
 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diambil kesimpulan tentang upaya 

sekolah dalam meningkatkan status akreditasi sekolah di SMP Negeri 2 

Terbanggi Besar Lampung Tengah adalah dengan pemenuhan 8 standar 

nasional pendidikan diantaranya: 

1. Upaya sekolah dalam meningkatkan status akreditasi sekolah berdasarkan 

pemenuhan standar proses, sebanyak sebanyak 30 responden atau 65,22% 

berpendapat upaya sekolah dalam meningkatkan status akreditasi sekolah 

di SMP N 2 Terbanggi Besar dalam indikator standar proses masuk dalam 

kategori kurang maksimal. Kurangnya pemahaman terhadap konsep 

akreditasi bagi sekolah , banyak guru dan staf tata usaha yang kurang 

paham pentingnya suatu proses dalam pembelajaran yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah, sebagai standar dan jaminan mutu bagi sekolah tersebut. 

 

2. Upaya sekolah dalam meningkatkan status akreditasi sekolah berdasarkan 

pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, sebanyak 35 

responden atau 76,09% berpendapat bahwa upaya sekolah dalam 

meningkatkan status akreditasi sekolah di SMP N 2 Terbanggi Besar 

dalam indikator standar pendidik dan tenaga kependidikan, masuk dalam 

kategori tidak maksimal. Ini dikarenakan kurangnya tenaga kependidikan 



 

professional yang ada di sekolah tersebut, untuk saat ini guru-guru baru 

akan melanjutkan studinya sesuai standar yang telah ditetapkan. Sehingga 

faktor kurangnya tenaga kependidikan sangat berpengaruh terhadap mutu 

pendidikan di sekolah. 

  
3. Upaya sekolah dalam meningkatkan status akreditasi sekolah berdasarkan 

pemenuhan standar sarana dan prasarana, sebanyak 24 responden atau 

52,18% berpendapat bahwa upaya sekolah dalam meningkatkan status 

akreditasi sekolah di SMP N 2 Terbanggi Besar dalam indikator standar 

sarana dan prasarana masuk dalam kategori kurang maksimal. Ini 

dikarenakan kurangnya upaya dari sekolah dalam pemenuhan sarana dan 

prasarana sekolah. 24 responden mewakili jawaban dalam katagori kurang 

maksimal, mereka menganggap bahwa upaya dari sekolah dalam 

pemenuhan sarana dan prasarana tersebut kurang diperhatikan. Karena 

sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang sangat mendukung dalam 

penjaminan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. 

 
4. Upaya sekolah dalam meningkatkan status akreditasi sekolah berdasarkan 

pemenuhan standar pengelolaan, sebanyak 29 responden atau 63,04% 

berpendapat bahwa upaya sekolah dalam meningkatkan status akreditasi 

sekolah di SMP N 2 Terbanggi Besar dalam indikator standar  pengelolaan 

di sekolah sudah berjalan namun belum maksimal. Terbukti dari adanya 

struktur organisai yang dibuat oleh sekolah, namun setiap menejeman 

yang dibuat tidak seluruhnya terlaksana dengan baik. 

 



 

5. Upaya sekolah dalam meningkatkan status akreditasi sekolah berdasarkan 

pemenuhan standar pembiayaan pendidikan, Berdasarkan tabel tersebut 

dapat dilihat bahwa sebanyak 30 responden atau 65,25% berpendapat 

bahwa upaya sekolah dalam meningkatkan status akreditasi sekolah di 

SMP N 2 Terbanggi Besar dalam indikator standar pembiayaan masuk 

dalam kategori maksimal, hal ini terlihat dari jawaban responden yang 

baik terkait konsep standar pembiayaan. Responden menganggap standar 

pembiayaan pendidikan di sekolah sudah berjalan dengan baik sesuai 

standar mutu pendidikan nasional. 

 
 

5.2  Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti 

untuk warga sekolah diantaranya  sebagai berikut: 

 

1. Kepada pihak sekolah baik itu kepala sekolah maupun guru dan staf TU 

bahwa mereka mempunyai tanggung jawab untuk selalu berupaya 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah secara maksimal. Khususnya 

peningkatan mutu pendidikan dengan predikat akreditasi sebagai jaminan 

mutu sekolah dan jaminan terhadap masyarakat sekitar. 

2. Warga sekolah harus lebih baik dalam menjalin kerjasama dengan pihak 

komite sekolah dan tentunya kepada masyarakat di lingkungan agar 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah dapat terwujud sesuai dengan 

yang telah di cita-citakan. 



 

3. Kepada orang tua wali murid agar selalu mendukung kegiatan 

pembelajaran di sekolah agar dapat melahirkan lulusan  peserta didik yang 

baik dan berguna nantinya bagi lingkungan, bangsa dan negara. 

4. Kepada peserta didik agar selalu belajar dengan giat, karena 

bagaimanapun juga peserta didik merupakan faktor penting bagi sekolah 

sebagai sarana untuk memajukan mutu pendidikan di sekolah tersebut. 

5. Kepada masyarakat agar turut serta mendukung dan membantu pihak 

sekolah dari berbagai hal yang positif agar berguna kelancaran 

peningkatan mutu pendidikan sesuai standar pendidikan nasional dan cita-

cita bangsa Indonesia. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


