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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi PPDB SD Negeri 

sistem Offline Zonasi Padukuhan terdekat terdiri dari beberapa tahap yaitu: (a) 

tahap persiapan meliputi: pembentukan panitia, menyiapkan peralatan dan 

perlengkapan. Adapun hal lain yang dilakukan dalam tahap persiapan, antara 

lain: menentukan daya tampung sekolah, pembagian zonasi, syarat pendaftaran, 

biaya pendaftaran, syarat penambahan umur, dan pengumuman/sosialisasi, (b) 

tahap pengelolaan meliputi: sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan, 

(c) tahap pelaksanaan PPDB yang dilakukan antara lain:   pendaftaran, verifikasi 

berkas pendaftaran, seleksi calon peserta didik, pengumuman hasil seleksi, dan 

daftar ulang, dan (d) tahap pencatatan dan pelaporan. (2) Faktor pendukung 

PPDB sistem offline zonasi Padukuhan terdekat sekolahan terkait ketersediaan 

peralatan dan perlengkapan yang memadai, sumber daya manusia bisa 

menggunakan komputer, dan pelayanan yang baik. Tidak banyak faktor 

penghambat pelaksanaan PPDB. Bila ada sifatnya ringan dan dengan mudah 

dapat segera diatasi. 

Panitia PPDB sudah memahami secara baik pelaksanaan PPDB di 

sekolah masing-masing. Pemahaman yang baik mengenai pelaksanaan PPDB 
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tersebut diterapkan dalam proses pendaftaran sampai daftar ulang, pelaporan 

hasil PPDB, dan Sekolah memahami secara baik mengenai ketentuan-ketentuan, 

aturan-aturan yang ada di dalam Petunjuk Teknis PPDB. 

Pemahaman yang baik mengenai ketentuan-ketentuan, aturan-aturan 

tersebut ditindaklanjuti dalam proses pendaftaran, seperti syarat-syarat 

pendaftaran, kelengkapan berkas, penambahan kuota, dan pendaftar yang tidak 

lolos seleksi.  

Zonasi merupakan kebijakan yang tepat dalam pelaksanaan PPDB. 

Namun perlu digali lebih lanjut informsai yang akurat, karena dari data yang 

disampaikan responden; jumlah pendaftar dari luar zonasi cenderung lebih 

banyak.  

Seluruh komponen dari 3 sekolah yang melibatkan semua 

komponen/personil sekolah dalam kegiatan PPDB menunjukkkan kinerja yang 

baik. Pelaksanaan PPDB SD Negeri dengan mekanisme offline/luar jaringan 

berbasis  zonasi pedukuhan terdekat sekolahan di Gugus SD 03  Kalasan tahun 

2018 terlaksana sesuai dengan asas obyektif, transparan, akuntabel dan tidak 

diskriminatif. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka saran peneliti adalah: 
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1. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengatur lebih rinci tentang kuota 

berdasarkan keadaan peserta didik lapor bulan diakhir tahun pelajaran.  

2. Dinas Pendidikan hendaknya mencantumkan pengertian berbasis zonasi 

sekolah terdekat pada  bab I tentang pengertian.  

3. Panitia PPDB lebih selektif dan telitisaat ferivikasi berkas dan data calon 

peserta didik, agar tidak terjadi pelemahan terhadap ketentuan yang berlaku. 

4. Perlu melakukan  sistem seleksi yang lebih terbuka, jujur, dan adil melalui 

mekanisme online berbasis zonasi. 

 


