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BAB V 

• SIMP ULAN DAN SARA!'I/ 

A. Simpulan 

Kesimpulw1 beril::ut didasarkan atas penelilian, pembahasan dan kajian 

pustnka yang rclevan serta memadukan beberapa lemuan selama penelitian 

bcrla.ngsung. Pelaksanaan altteditasi di SMP Harapan Mandiri Medw1 telah 

dilaksanakan sesuai dengan jadwal, walaupun masib terdapat kclcmahan 

khususnyn betkaitan dengan administrnsi dan pembclajaraJL Namun secnra 

umum pelaksanaan akareditasi sekolab di SMP Harapan Mandiri Medan adalah 

baik. kan:na mcnda,>ai dukungan dati scmua stakeholdeT yayasaiL Narnun 

•ecara khusus. simpulun yang dapat peneliti kemukakan adalah sebag.ai berikut 

I. Pelaksanaan akrediiMi sekolah di SMP Harapan Mandiri adalah sukses, 

karena proses pelaksanaan mulai dari pengisian instrumen evaluasi diri 

sampni kcpada pencrimaan sertifikat akreditasi betjalan dengan lancar. 

Selain itu pclaksW!aan akreditasi mendapat dukungan sepenuhnya dari 

pengurus yayaSWI dan kepala sekolah bcserta jajarannya. Hal ini ditandai 

• dcngan diperolehnya predikat -A~ dalam sertifikat yang diterima dari 
~ 

Dinas Pendidikan Mcdan. 

2. Pelaksanaan akreditasi di SMP Harapan Mandiri tclab sesuai dengan 

mekanismc pelaksanaan akreditasi sekolab sepeni pelaksanaan evaluasi 

diri olch sekotah. pengaJuan akreditasi. penentyuan kelayakan visitasi oleh 
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.. 
BAS, pelaksaoaan visitasi oleh tim assesor, penetapan basil akreditasi 

• 
sampai dengan penerbitan basil akreditasi oleh BAS. Hal ini tetjadi 

karena rnendapat dukungan dari sta!eholder Yaya'>M terutama pengurus 

• yayasan dan kepala 5ekolah, tennasuk masyarakat lingkungannya 

3. Maiifaat yang langsung diterima SM P Harapan Mandiri setelah rnendapat 

predikat " A" adalah jumlab pendaftar mclebihi daya tampung, disiplin 

guru dan pegawai serta disiplin siswa untuk belajar meniogkat, dan semua 

kegiatan baik ektra rnaupun intra kurikuler terjadwal dan terlaksaoa, 

sehingga D\inat masyarakat untuk memasulckan anaknya di SMP Harapan 

Mandiri meningkat. Akibatnya ada beberapa siswa yang tidak tertampung 

di SMP Hardpan Mandiri Medan. 

4. Pcngawas dan kepala sekolah noasih ada yang belurn memahami tentang 

hakekat akreditasi khususnya manfaat yang diperoleh sekola!t setelah 

akreditasi sebagai akibat kurangnya sosialisasi tentang akreditasi. 

C. Saran 

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas, dapatlah disardDkan sehagai 

berikut: • • 
1. Hendaldah peringkat akreditasi yang te!ah diterima SMP Harapan Mandiri 

dijadikan sebagai cemeti oleh stakeholder sekolah dalam mempertahankan 

dan meningkatkan kualias anak didik. l'erutama kualitas keilmuan yang 
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nola bena merupakan unsur yang paling menentukan bagi dim.inati atau 

• tidaknya suatu sekolah . 

2. Hendaknya peringkat akredi tasi yang d ipcroleh tidak semala-mata dianggap 

sebagai jaminan mutu sekolah, sehingga terleoa dan menganggap apa yang 

diperoleh sudah cukup, mclainkan haClls dapat dijadikan sebagai motivasi 

untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas sekolah, terutama 

masalah admin.islrasi, kualitas tamalan dan kualitas pengelolaan keuangan 

yang relatf sangat mengganggu orang yang menguruskan sesuatu. 
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