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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Penelitian mengenai pengaruh sosialisasi program akreditasi kursus terhadap 

motivasi untuk menyiapkan akreditasi program pada satuan pendidikan LKP di  Kota 

Bandung, seperti yang telah dibahas di IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan 2 sampai 3 kali dalam setahun. Jumlah peserta 

pada kegiatan ini yaitu 67 dan rata-rata usia peserta kegiatan sosialisasi termasuk 

dalam kategori orang dewasa yaitu usis 31-35 tahun dan rata-rata pendidikan 

peserta yaitu SMA. Indikator sosialisasi yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 

komunikator, pesan, media, feedback, prestasi, kepuasan, konsisten, kebutuhan, 

pemahaman, implementasi, hasil dan kepercayaan..Berdasarkan hasil penelitian 

dari tanggapan responden, skor yang memperoleh hasil paling tinggi terdapat pada 

indikator komunikator atau dalam arti narasumber pada sosialisasi.  Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa komunikator atau narasumber dalam kegiatan sosialisasi 

program akredtasi dapat menyampaikan materi atau pesan dengan baik pada saat 

kegiatan sosialisasi dilaksanakan.  

2. Motivasi pengelola lembaga kursus memiliki ketergantungan terhadap kegiatan 

sosialisasi program akreditasi. Hal tersebut merupakan akumulasi dari hasil yang 

didapatkan berdasarkan indikator motivasi diantaranya, kerja keras, pencapaian 

tujuan, dorongan untuk sukses, dorongan untuk unggul, peningkatan kemampuan 

dan dorongan untuk maju.  Diketahui bahwa tanggapan responden terhadap 

indikator motivasi memilki hasil skor tinggi dan yang memperoleh skor paling 

tinggi terdapat pada dorongan untuk sukses. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kegiatan sosialisasi dapat memberikan pengaruh terhadap motivasi peserta 

terutama dalam mengaktualisasi diri.  

3. Secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kegiatan sosialisasi 

akreditasi dan motivasi pengelola lembaga kursus. Hal ini ditandai dengan adanya  

hasil kontribusi atau sumbangan dari sosialisasi akreditasi terhadap motivasi 

pengelola sebesar 15,9 %.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi 
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yang telah dilaksanakan berhasil dan dapat memberikan motivasi pada pengelola 

lembaga kursus untuk menyiapkan akreditasi program. 

 

B. Rekomendasi  

1. PNFI 

Diharapkan kegiatan sosialisasi akreditasi ini dapat terus berjalan dengan baik 

sehingga kegiatan ini dapat  terus memberikan motivasi dalam membantu lembaga-

lembaga kursus yang belum menyiapkan akreditasi program.  

2.  Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan 

Pengelola lembaga harus memiliki motivasi dalam dirinya sehingga meskipun 

ekstrinsik sangat diperlukan tetapi saat diberi sosialisasi motivasi dari dalam diri 

dapat membantu  memberikan dorongan juga kesiapan dalam menyiapkan akreditasi 

program. 

3. Penelitian Selanjutnya 

Perlu dilaksanakan penelitian mengenai faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi motivasi pengelola lembaga kursus dengan variabel dan juga indikator 

yang lebih detail supaya memperkaya penelitian tentang motivasi pengelola untuk 

menyiapkan akreditasi akreditasi program pada satuan pendidikan LKP .  

 

 

 


