran Kristen 

juga disiplin perlu diperhatikan dengan baik karena punya pengaruh yang 

besar terhadap citra SMA Kristen YSKI 

3. Proses pembelajaran yang meliputi prestasi belajar siswa,kegiatan 

ekstrakurikuler, guru yang komunikatif, kepedulian guru terhadap 

siswa,pelayanan guru yang profesional, pembelajaran yang melibatkan 

orang tua siswa dan juga peraturan sekolah adalah faktor yang memiliki 

pengaruh yang paling besar terhadap citra SMA Kristen YSKI Semarang. 

4. Keuangan atau lebih tepatnya pembiayaan memiliki pengaruh kecil atau 

cenderung negatif, namun begitu faktor ini tidak bisa dihilangkan begitu 

saja demi menaikkan citra sekolah, karena bagaimanapun keuangan 

merupakan faktor yang terpenting demi kelangsungan sekolah. 

5.2  SARAN 

 Dengan melihat hasil yang diatas tadi maka beberapa saran yang perlu 

diperhatikan adalah 

1. Sarana Prasarana sebagai penunjang berlangsungnya SMA Kristen YSKI 

Semarang selalu perlu ditingkatkan atau selalu disesuaikan dengan 

kebutuhan sekolah saat ini yang terus berkembang, karena ini akan 

berpengaruh baik terhadap citra SMA Kristen YSKI Semarang bagi orang 

tua atau masyarakat pada umumnya. 



57 
 

2. Nilai Kristiani yang merupakan cir khas pendidikan Kristen di SMA 

Kristen YSKI Semarang perlu mlebih ditanamkan kepada seluruh stake 

holder sekolah, Nilai Kristiani inilah yang mewarnai, yang bisa menjadi 

pembeda dengan insitusi pendidikan yang lain. 

3. Proses Pembelajaran sebagai faktor yang paling besar dalam 

mempengaruhi citra sekolah, oleh sebab itu hal-hal yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran yang meliputi prestasi belajar siswa,kegiatan 

ekstrakurikuler, guru yang komunikatif, kepedulian guru terhadap 

siswa,pelayanan guru yang profesional, pembelajaran yang melibatkan 

orang tua siswa dan juga peraturan sekolah harus menjadi perhatian yang 

serius dari pihak sekolah atau penyelenggara sekolah ssupaya citra sekolah 

melekat di masyarakat sehingga akhirnya banyak masyarakat yang mau 

mempercayakan anak-anaknya untuk di didik di SMA Kristen YSKI 

Semarang. 

4. Keuangan atau pembiayaan walau punya nilai pengaruh yang kecil bahkan 

cenderung negatif terhadap citra sekolah tetapi tetap harus ada dan 

dperhatikan. Supaya sisi keuangan tetap bisa menjadi faktor yang 

mendukung naiknya citra sekolah maka perlu lebih banyak 

dikomunikasikan ke orang tua siswa atau masyrakat tentang sumber 

keuangan dan pengguanaanya, sehingga orang tua atau masyarakat bisa 

andil dalam pembiayaan sekolah dengan sukarela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


