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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kualitas hasil belajar siswa sebelum penerapan SMM ISO termasuk dalam 

kategori baik yang mengacu pada tabel konversi nilai. 

2. Kualitas hasil belajar siswa setelah penerapan SMM ISO juga termasuk 

dalam kategori baik yang mengacu pada tabel konversi nilai.  

3. Kualitas hasil belajar siswa setelah penerapan SMM ISO lebih baik dari 

pada kualitas hasil belajar siswa sebelum penerapan SMM ISO. Ini 

terbukti dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa terjadi perbedaan 

yang signifikan pada kualitas hasil belajar siswa antara sebelum dan 

setelah penerapan SMM ISO. Perbedaan yang signifikan dari hasil 

penelitian ini menunjukan peningkatan kualitas hasil pembelajaran 

menjadi lebih baik.  

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan bukti bahwa dengan diterapkannya 

SMM ISO di sekolah dapat meningatkan kualitas hasil belajar siswa. Maka 

peneliti menganjurkan untuk semua sekolah agar dapat menerapkan SMM ISO 

dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil belajar. 

Untuk para pengguna hasil penelitian dan untuk para peneliti selanjutnya yang 

tertarik untuk melanjutkan penelitian ini, peneliti merekomendasikan untuk 

melihat dan meneliti aspek-aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas hasil 

belajar siswa seperti kurikulum, metode pembelajaran, sarana prasarana, dan 
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banyak aspek lain yang perlu diteliti agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap 

kualitas hasil belajar. 

Untuk pihak sekolah dapat terus meningkatkan kualitas penerapan SMM ISO 

dengan cara memperbaiki hal-hal yang belum terpenuhi dan terus meningkatkan 

sasaran mutu sehingga kualitas hasil belajar terus meningkat. 

Penerapan SMM ISO menekankan semua tindakan direncanakan dan 

dilaksanakan dengan baik dan terperinci, sehingga akan dilakukan evalusi dan 

semua hal tersebut harus terdokumentasi. Selain itu, jika terdapat hal yang tidak 

sesuai harus memberi keterangan alasan mengapa hal tersebut tidak sesuai dengan 

perencanaan dan harus memperbaikinya berawal dari rencana tindak lanjut yang 

akan dilakukan untuk memperbaiki ketidak sesuaian tersebut sampai kepada 

tindakan untuk mengaplikasikan perbaikannya. 

 


