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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan bahwa : 

1. Ketersediaan sekolah/ruangan kelas di Kecamatan Medan Tembung tahun 

2016 berdasarkan jumlah penduduk usia sekolah 2016 belum memenuhi 

standar sarana dan prasarana berdasarkan Permendiknas No 24 tahun 2007. 

Bila dilihat dari ketersediaan ruangan kelas berdasarkan keseluruhan jumlah 

penduduk usia sekolah 7-12 sebanyak 12.179 jiwa tahun Kecamatan Medan 

Tembung. Kecamatan Medan Tembung kekurangan 21 sekolah agar menjadi 

62 sekolah. Dari hasil penelitian sesuai dengan Permendiknas terdapat 

kesenjangan jumlah siswa serta kekurangan jumlah bangunan sekolah dan 

ruang kelasnya. 

2. Kesesuaian sarana dan prasarana baik ruang kelas, perpustakaan maupun 

jamban berdasarkan Permendiknas No 24 tahun 2007 dapat dikatakan belum 

sesuai. Sesuai dengan Permendiknas No 24 tahun 2007 sarana dan prasarana 

yang masih banyak kekuranganya yaitu ruangan kelas disusul jamban 

kemudian perpustakaan. Uji data kesesuaian sarana dan prasana yang 

dilakukan di 4 sekolah yaitu SDN No. 060857, SDN No. 064976, SDS 

Methodish 9 dan SDS HKBP Maranatha dapat disimpulkan belum sesuai 

karena masih banyak terdapat tidak adanya kesamaan data yang terdapat pada 

dinas pendidikan terhadap data yang terdapat di sekolah.  
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B. SARAN  

Berdasarkan kesimpulan penellitian, maka ditarik beberapa saran yang 

dapat diajukan penulis dalam skripsi ini berupa: 

1. Sekolah Dasar yang tersedia di Kecamatan Medan Tembung tahun 2016 

masih belum memenuhi standar Permendiknas. Oleh karena itu diharapkan 

perlunya dilakukan pembenahan sekolah dan ruang kelas baik di Sekolah 

Negeri maupun Swasta di Kecamatan Medan Tembung. Diharapkan peran 

aktif dari pemerintah agar dalam pembangunan sekolah harus sesuai dengan 

Permendiknas, serta perizinan pembangunan sekolah sesuai dengan 

Permendiknas. 

2. Kesesuaian sarana dan prasarana (ruang kelas, perpustakaan dan jamban) yang 

terdapat disekolah belum memenuhi standar Permendiknas. Masih kurangnya 

jumlah kelas, buku maupun kamar mandi membuat masih belum baiknya 

pelayanan yang diberikan oleh sekolah kepada siswa. Oleh karena itu perlu 

perhatian pemerintah agar meningkatkan kualitas sekolah agar kualitas 

pendidikan di Kecamatan Medan Tembung dapat lebih baik. Uji data dari 

dinas pendidikan terhadap data yang terdapat di sekolah masih banyak yang 

tidak sesuai. Sebaiknya Dinas Pendidikan sebagai sarana yang digunakan oleh 

pemerintah untuk melihat data sekolah dapat menginput data dengan melihat 

data asli dilapangan secara langsung agar data yang didapat menjadi lebih 

akurat. 


