BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan dalam penelitian ini dan berdasarkan
rumusan masalah serta tujuan penelitian dapat disimpulkan bahwa, sebagai berikut :
1. Penerapan ISO 9001:2008 di SMK Negeri 1 Sidayu dinilai telah berjalan dengan baik, hal ini
diindikasikan dengan berjalanya proses ISO yang sistematis dan tersampaiakn dengan baik,
dibuatnya KMM (Komite Manajemen Mutu) memiliki andil besar dalam berjalannya ISO
9001:2008 dengan baik. SMK Negeri 1 Sidayu merencanakan dan mengembangkan proses
pendidikan

yang mengacu

pada

visi,

misi,

kurikulum,

kebijakan

sekolah

dan

mempertimbangkan hal-hal lain yang diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas
tamatan/lulusan. Perencanaan realisasi proses pendidikan harus taat azas dengan persyaratan
proses-proses lain dari Sistem Manajemen Mutu.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda didapatkan bahwa pengaruh penerapan
ISO 9001:2008 dalam peningkatan kinerja guru di SMK Negeri 1 Sidayu secara simultan
atau secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan sedangkan secara parsial hanya
variabel leadership, variabel pendekatan ke sistem manajemen, dan variabel perbaikan
keberlanjutan saja yang mempunyai pengaruh positif dalam peningkatan kinerja guru SMK
Negeri 1 Sidayu. Selain dari variabel tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
dalam peningkatan kinerja guru SMK Negeri 1 Sidayu.
1.2.Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan penelitian, maka saran-saran dari
peneliti yang dapat dijadikan referensi adalah :
1.

Membangun tim yang kuat guna melaksanakan beberapa pendekatan metode sistematis
yang sesuai untuk melaksanakan proses ISO 9001:2008 serta melaksanakan dan

mengevaluasi organisasi secara konsisten. Pelibatan tim dalam pengembangan dan
penyebaran perencanaan strategis. Pendekatan untuk menciptakan nilai bagi stakeholder.
Strategi dan program secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas sekolah.
2.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti obyek/perusahaan/sekolah lain yang
lebih luas dan terbaru atau pun hal lain yang memiliki hubungan dengan peningkatan
kinerja guru/karyawan, diantaranya yakni mengenai alat bantu pengukuran kinerja yang
lebih baik dan sesuai dengan kondisi obyek yang akan diteliti sehingga lebih mudah
diterapkan di dalamnya.

