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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI 

 
 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan tentang pengaruh kegiatan perbaikan 

berkelanjutan dan kepimpinan mutu terhadap kepuasan siswa dan dampaknya 

terhadap prestasi siswa di SMK Negeri Kota Tasikmalaya, sebagai berikut: 

1. Kegiatan perbaikan berkelanjutan dilihat dari aspek perencanaan (Plan), 

pelaksanaan (Do), pemeriksaan (Check) dan tindakan nyata (Act) berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kepuasan siswa SMK Negeri Kota 

Tasikmalaya. Ini berarti semakin sering kegiatan perbaikan berkelanjutan 

dilakukan sekolah, maka kepuasan siswa semakin meningkat. 

2. Kepemimpinan mutu dilihat dari aspek kepemimpinan berorientasi mutu, 

fokus kepada pelanggan, inovasi, tanggung jawab, dan kerja tim berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kepuasan siswa SMK Negeri Kota 

Tasikmalaya. Ini berarti semakin baik kepemimpinan mutu kepala sekolah, 

maka kepuasan siswa akan semakin meningkat. 

3. Kegiatan perbaikan berkelanjutan dan kepemimpinan mutu kepala sekolah 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan siswa SMK 

Negeri Kota Tasikmalaya. Ini berarti semakin sering kegiatan perbaikan 

berkelanjutan dan didukung dengan semakin baiknya kepemimpinan mutu 
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kepala sekolah, maka semakin meningkat kepuasan siswa dalam menikmati 

layanan pendidikan. 

4. Kegiatan perbaikan berkelanjutan berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap prestasi siswa SMK Negeri Kota Tasikmalaya. Ini berarti semakin 

sering kegiatan perbaikan berkelanjutan dilakukan sekolah dengan 

perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan tindakan lanjut, maka prestasi 

siswa semakin meningkat. 

5. Kepemimpinan mutu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kepuasan siswa SMK Negeri Kota Tasikmalaya. Ini berarti semakin baik 

kepemimpinan mutu kepala sekolah dalam kepemimpinan berorientasi mutu, 

fokus kepada pelanggan, inovasi, tanggung jawab, dan kerja tim, maka 

prestasi siswa akan semakin meningkat. 

6. Kegiatan perbaikan berkelanjutan dan kepemimpinan mutu kepala sekolah 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap prestasi siswa SMK Negeri 

Kota Tasikmalaya. Ini berarti semakin sering kegiatan perbaikan berkelanjutan 

dan dikukung dengan semakin baiknya kepemimpinan mutu kepala sekolah, 

maka semakin meningkat prestasi siswa. 

7. Kepuasan siswa dalam pelayanan akademik dan non akademik berdampak 

secara positif dan signifikan terhadap prestasi siswa SMK Negeri Kota 

Tasikmalaya. Ini berarti semakin tinggi kepuasan siswa, maka semakin tinggi 

pula prestasi siswa baik secara akademik maupun non akademik. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat penulis ajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengingat kegiatan perbaikan berkelanjutan berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kepuasan siswa SMK Negeri Kota Tasikmalaya, 

sedangkan kondisi dilapangan masih ditemukan sekolah yang belum membuat 

program kegiatan perbaikan berkelanjutan, maka untuk membuatnya perlu 

kesadaran dan kerjasama semua stakeholder sekolah. Selanjutnya program 

yang sudah ada ditindaklanjuti sesuai prosedur yang ada (siklus PDCA), 

bukan dijadikan pajangan atau sekedar alat memenuhi penilaian kinerja 

sekolah. Selain itu perlu sosialisasi dan pembudayaan perbaikan berkelanjutan 

pada seluruh warga sekolah terutama guru dalam memberikan layanan 

pendidikan. Dalam jangka panjang diharapkan perbaikan berkelanjutan 

menjadi jati diri sekolah dalam setiap kegiatan. 

2. Mengingat kepemimpinan mutu berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kepuasan siswa SMK Negeri Kota Tasikmalaya, sedangkan kondisi 

yang ada menunjukan pola kepemimpinan yang monoton, kurang variatif, dan 

hanya menggunakan satu perilaku kepemimpinan, maka untuk 

meningkatkannya perlu dilakukan survai kepada guru dan siswa terkait 

perilaku kepemimpinan kepala sekolah, kemudian hasil evaluasi tersebut 

dijadikan bahan masukan positif bagi kepala sekolah untuk perbaikan. Selain 

itu kepala sekolah diharapkan terus mengupdate kemampuan manajerialnya 

dengan membaca literatur kependidikan, mengikuti pendidikan dan latihan 
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atau sharing dengan kepala sekolah lain dalam forum Kelompok Kerja Kepala 

Sekolah (K3S). Dalam jangka panjang perlu dilakukan rotasi kepala sekolah 

secara berkala agar kejenuhan suasana kerja dapat diatasi, optimalisasi peran 

pengawas satuan pendidikan dan melakukan studi banding ke sekolah-sekolah 

yang telah berhasil.  

3. Mengingat kegiatan perbaikan berkelanjutan berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap prestasi siswa SMK Negeri Kota Tasikmalaya, sedangkan 

kondisi dilapangan masih ditemukan sekolah yang belum melaksanakan 

kegiatan perbaikan berkelanjutan terutma dalam pembelajaran, maka untuk 

melaksanakannya perlu pemberdayaan peran guru dan peningkatan 

kompetensinya. Diantaranya dengan melibatkan guru dalam kegiatan 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) baik sekolah maupun tingkat 

kota, mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi (pengembanan karir) 

minimal satu tahun sekali, dan mengukiti pendidikan formal guru minimal S1. 

4. Mengingat kepemimpinan mutu berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap prestasi siswa SMK Negeri Kota Tasikmalaya, sedangkan kondisi 

yang ada menunjukan pola kepemimpinan yang kurang berorientasi mutu, 

maka untuk meningkatkannya perlu kerjasama dan pemetaan tenaga pendidik 

kependidikan. Kepala sekolah sebagai pelaku utama dalam kepemimpinan 

mutu dituntut memahami lebih dulu terhadap mutu sebelum yang lainnya, 

kemudian berikan contoh atau teladan, mulailah dari dari diri sendiri dari hal-

hal kecil dan lakukan sekarang juga 
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5. Mengingat kepuasan siswa dalam menikmati layanan pendidikan berdampak 

signifikan terhadap prestasi siswa, sedangkan kondisi di tempat penelitian 

menunjukan kecenderungan kepuasan siswa rendah, maka untuk 

meningkatkannya kepala sekolah dengan jajaran tenaga pendidika dan 

kependidikan perlu meningkatkan layanan pendidikan baik sifanya akademik 

maupun non akademik sesuai dengan harapan pelanggan jasa pendidikan. 

Untuk itu kepala sekolah dituntut untuk membuat formulasi untuk menilai 

kinerja guru dan staf sekolah dalam memberikan layanan. Disamping itu 

sekolah perlu melakukan hubungan komunikatif secara rutin dengan pihak 

orang tua untuk merespon segala keluhan dan masukan dalam pengembangan 

sekolah. 

6. Karena prestasi siswa merupakan salah satu indikator mutu pendidikan, 

sedangkan kondisi di tempat penelitian menunjukan kecenderungan prestasi 

siswa kurang baik, maka untuk meningkatkannya sekolah perlu menjadikan 

peningkatan hasil belajar sebagai program prioritas. Untuk menyukseskan 

program tersebut harus didukung oleh seluruh stakeholder sekolah, terutama 

dalam meningkatkan pelayanan kepada siswa yang ujung tombaknya adalah 

guru. Disamping itu perlu dilakukan pembenahan budaya atau iklim organisasi 

sekolah, sehingga guru nyaman dalam bekerja dan siswa semangat dalam 

belajar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan orang tua 

dalam memantau perkembangan prestasi siswa.  

7. Karena penelitian ini terbatas pada variabel kegiatan perbaikan berkelanjutan 

dan kepemimpinan mutu, serta belum mengungkap kepuasan siswa secara 
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menyeluruh, maka perlu penelitian lanjutan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan siswa secara mendalam dengan melibatkan variabel 

total quality management lainnya, diantaranya: hubungan sinergi, pendidikan 

dan pelatihan, kebebasan terkendali dan evaluasi diri. Selain itu karena 

penelitian ini populasinya masih terbatas di SMK Negeri, maka penelitian 

selanjutnya diharapkan melibatkan populasi yang lebih luas lagi, yaitu SMK 

swasta di Kota Tasikmalaya. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dan temuan-temuan yang dihasilkan dalam studi 

ini, maka diajukan beberapa rekomendasi penelitian sebagai berikut: 

1. Rekomendasi untuk Dinas pendidikan adalah mendorong dan mengawal 

implementasi TQM pada setiap satuan pendidikan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara mengadakan sosialiasi peran TQM dalam dunia pendidikan 

kepada seluruh kepala sekolah, diberikan pedoman dan instrument lainnya, 

kemudian merefungsionalisasi peran pengawas satuan pendidikan dalam 

mengawal dan mengevalusi tahapan-tahapannya. Untuk memenuhi kebutuhan 

dana, dapat mengoptimalkan alokasi dari APBD dan menjalin 

kemitraan/kerjasama dengan instansi lain atau perusahaan agar mau 

mengembangkan dunia pendidikan. Selain itu dinas pendidikan dapat 

mengadakan lomba kepala sekolah berprestasi atau teladan tingkat Kota 

Tasikmalaya secara terbuka dan transparan. Terbuka artinya seluruh kepala 

sekolah baik SMK Negeri maupun swasta dapat mengikuti lomba ini, dan 
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transparan artinya seluruh proses penyeleksian, penilaian dan penetapan 

pemenang dilakukan oleh orang-orang profesional dan hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Kemudian yang menjadi 

pemenang diberikan fasilitas untuk meningkatkan kembali kompetensinya, 

misalnya diberikan beasiswa untuk memperdalam kajian keilmuannya.  

2. Rekomendasi untuk kepala sekolah adalah melakukan kerjasama dengan 

seluruh stakeholder pendidikan, mensosialisasikan pentingnya dan tujuan 

implementasi TQM dalam satuan pendidikan, menyiapkan sumber daya 

manusia yang terlibat didalamnya, mengadakan pendidikan dan latihan secara 

rutin dengan mendatangkan pemateri-pemateri dari Dinas Pendidikan, 

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Perguruan Tinggi atau praktisi 

yang dapat memberikan pencerahan dan semangat kepada seluruh warga 

sekolah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Selain itu kepala sekolah 

mendorong terjadinya inovasi di berbagai aspek, memberikan penghargaan 

kepada yang berprestasi, mengoptimalkan teknologi informasi dalam setiap 

pelayanan. 

3. Rekomendasi untuk siswa adalah kenali potensi sekolah, ikuti seluruh tata 

tertib sekolah, berperan aktif dalam memberikan masukan yang kontruktif 

dalam meningkatakan pelayanan pendidikan, dan pastikan seluruh siswa 

menjadi bagian dalam setiap perbaikan yang dilakukan sekolah. Selain itu 

kenali potensi diri, kemudian optimalkan potensi tersebut, sehingga hasil 

belajar dapat optimal. Potensi ini dapat teroptimalkan ketika siswa memiliki 

motivasi yang tinggi untuk berubah dan memiliki keinginan untuk 
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memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang telah menyayanginya. 

Motivasi ini harus dipupuk dan diperbaharui terus, karena sifatnya kadang 

naik dan kadang turun, oleh sebab itu siswa diharapkan memilki teman yang 

dapat mengingatkan semangat dalam belajar.  


