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Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus menerus dilakukan pada setiap jenis dan jenjang 

pendidikan. Diantaranya adalah akreditasi, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan 

program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis 

pendidikan sehingga dapat juga dikatakan sebagai pengakuan atau legalitas sekolah yang 

dipandang dari sudut terpenuhinya beberapa syarat yang harus dimiliki sekolah. 

Pembahuruan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu, strategi pendidikan dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yaitu Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional yang didalamnya memuat tentang penilaian, akreditasi dan sertifikasi 

pendidikan yang memberdayakan seperti yang tertuang dalam pasal 60. Tapi dalam penelitian ini 

hanya difokuskan pada program akreditasi. Akreditasi adalah untuk memacu pada peningkatan 

kualitas pendidikan disekolah, pasalnya akreditasi juga dapat menjadi pengakuan bahwa sekolah 

tersebut telah memenuhi standart unhtuk lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah. 

Akreditasi diberlakukan untuk sekolah swasta dan juga sekolah negeri yang ada di Indonesia 

yang sudah memenuhi syarat yang ditentukan. 

Penelitian yang berjudul Pengaruh Program Akreditasi terhadap Peningkatan Kualitas 

Pendidikan di Kabupaten Malang yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh program akreditasi 

terhadap peningkatan kualitas pendidikan pada sekolah yang ada dikabupaten Malang. Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah diduga proram akreditasi memberikan pengaruh positif yang 

signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan pada sekolah yang ada di Kabupaten 

Malang.  

Dalam penelitian ini teknik pengukuran data yang digunakan adalah kuantitatif dengan 

pengambilan datanya menggunakan kuisioner, sedangkan populasi dan sample adalah sekolah 

yang sudah terakreditasi pada tahun 2005. Sedangkan analisa datanya menggunakan regresi 

linier sederhana, dengan pengujian hipotesis menggunakan uji Fdan uji t. Dari hasil perhitungan 

dapat diketahui bahwa f hitung > dari f tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

program akreditasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas 

pendidikan pada sekolah yang ada di kabupaten Malang. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan analisa sederhana melalui program SPSS maka 

dapat disimpulkan bahwa program Akreditasi memiliki pengaruh sebesar 56.4 % terhadap 

peningkatan pendidikan dengan tingkat korelasi kedua variabel sebesar 0.751. Sehingga 

kesimpulan terakhir yang bisa diambil pada penelitian ini adalah program akreditasi yang 

dilakukan pemerintah membawa pengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten 

Malang. 

Program akreditasi yang dilakukan pemerintah membawa pengaruh pada peningkatan kualitas 

pendidikan di kabupaten Malang. 

 


