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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Kesimpulan pada penelitian ini antara lain: 

1. Manajemen budaya yang dibangun di sekolah SMP-IT Ukhuwah yakni: 

a. Budaya Keagamaan/religius (doa, Shalat, Peringatan Hari Besar 

Keagamaan, dll); 

b. Budaya kerjasama; 

c. Budaya disiplin; 

d. Budaya tolong menolong; 

e. Budaya empati; 

f. Budaya ingin tau; 

g. Budaya kepemimpinan; 

h. Budaya baca; dan  

i. Budaya jujur. 

2. Nilai-nilai dan karakteristik dalam manajemen budaya organisasi pada 

SMP-IT Ukhuwah yakni: 

a. Guru maupun karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani 

mengambil risiko; 

b. Guru maupun karyawan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian 

pada hal-hal detail; 
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c. Sekolah SMP-IT Ukhuwah berfokus lebih pada hasil ketimbang pada 

teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut; 

d. Keputusan-keputusan  manajemen mempertimbangkan efek dari hasil 

tersebut atas pengelola, guru dan karyawan; 

e. Kegiatan-kegiatan kerja pada SMP-IT Ukhuwa di organisasi pada tim 

ketimbang pada indvidu-individu; 

f. Guru maupun karyawan bersikap agresif dan kompetitif ketimbang 

santai; 

g. Stabilitas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SMP-IT Ukhuwah 

dalam mengembangkan dan meningkatkan budaya organisasi 

merupakan kegiatan yang saling merhubungan dan saling 

mempengaruhi. 

3. Agar kegiatan manajemen budaya organisasi berjalan dengan baik dan 

berlangsung terus menerus (lestari), maka perlu dilakukan supervise, 

diantaranya: 

a. Supervisi Formal; 

b. Supervisi Dadakan; 

c. Supervisi Digital; 

d. Home Visit 

Selain supervisi, jika melihat dari aspek manajemen, maka untuk dapat 

melestarikan manajemen budaya organisasi yang ada disekolah, maka 

diperlukan kegiatan evaluasi yang tepat untuk dapat meniilai proses dan 

hasil yang telah tercapai, diantaranya: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen
https://id.wikipedia.org/wiki/Kompetisi
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a. Rapat evaluasi kegiatan anak; 

b. Pembagian cluster masalah; 

c. Sharing hasil evaluasi kepada orangtua; 

d. Evaluasi yang melibatkan orangtua. 

 

B. Saran-saran 

ini merupakan penelitian yang berkonsep pendidikan. Sehingga hasil 

penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya bagi para 

akademisi maupun para peneliti selanjutnya. Selain itu, peneliti merasa 

penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenya kritik dan saran 

yang membangun untuk perbaikan penelitian ini sangat diharapkan. 


