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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

1. Kesimpulan 

Hasil penelitian tentang Efektivitas Implementasi Dan Dampak Akreditasi 

Terhadap Mutu Layanan Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Tentang Efektivitas 

Implementasi dan Dampak Akreditasi Sekolah Terhadap Mutu Layanan 

Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Ciamis Jawa Barat). 

Melalui penelitian dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif dalam 

kesimpulan ini dibuatkan kesimpulan yang disusun dalam bentuk poin-poin 

dibawah ini. Seperti telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa salah satu tujuan 

penelitian ini untuk menggambarkan, tentang implemetasi Akreditasi Dan Dampak 

Akreditasi Terhadap  Mutu Layanan Pendidikan SMK. Berikut adalah kesimpulan 

yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian (studi empirik), yaitu  dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Perencanaan adalah (1) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, 

dan (2) penentuan strategi, kebijakan, program, metode, sistem dan standar 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Efektivitas implemetasi 

Perencanaan Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Siliwangi 

AMS, SMK LPT dan SMKN 2 Ciamis di Kabupaten Ciamis kondisinya 

secara substansial, sistem akreditasi sekolah sudah berjalan,  adapun temuan 

penelitian tentang implementasi dan dampak akreditasi adalah; (a). SMK 

Siliwangi AMS, SMK LPT dan SMKN 2 Ciamis belum membuat 
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perencanaan akreditasi dengan baik,  karena belum sesuai dengan tahapan 

tahapan perencanaan; (b). SMK Siliwangi AMS, SMK LPT dan SMKN 2 

Ciamis, belum membuat perencanaan yang terarah pada makna dan tujuan 

akreditasi secara berkesinambungan; (c) SMK Siliwangi AMS, SMK LPT, 

dalam perencanaan  akreditasi belum melibatkan tenaga pendidik (guru), 

tenaga kependidikan seperti staf tata usaha / tenaga administrasi begitu juga 

komite sekolah; (d). SMKN 2 Ciamis, dalam perencanaan akreditasi sudah 

melibatkan tenaga pendidik (guru), hanya belum optimal melibakan tenaga 

kependidikan seperti staf tata usaha / tenaga administrasi dan komite 

sekolah; (e).  SMK Siliwangi AMS, SMK LPT, belum menyusun 

perencanaan yang  terdokumentasi secara administratif sesuai instrumen 

akreditasi sehingga terkesan hanya mengejar momen akreditasi dalam 

implementasinya belum mejadi budaya mutu dan kontinyuitasnya belum 

tampak; (f). SMKN 2 Ciamis telah menyusun perencanaan akreditasi yang  

terdokumentasi secara administratif sesuai instrumen akreditasi sehingga 

tidak terkesan mengejar momen akreditasi dalam implementasinya mulai 

mengarah pada budaya mutu dan kontinyuitasnya tampak; (g) SMK 

Siliwangi AMS, SMK LPT Ciamis, dalam perencanaaan  anggaran 

pembiayaan akreditasi belum direncanakan dengan baik, karena belum 

munculnya alokasi penganggaran  dalam RAPBS. (h). SMKN 2 Ciamis 

dalam perencanaaan  anggaran pembiayaan akreditasi sudah direncanakan 

dengan baik, telah  ada alokasi anggaran  untuk akreditasi dalam RAPBS. 
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2. Pelaksanaan akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan  pada SMK Siliwangi 

AMS, SMK LPT dan SMKN 2 Ciamis, secara umum telah mengikuti 

keputusan dan kebijakan serta pedoman teknis yang telah ditetapkan. Secara 

substansial pelaksanaan akreditasi telah berdampak pada munculnya 

berbagai aktivitas di sekolah berupa  program pengembangan sekolah, 

kualitas pembelajaran, kualitas kinerja guru dan kualitas lulusan. 

Implementasi Manajemen Sistem Akreditasi Sekolah sebagai kebijakan 

dapat diterapkan dalam peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah 

Kejuruan di Kabupaten Ciamis, hal ini karena dengan dilakukannya sistem 

akreditasi dapat memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah dan data 

tersebut dapat  digunakan sebagai instrumen pembinaan, pengembangan dan 

informasi bahwa sebuah sekolah telah memenuhi standar kelayakan dan 

kinerja yang telah ditentukan, sekaligus membantu sekolah melakukan 

evaluasi diri, menentukan kebijakan sendiri dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan secara konsisten 

3. Evaluasi (pengawasan) akreditasi sekolah  pada SMK Siliwangi AMS dan 

SMK LPT, belum bersifat kontinyu, pengawasan secara intern hanya 

berlangsung ketika akan menghadapi momen akreditasi sekolah dan 

pengawasan ekstern dari pengawas pembina berlangsung saat kunjungan ke 

sekolah, selanjutnya setelah berlalu momen akreditasi tidak ada tindak lanjut 

evaluasi terhadap konsistensi akreditasi tersebut. Hal tersebut tidak 

berdampak pada konsep dan fungsi manajemen, bahwa evaluasi akan 

dijadikan landasan untuk peracanaan berikutnya, berdasarkan kegiatan 
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pengawasan yang kontinyu, akan ada timbal balik bagi perencanaaan 

berikutnya. Berkenaan dengan temuan tentang evaluasi, dimana bahwa 

dampak evaluasi secara substansial dapat dijadikan acuan sekolah dalam 

penyusunan berbagai program di sekolah.  

4. Evaluasi (pengawasan) akreditasi sekolah  pada SMK LPT dan SMKN 2 

Ciamis sudah bersifat kontinyu, pengawasan  tidak hanya berlangsung 

ketika akan menghadapi momen akreditasi sekolah saja dan tindak lanjut 

evaluasi terhadap konsistensi akreditasi, hal ini berdampak pada konsep dan 

fungsi manajemen, evaluasi sudah dijadikan landasan untuk peracanaan 

berikutnya, sehingga kegiatan pengawasan berjalan kontinyu dan  ada 

dampak bagi perencanaaan berikutnya.  

5. Dampak akreditasi sekolah membawa sekolah kepada tujuan akhir dari 

perubahan dalam Institusi pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di 

Kabupaten Ciamis, pada SMK Siliwangi AMS, SMK LPT dan SMKN 2 

Ciamis dalam konteks menciptakan keunggulan kompetitif melalui 

Learning Organization di era perubahan dewasa ini adalah 

mengoptimalisasikan peran dan fungsi sistem organisasi sekolah yang 

mampu membangun kemitraan yang berkesinambungan dengan 

stakeholdersnya khususnya dengan dunia usaha/dunia industri. Kelemahan 

pelaksanaan  yang muncul adalah tidak konsistennya pihak sekolah dengan 

konsep keunggulan mutu yang berkesinambungan, dimana untuk 

memperoleh akreditasi yang baik dalam tahap pelaksanaan akreditasi, masih 

adanya pengkondisian-pengkondisian tertentu di sekolah sehingga pihak 
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sekolah melakukan berbagai pendekatan agar hasil evaluasi diri yang diisi 

oleh sekolah bisa semua terakomodir oleh asesor akreditasi.  

6. Dampak akreditasi sekolah pada SMK Siliwangi AMS, SMK LPT  belum 

sepenuhnya dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan Sekolah 

Menengah Kejuruan, sehingga budaya mutu belum tercipta dan belum 

berjalan dengan baik, tetapi pelaksanaan sistem akuntabilitas sekolah 

melalui model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sudah berjalan, hal 

tersebut ditandai dengan adanya komite sekolah.  Keberadaan komite 

sekolah sebagai jembatan antara orang tua, guru, kepala sekolah,  yayasan 

dan stakeholder  lain  dan peran  komite sekolah berfungsi sebagai advisor, 

supporting, controlling dan mediator dalam manajemen dan peningkatan 

mutu sekolah.  

7. Dampak akreditasi sekolah pada SMKN 2 Ciamis,  dapat meningkatkan 

mutu layanan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan,  budaya mutu mulai 

tercipta, setiap personal sekolah telah bekerja sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya masing-masing hanya dalam hal  koordinasi masih belum 

optimal, sarana prasarana maupun fasilitas sekolah dapat meningkatkan 

mutu layanan terutama pada peserta didik dan orang tua, pelaksanaan sistem 

akuntabilitas sekolah melalui model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

sudah berjalan baik. Keberadaan komite sekolah sebagai jembatan antara 

orang tua, guru, kepala sekolah   dan stakeholder  lain  dan peran  komite 

sekolah berfungsi sebagai advisor, supporting, controlling dan mediator 

dalam manajemen dan peningkatan mutu sekolah.  
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2. Rekomendasi 

Salah satu tujuan dari penelitian ini untuk memberi masukan, saran 

perbaikan dan peningkatan Efektivitas Implementasi Dan Dampak Akreditasi 

Terhadap Mutu Layanan Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Tentang Efektivitas 

Implementasi dan Dampak Akreditasi Sekolah Terhadap Mutu Layanan 

Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Ciamis Jawa Barat). suatu 

rumusan gagasan dalam bentuk rekomendasi, yaitu: 

1. Kepada pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten 

Ciamis, mengingat implementasi manajemen akreditasi sekolah dapat 

mewujudkan tujuan sekolah diantaranya untuk memiliki keunggulan 

kompetitif, tujuan sekolah  ini hanya dapat dicapai dengan dukungan modal 

sumber daya manusia yang kompetitif yang mampu mendorong organisasi 

Sekolah Menengah Kejuruan melakukan proses inovasi berkelanjutan. 

Sementara keberadaan sumber daya manusia di Sekolah Menengah 

Kejuruan di Kabupaten Ciamis baik tenaga pendidik maupun tenaga 

kependidikan relatif masih rendah, dilihat dari aspek pendidikan formal 

tenaga pendidik, kondisi ini tentunya sangat mendesak untuk segera 

dicarikan solusinya, karena tuntutan dan dinamika perubahan organisasi dan 

lingkungannya syarat dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia yang 

handal. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis agar lebih 

memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia yang diarahkan 

terciptanya Human Capital di setiap Sekolah Menengah Kejuruan, melalui 

peningkatan kualifikasi dan skill, dengan membuat alokasi anggaran pada 
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APBD setiap tahunnnya, dan dilakukan prioritas secara kompetitif pada 

setiap sekolah sesuai dengan distribusi wilayah kecamatan.  

2. Kepada pihak sekolah, Yaitu Kepala SMK Siliwangi AMS, Kepala SMK 

LPT, Kepala SMKN 2 Ciamis, sebagai pimpinan agar membuat 

Perencanaaan Akreditasi berdasarkan kriteria Akreditasi yang telah 

digariskan, melaksanakan instrumen evaluasi akreditasi secara kontinyu dan 

secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi pada program 

akreditasi, agar mutu layanan pendidikan  Sekolah Menengah Kejuruan 

tetap terawasi dan berjalan, tidak hanya sekedar ketika momen akreditasi 

dilakukan. Setiap Sekolah harus memiliki keunggulan kompetitif, yang 

diambil dari salah satu instrumen akreditasi, sehinga mampu mendorong 

organisasi  Sekolah Menengah Kejuruan  melakukan proses inovasi 

berkelanjutan.  

3. Kepada pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten 

Ciamis, agar selalu melaksanakan program rutin manajemen akreditasi 

sekolah, melaksanakan tertib administrasi dan penilaian kinerja sekolah 

berdasarkan akreditasi yang telah dilakukan, agar dampak akreditasi sekolah 

berdampak pada mutu layanan sekolah, sehingga pencapaian tujuan layanan 

prima dan tujuan pendidikan berhasil. Dampak akreditasi diharapkan dapat 

menumbuhkan sekolah melakukan inovasi dalam berbagai hal. Proses 

inovasi tersebut tentunya harus melibatkan setiap komponen organisasi dan 

mencakup kegiatan-kegiatan dalam rantai nilai sebuah organisasi. Proses 

inovasi mencakup organisasi secara keseluruhan-mulai dari tahap awal (ide 
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pertama) sampai ke memperkenalkan program pendidikan yang relevan 

dengan dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan stakeholder, untuk 

mampu bersaing di lingkungan eksternal, baik lokal, nasional, maupun 

internasional. Dengan demikian siklus pembelajaran, penciptaan 

pengetahuan, dan proses inovasi harus seiring dengan prinsip going concern 

pada organisasi sekolah  agar organisasi tersebut tetap eksis di era 

persaingan yang semakin kompetitif di masa mendatang. 

4. Kepada pihak pemangku kebijakan dalam hal ini Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan, sebaiknya visitasi akreditasi ke sekolah perlu melibatkan 

lembaga-lembaga independen seperti PGRI, LSM peduli pendidikan dan 

wakil masyarakat. Jadi, bukan hanya dilakukan Badan Akreditasi Sekolah 

(BAS) yang sebagian besar berprofesi sebagai pengawas Sekolah Menengah 

Kejuruan.  Mekanismenya dengan meminta tokoh-tokoh yang benar-benar 

ahli menjadi tim asesor. Jadi tim asesor bukan hanya terdiri dari unsur 

pemerintah. Hal ini untuk menghindari pemahaman sempit tim asesor dalam 

memahami mutu pendidikan dan menerjemahkan kriteria penilaian serta 

menghindarkan kecurigaan masyarakat terhadap objektivitas proses 

penilaian akreditasi. 

5. Berdasarkan kenyataan bahwa kegiatan perencanaan akreditasi tidak 

berjalan sesuai dengan teori maka, diusulkan terutama kepada Kepala SMK 

Siliwangi AMS, Kepala SMK LPT Ciamis, untuk dicoba di sekolah 

dibuatkan tim perencana akreditasi.  Waktu bertugas tim perencana 

akreditasi, dari selesai akreditasi sampai dengan akreditasi berikutnya. Tim 
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perencana Terdiri dari Kaprog, Guru Produktif, Guru Normatif Adaptif, 

Staff Tata Usaha personal sekitar 5 orang, tugasnya membuat perencanaan 

akreditasi sesuai tahapan perencanaan. Kepala Sekolah sebagai Penasehat 

dan tim selalu berkonsultasi dengan penasehat terutama dalam hal 

kebijakan. Kepala Sekolah membuat SK penujukkan tim perencana, Tim 

perencana akreditasi bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah. 

6. Untuk Kepala SMK Siliwangi AMS, Kepala SMK LPT Ciamis, guna  

kelancaran pelaksanaan akreditasi perlu dibuat tim pelaksana  akreditasi. 

Waktu bertugas tim pelaksana akreditasi, dari selesai akreditasi sampai 

dengan puncak pelaksanaan akreditasi berikutnya. Tim Terdiri dari  Guru 

Produktif, Guru Normatif Adaptif, Staff Tata Usaha personal sekitar 5 

orang, tugasnya melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan persiapan  

jangka pendek dan jangka panjang kegiatan akreditasi sesuai  jadwal yang 

telah dibuat oleh tim perencana dan pada puncak pelaksanaan akreditasi, 

peran tim ini lebih khusus melayani asesor dalam kegiatan visitasi. Kepala 

Sekolah sebagai Penasehat dan tim selalu berkonsultasi dengan penasehat 

terutama dalam hal kebijakan. Kepala Sekolah membuat SK penujukkan tim 

pelaksana, Tim pelaksana akreditasi bertanggungjawab kepada Kepala 

Sekolah. 

7. Berdasarkan kenyataan bahwa kegiatan evaluasi hasil akreditasi tidak 

berjalan sesuai dengan teori maka, diusulkan untuk Kepala SMK Siliwangi 

AMS, Kepala SMK LPT Ciamis, dicoba di sekolah dibuatkan tim evaluasi 

akreditasi.  Waktu bertugas tim perencanaan akreditasi, dari selesai 
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akreditasi sampai dengan akreditasi berikutnya. Tim  evaluasi Terdiri dari 

Wakasek, Guru Produktif, Guru Normatif Adaptif, Staf Tata Usaha, 

personal sekitar 5 orang, tugasnya  mengevaluasi hasil evaluasi dari masing-

masing standar nasional pendidikan sesuai tahapan evaluasi. Kepala Sekolah 

sebagai Penasehat dan tim selalu berkonsultasi dengan penasehat terutama 

dalam hal kebijakan. Kepala Sekolah membuat SK penujukkan tim evaluasi, 

Tim evaluasi akreditasi bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah. 

Masing-masing tim bekeja secara sinergis dalam rangka mencapai hasil 

maksimal dalam penilaian  peringkat akreditasi dan yang lebih penting lagi 

mempertahankan dan mengembangkan dampak akreditasi terhadap 

peningkatan mutu layanan pendidikan, sesuai dengan budaya mutu dan 

kondisi lingkungan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 


