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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

bahwa: 

1. Faktor penyebab siswa dari Sumatera Utara memilih bersekolah di SMA Negeri 

4 Kejuruan Muda adalah bagi siswa yang berdomisili di Kecamatan Pematang 

Jaya tidak memiliki alternatif sekolah lain dan SMA Negeri 4 Kejuruan Muda 

merupakan satu-satunya sekolah yang dapat dijangkau. Kemudian bagi siswa 

yang berasal dari Kecamatan Besitang adalah karena Akreditasi yang diperoleh 

SMA Negeri 4 Kejuruan Muda termasuk kedalam kategori baik, kemudian 

perjalanan yang bisa ditempuh dengan cara ulang-alik menggunakan sepeda 

motor dan kondisi jalan yang bagus sehingga mudah diakses. 

2. Kondisi sarana dan prasarana SMA Negeri 4 Kejuruan Muda di Aceh Tamiang 

berdasarkan Permendiknas No. 24 tahun 2007 tergolong sudah lengkap. Walau 

masih ada beberapa ruang yang belum tersedia seperti ruang laboratorium 

bahasa, ruang UKS dan gudang. Namun ketidaktersediaan ruangan tersebut 

secara subtansialnya tidak mempengaruhi proses pembelajaran yang ada. 

Selanjutnya 21 ruang kelas yang tersedia sudah memadai untuk menampung 

siswa sebanyak 658 siswa. Sehingga menjadi daya tarik untuk SMA Negeri 4 

Kejuruan Muda terhadap penduduk yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan 

menengahnya. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka ditarik beberapa saran yaitu : 

1. Faktor penyebab siswa dari Sumatera Utara bersekolah ke SMA Negeri 4 

Kejuruan Muda di Aceh Tamiang adalah karena tingkat akreditasi yang baik, 

sehingga kemungkinan hal ini akan menyebabkan semakin bertambahnya siswa 

asal sumatera utara yang akan mendaftar di SMA Negeri 4 Kejuruan Muda pada 

tahun ajaran baru mendatang. Maka disarankan untuk masa yang akan datang 

kepada SMA Negeri 4 Kejuruan Muda diharapkan dapat mempertahankan dan 

meningkatkan Akreditasi yang sudah diperoleh. 

2. Kondisi kondisi sarana dan prasarana SMA Negeri 4 Kejuruan Muda di Aceh 

Tamiang tahun 2015 masih belum memenuhi kriteria Permendiknas No. 24 

tahun 2007. Oleh karena itu disarankan perlunya dilakukan penambahan ruang 

laboratorium bahasa, ruang UKS dan gudang. 


