
BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data pada bab IV tersebut, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi Manajemen Mutu terpadu fokus pada pelanggan pada standar 

proses  di MAN 2 Bandar Lampung telah terlaksana dengan semaksimal 

mungkin, hal tersebut dapat dilihat dari : Pelanggan yang merasa puas akan 

pelayanan yang diberikan seperti pelayanan yang diberikan oleh pihak TU 

kepada guru ketika membutuhkan suatu data atau pelayanan yang dirasakan 

oleh peserta didik dalam proses pembelajaran yang selalu direspon oleh guru 

sehingga pembelajaran menjadi aktif, serta kepuasan pelanggan eksternal 

seperti wali murid merasakan puas terhadap proses pembelajaran karena 

banyak lulusan dari MAN 2 Bandarlampung dapat diterima diperguruan 

tinggi. 

2. Implementasi Manajemen Mutu Terpadu respek terhadap semua orang pada 

standar proses di MAN 2 Bandar Lampung sudah terlaksana dengan baik, hal 

tersebut dapat dilihat dari : Semua warga sekolah saling menghormati dan 

menghargai, guru selalu respek terhadap murid, begitu juga dengan murid 

selalu menghormati guru, selain itu juga guru diberikan kebebasan dalam hal 

berpendapat maupun mengambil keputusan, mengeluarkan ide-ide atau 

pemikiran yang baik untuk meningkatkan mutu sekolah, serta guru diberikan 

kebebasan untuk berkarir setinggi-tinggi nya.  



3. Implementasi Manajemen Mutu pada Standar proses dalam perbaikan terus 

menerus sudah dilaksanakan dengan baik. Kepala MAN 2 Bandar Lampung 

selalu melakukan perbaikan dalam segala hal baik perbaikan dalam hal proses 

pembelajaran yaitu sarana dan prasarana, selain itu perbaikan terus menerus 

dilakukan dalam hal pembelajaran dimana siswa diberikan materi tambahan 

guna menciptakan output yang berprestasi dan terampil.  

4. Implementasi Manajemen Mutu pada Standar proses dalam kepemimpinan 

(leadership) sudah dilaksanakan dengan baik dimana kepala sekolah 

menerapkan sistem atau gaya kepemimpinan demokrasi, ini dapat dilihat dari 

senantiasa diadakannya rapat bulanan secara teratur untuk menjaring aspirasi 

dari guru, apa yang dibutuhkannya dalam kegiatan belajar mengajar, 

kebutuhan untuk meningkatkan mutu pembelajaran,  Kemudian dari segi 

kerjasama anatara Kepala Madrasah dan guru juga berjalan dengan baik 

sehingga siswa dapat secara optimal mencapai potensi yang mereka miliki 

masing-masing dari hasil kerjasama tersebut. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan pada simpulan penelitian tersebut, maka peneliti memberikaan 

rekomendasi sebagai berikut : 

1. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung hendaklah terus menerus 

menerapkan manajemen mutu terpadu, selain itu juga agar senantiasa 

melengkapi sarana dan prasarana penunjang pembelajaran (media 

pembelajaran) agar guru ketika mengajar senantiasa memanfaatkan sarana 

prasarana tersebut dengan baik sehingga akan dapat mengoptimalkan 



kemampuan mengajar guru dan dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik 

bagi siswanya. 

2. Kepada kementerian agama, sebagai penyelenggara pendidikan madrasah, 

hendaknya selalu memberdayakan potensi MAN 2 Bandar Lampung, dengan 

memberikan dukungan biaya yang memadai sehingga manajemen mutu 

terpadu dapat terlaksana dengan baik di MAN 2 Bandar Lampung 

3. Kepada guru dan pegawai, kepada merekalah manajemen mutu terpadu 

dipusatkan, kualitas dari para guru yang menentukan mutu pendidikan, guru 

hendaknya berjiwa inovatif dan mengikuti perkembangan kebutuhan 

masyarakat akan mutu, dan tuntutan dunia kerja yang pada akhirnya akan 

memberikan label pembelajaran bermutu atau tidak. 

4. Bagi kepentingan peneliti, hendaknya seoptimal mungkin untuk memberikan 

data yang objektif, guna memberikan kontribusi pemikiran untuk 

mengupayakan madrasah dalam menerapkan manajemen mutu terpadu 

sehingga Standar Nasional Pendidikan  dapat terlaksana dengan baik dan 

menjadikan Madrasah yang berkualitas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




