
ABSTRAK 

 

 

Manajemen Mutu Terpadu adaalah manajemen fungsional dengan pendekatan yang 

secara terus menerus difokuskann pada peningkatan kualitas, agar produknya sesuai dengan 

standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum dan 

pembangunan masyarakat (Community Development) atau TQM merupakan sistem manajemen 

yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan 

dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Untuk dapat menerapkan Manajemen Mutu 

Terpadu dengan baik tentunya diperlukan prinsip-prinsip dan komponen yang harus ada 

sehingga nantinya Manajemen Mutu Terpadu ini akan dapat diukur berhasil atau tidaknya. 

Prinsip dari Manajemen Mutu Terpadu ini adalah sebagai berikut : 1)Kepuasaan pelanggan 2) 

Respek terhadap semua orang 3) Kepemimpinan (Leadership), 4)Perbaikan terus-

menerus. 
Penelitian ini akan dilaksananakan di MAN 2 Bandar Lampung, dengan pertimbangan 

karena MAN 2 Bandar Lampung merupakan salah satu Madrasah yang maju terbukti dengan 

prestasi yang telah dicapai, baik prestasi hasil belajar siswa (akademik) maupun prestasi lain – 

lain (non akademik). 

Berdasarkan hasil penelitian praservei penulis dilapanggan bahwa implementasi MMT di 

MAN 2 Bandar Lampung sudah dijalankan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kepala 

madrasah telah mengadakan perbaikan secara terus menerus, ini terlihat dari upaya yang 

dilakukan dengan meningkatkan kualitas rekrutmen siswa baru baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas dan ini dilakukan dengan baik, kemudian kepala madrasah juga selalu mengadakan 

pelatihan-pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar. 

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara 

dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokan menjadi dua, 

yaitu data utama (primer) data pendukung (sekunder).  

Dari hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementassi Manajemen 

Mutu Terpadu Pada Standar Proses di MAN 2 Bandar Lampung. sudah dijalankan dengan baik, 

hal ini terlihat dari hasil penelitian yang penulis lakukan di mana didapat hasil bahwa kepala 

madrasah telah memaksimalkamm layanan kepada pelanggan dengan cara menciptakan 

keamanan dan kenyamanan dalam belajar, kemudian kepala madrasah juga telah memberikan 

respek kepada setiap orang yang ada di lingkungan madrasah dengan memberikan kesempatan 

berprestasi, berkarir dan dalam pengambilan keputusan, selain itu juga kepala madrasah selalu 

bersikap demokratis, dan yang terakhir kepala madrasah juga telah mengadakan perbaikan secara 

terus menerus, ini terlihat dari upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas rekrutmen 

siswa baru baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan ini dilakukan dengan baik, kemudian 

kepala madrasah juga selalu mengadakan pelatihan-pelatihan yang tujuannya untuk 

meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar. 
 




