
 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 

      Berdasarkan hasil deskripsi dan analisa data pada Bab V, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

Pertama, implementasi SMM ISO 9001 : 2008 melalui 8 prinsip manajemen mutu 

di SMK Negeri 2 Metro sudah berjalan efektif, yaitu bahwa 8 prinsip ini 

dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi dengan klausul SMM ISO 9001 : 

2008, dengan mengimplementasikan Fokus pelanggan, kepemimpinan, 

keterlibatan orang, pendekatan proses, pendekatan sistem kepada manajemen, 

peningkatan terus-menerus/ berkesinambungan, pendekatan faktual dalam 

pembuatan keputusan dan hubungan pelanggan yang saling menguntungkan 

sehingga para pelanggan puas dengan hasil lulusannya, memelihara lingkungan 

internal yang membuat semua personel terlibat dalam pencapaian visi dan misi 

sekolah, maka bisa merubah sikap, program kerja telah dirumuskan bersama 

sesuai koridor kedinasan sehingga seluruh karyawan mempunyai kewajiban 

menyampaikan apa yang dibutuhkan dan adanya pendelegasian kepala sekolah 

sampai ke tingkat bawah sehingga penetapan kebutuhan oleh kepala sekolah atas 

dasar ide-ide dari seluruh warga sekolah,  

Kedua, implementasi SMM ISO 9001 : 2008 di SMK Negeri 2 Metro mampu 

merubah sikap, mental, prilaku seluruh unsur yang ada di sekolah, self-initiative, 
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sense of quality dan sense of rensponsibility adalah hal dominan yang secara 

efektif menunjang implementasi SMM ISO 9001 : 2008, sedangkan SDM, 

fasilitas dan dana sudah didukung secara menyeluruh. 

Ketiga, implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di SMK Negeri 2 

Metro berdampak pada efektivitas dalam upaya sekolah mengelola pendidikan 

yang bermutu baik di dunia kerja maupun penidikan lanjut ditandai dengan angka 

keterserapan lulusan yang tinggi, tingginya nilai uji kompetesnsi siswa, prestasi 

sekolah yang bagus di tingkat Kota Madya Metro dan Provinsi, angka kelulusan 

yang tinggi yaitu 100 persen tiap tahun, iklim kerja yang baik dan dewan guru 

yang kondusif serta kepuasan pelanggan eksternal terhadap lulusan, artinya 

sekolah telah  mampu memenuhi customer satisfaction. 

 

6.2 Implikasi 

 

      Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang bersifat khusus 

(terspesialisasi) dan meliputi semua jenis dan jenjang pekerjaan. Penafsiran yang 

tidak benar ialah memaknakan pendidikan vokasi sebatas pada pendidikan yang 

hanya concern pada manual skills. Pendidikan vokasi sesungguhnya concern 

dengan mental, manual skills, values, dan attitudes (Wenrich dan Wenrich, 1974: 

8). Oleh karena itu, di dalam pendidikan vokasi secara implisit terkandung unsur-

unsur berpikir (cognitive), berbuat (psychomotor), dan rasa (affective) dalam 

proporsi yang berbeda mengikuti kebutuhan kompetensi pada jenis dan jenjang 

pekerjaan yang terkait. Selain itu, konsep ini menunjukkan pula bahwa pendidikan 

vokasi terdapat pada semua jenjang pendidikan: dasar, menengah, dan tinggi, 

fungsi ISO 9001 : 2008 di SMK Negeri 2 Metro dalam penyelenggaraan dan 
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peningkatan pendidikan menjadi hal yang logis karena akan membantu dalam 

mengidentikasi sumber daya (1) implementasi program kegiatan sekolah agar 

fokus kepada pelanggan (customer focus), (2) implementasi kepemimpinan  

(leadership), (3) implementasi keterlibatan karyawan (involving people), (4) 

pendekatan Proses (process approach), (5) pendekatan sistem untuk pengelolaan 

 (systems approach), (6) peningkatan berkelanjutan (continuos improvement), (7) 

pengambilan keputusan berdasarkan fakta (Factual decision making), (8) 

implementasi hubungan saling menguntungkan dengan mitra/ pemasok (mutually 

beneficial supplier relationships). Penerapan prinsip manajemen mutu tidak hanya 

menyediakan keuntungan secara langsung terhadap perancangan sistem 

manajemen mutu, tetapi juga memberikan kontribusi keuntungan pada 

pengelolaan biaya dan risiko. Sistem manajemen mutu yang efektif dapat 

memastikan bahwa kegiatan-kegiatan dalam hal ini pendidikan kejuruan dapat 

diawasi. Hal ini memungkin setiap orang mengetahui apa yang mereka kerjakan 

dan bagaimana mengerjakannya. 

 

      Implementasi SMM ISO 9001 : 2008 berimplikasi pada kepercayaan lembaga 

di luar organisasi menjadi tinggi, ini ditandai dengan mudahnya memperoleh 

institusi pasangan sebagai tempat praktek industri para siswa dan menstimulus 

pemerintah dalam mendukung pendanaan untuk biaya operasional atau fasilitas 

lainnya. Implikasi lain adalah kualitas tetap terjaga oleh setiap pegawai bekerja 

sesuai dengan sistem yang terpadu, job description yang jelas, penggunaan 

fasilitas yang efisien, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel demi 

memupuk iklim kerja organisasi kondusif. 
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6.3 Saran 

 

      Implementasi ISO sangat tepat bagi sekolah kejuruan, karena bisa 

mempertemukan kebutuhan industri yang rata-rata telah memakai ISO, sehingga 

sekolah bisa menyesuiakan mutu lulusan sesauai dengan standar yang ditetapkan 

oleh industri, 

Berikut ini merupakan saran dari peneliti berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan kepada ; 

 

6.3.1 Pengelola SMK Negeri 2 Metro 

 

      Kepala sekolah hendaknya lebih intensif dalam melaksanakan program ISO, 

karena secara umum akan meningkatkan mutu lembaga itu sendiri sekaligus 

meningkatkan mutu siswa sebagi dampak dari peningkatan mutu kerja guru dan 

stafnya serta harus selalu secara rutin mengadakan evaluasi agar mutu ISO dalam 

lembaga sekolah tersebut tetap sesuai dengan program yang sudah ditetapkan. 

 

6.3.2 Guru SMK Negeri 2 Metro 

 

      Guru diharapkan memahami perlunya kerjasama dalam meningkatkan mutu 

sekolah. Kerjasama yang diharapkan dalam bentuk dukungan terhadap kesuksesan 

implementasi program ISO 9001: 2008 SMK N egeri 2 Metro, mengingat kepala 

sekolah tidak mungkin melakukan peningkatan mutu seorang diri tanpa peran 

serta guru dan staf yang ada di SMK N 2 Metro. 
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6.3.3 Dinas Pendidikan Kota Metro 

 

      Perlu pembinaan kepada sekolah-sekolah secara intensif karena program ISO 

900`: 2008, mampu menciptakan tenaga-tenaga trampil bagi siswa-siswanya, 

sehingga Sekolah Menenngah Kejuruan mampu memposisikan slogan pemerintah 

untuk SMK, yaitu SMK Bisa. 

 

6.3.4 Mitra Kerja DUDI 

 

      Dengan adanya program ISO yang diterapkan di SMK N 2 Metro diharapkan 

1) mampu memberikan kontribusi bagi industri dan pihak industry nenberikan 

kemudahan dalam mrnrtims tenaga trampil, 2) mampu memberikan kontribusi 

bagi SMK Negeri 2 Metro untuk memiliki sistem manajemen yang efektif,  

 


