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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Kesimpulan hasil penelitian tentang relevansi peringkat akreditasi sekolah 

dengan capaian kinerja sekolah di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan 

Subulussalam sesuai dengan tujuan penelitian adalah: 

a. Capaian kinerja sekolah yang memiliki peringkat akreditasi A, B, dan C.  

1) Sekolah dengan peringkat akreditasi A dalam pencapaian kinerja 

sekolah memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan, dimana pemenuhan 

tersebut dikelompokkan ke dalam tiga aspek; input, proses, dan output. 

Seluruh indikator kinerja sekolah dapat dilaksanakan secara maksimal. 

2) Sekolah dengan peringkat akreditasi B dalam pencapaian kinerja 

sekolah belum memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan. Terdapat 3 

(tiga) standar yang masih harus mendapat perhatian, yaitu: Standar Isi, 

Standar Sarana Prasana dan Standar Kompetensi Lulusan belum 

terpenuhi secara maksimal. 

3) Sekolah dengan peringkat akreditasi C dalam pencapaian kinerja 

sekolah belum dapat memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan. 

Terdapat 4 (empat) aspek standar yang masih membutuhkan perbaikan, 

yaitu; Standar Isi, Standar Poses, Standar Sarana dan Prasarana, dan 

Stadar Kompetesi Lulusan.  
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b. Relevansi peringkat akreditasi terhadap capaian kineja Sekolah Dasar di 

Kota Subulusalam, dari temuan penelitian; baik melalui wawancara, 

observasi dan kajian terori bahwa: 

1) Terdapat relevansi yang signifikan antara peringkat akreditasi dengan 

capaian kinerja sekolah dimana sekolah dengan nilai akreditasi A 

secara signifikan menunjukan informasi pemenuhan 8 Standar 

Nasional Pendidikan (standar isi, standar pembiayaan, standar pendidik 

dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar proses, 

standar pengelolaan, standar penilaian pendidikan dan standar 

kompetensi lulusan) dibandingkan dengan sekolah yang memiliki nilai 

akreditasi B, dan C.  

2) Semakin tinggi nilai akreditasi maka semakin baik pula capaian kinerja 

sekolah tersebut. 

5.2. Implikasi 

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap mutu pendidkan di Sekolah 

Dasar. Dari berbagai faktor yang ada, akreditasi terhadap sekolah merupakan 

faktor yang cukup penting, karena akredtasi sekolah merupakan proses penilaian 

kelayakan sekolah dengan tujuan untuk memperoleh gambaran kinerja dan tingkat 

kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang diwujudkan 

dalam predikat atau status sekolah. Karena itu, tidak ada alasan bagi sekolah-

sekolah yang ada untuk menolak dilakukan akreditasi. Mutu pendidikan dapat 

dlihat dari capaian kinerja yang unggul; aspek input, aspek proses, hingga aspek 

output. Karena itu pihak sekolah bila ingin meningkatkan mutu pendidikan harus 
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dmulai dari peningkatan pembelajaran, kualitas lulusan, kualitas guru, fasilitas 

pembeljaran dan meningkatkan citra/image sekolah. 

5.3. Saran 

a. Dinas Pendidikan Kota Subulussalam 

Dinas Pendidikan Kabupaten lebih memperhatikan status akreditasi 

SD di Kota Subulussalam khususnya di Kecamatan Subulusalam. 

Karena hingga saat ini masih ada SD Negeri yang belum di akreditasi 

walaupun sudah selayaknya dilakukan proses akreditasi. Sehingga 

tujuan dilakukannya akreditasi dapat tercapai. 

b. SD Negeri di Kecamatan Subulussalam 

Dengan adanya temuan penelitian ini diharapkan seluruh SD Negeri di 

Kecamatan Subulussalam memperbaiki kinerja sekolah demi menjaga 

keberlangsungan mutu di sekolah masing-masing. Pengajuan 

akreditasi secara berkala dan diharapkan mampu mempertahankan 

nilai akreditasi terbaik A dan bagi sekolah yang masih bernilai B, C, 

D, dan belum terakreditasi untuk dapat memperbaiki kinerja masing-

masing. 

c. Peneliti lainnya 

Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang manfaat 

implementasi kebijakan akreditasi pada Sekolah Dasar di kemudian 

hari. 

 


