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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

6.1.1. Kebijakan Manajemen Sekolah 

 

          Implementasi kebijakan mutu di SMKTI Bandar Lampung dilaksanakan 

dengan menata ulang aktifitasnya sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008 , 

untuk kemudian dibuatkan dokumentasinya diawali dengan komitmen 

berorientasi pada kepuasan pelanggan baik dari internal maupun eksternal 

sekolah. Untuk dapat memenuhi harapan-harapan itu maka perlu  mengetahui 

kebutuhan dan harapan dari pelanggaan tersebut, untuk selanjutnya menekankan 

proses dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi sekolah. Proses 

dipandang suatu pembelajaran yang terus berkelanjutan dan di sana akan terjadi 

perbaikan-perbaikan terhadap kinerja. 

Masing-masing komponen memiliki pelanggan yang harus dipuaskan. 

Keterlibatan masing-masing komponen dilakukan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawabnya masing-masing untuk berupaya mewujudkan visi dan misi 

sekolah. 

6.1.2. Sumber Daya Manusia 

 

Kondisi Sumber Daya Manusia yang ada di SMKTI Bandar Lampung dalam 

mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 sangat 
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mendukung baik dilihat dari jenjang pendidikan ataupun dari segi kemampuan 

yang dimiliki. Komitmen dari seluruh komponen sekolah untuk sadar akan 

tanggung jawabnya masing-masing demi untuk mewujudkan tujuan sekolah harus 

selalu dipertahankan. Langkah-langkah yang dilakukan  dalam membangun 

komitmen ini antara lain dengan selalu mengkomunikasikan visi, misi dan tujuan 

sekolah serta mengingatkan akan tugas dan kewajiban masing-masing.  

Upaya untuk mensukseskan implementasi sistem manajemen mutu yang 

dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar 

Lampung. melalui kejelasan pelaksanaan dalam suatu pekerjaan yakni dengan 

mengeluarkan instruksi kerja. Adanya instruksi kerja ini dipandang  sebagai 

proses pembelajaran dan peningkatan kualifikasi dari para guru atau karyawan. 

Proses pembelajaran kepada para guru dan karyawan melalui pemberian instruksi-

instruksi kerja secara tertulis dan diikuti dengan penjelasan secara lisan dipandang 

suatu yang cukup efektif dalam meningkatkan motivasi mereka dalam 

internalisasi budaya mutu. 

 Seluruh komponen sekolah memiliki komitmen yang tinggi untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan. Perbaikan-perbaikan 

tersebut tentunya juga berdasarkan adanya kegiatan evaluasi yang seluruh 

kegiatan dilakukan melalui tahapan-tahapan Plan, Do, Check dan Action secara 

bersiklus yang didukung oleh sumber-sumber yang berkualitas.  

 

6.1.3  Sarana dan Prasarana 

          Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMKTI Bandar Lampung menjadi 

salah salah satu modal untuk dapat memelihara proses berjalannya implementasi 
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ISO 9001:2008 agar semua dokumen dan rekaman dapat tersimpan dengan baik 

dan mudah diakses oleh semua personil yang terlibat baik langsung ataupun tidak 

langsung  

            Kurangnya sistem pemeliharaan dari sarana dan prasarana menjadi sebab 

dokumen dan rekaman terkadang sulit di akses oleh personil yang tidak langsung 

terlibat menjaga dokumen dan rekaman tersebut 

 

6.2  Implikasi Hasil Penelitian 

    Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008  di SMKTI Bandar Lampung 

diharapkan untuk menciptakan dampak positif bagi para pelanggan baik 

pelanggan internal maupun pelanggan eksternal demi tercapainya pendidikan  

yang berkualitas 

 

6.3  Saran-saran 

Berdasarkan dari kesimpulan hasil penelitian, dapat disarankan beberapa 

hal sebagai berikut:  

            Bagi kepala Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) 

Bandar Lampung. untuk melaksanakan studi banding dalam implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2008, mengendalikan dan meningkatkan pemantauan 

terhadap konsistensi penerapan sistem manajemen mutu secara kontinyu melalui 

agenda pembahasan dalam rapat Manajemen untuk meningkatkan keefektifan 

sistem. 
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            Bagi Guru  dan karyawan atau pegawai di Sekolah Menengah Kejuruan 

Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung.untuk lebih meningkatkan 

komitmen atau konsisten terhadap penerapan sistem manajemen mutu di area 

kerja (tingkat suborganisasi) masing-masing dengan penuh rasa tanggungjawab 

dan berorientasi mutu dengan memperhatikan instruksi kerja yang telah ditetapkan 

oleh pimpinan unit kerja masing-masing, serta menyediakan bukti keterlaksanaan 

penyelesaian  

            Bagi masyarakat termasuk dunia usaha dan dunia industri untuk dapat 

memberikan masukan yang obyektif terhadap output pendidikan dan pelatihan 

khususnya dalam meningkatkan hubungan kerja dengan lembaga pendidikan 

kejuruan yang saling memberikan sumbangan baik dalam pemanfaatan produk 

tamatan, keberadaan sumber daya manusia handal (khususnya instruktur),maupun 

program. 

           Bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan industri Kementerian Perindustrian. 

RI sebagai pihak pengambil keputusan yang lebih tinggi untuk dapat memberikan 

umpan balik bagi keberlangsungan peran dan fungsi Sekolah Menengah Kejuruan 

Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung. dalam membuat kebijakan yang 

lebih tepat berkaitan dengan peningkatan layanan mutu pendidikan. 

            Bagi peneliti berikutnya dapat melakukan studi yang lebih mendalam 

sehubungan dengan implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 

terhadap upaya peningkatan pendidikan khususnya bagi pendidikan kejuruan, 

sehingga dapat lebih menyempurnakan temuan dari penelitian ini.  
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