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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dengan melakukan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

Kebijakan mutu adalah pondasi rencana yang merupakan niat keseluruhan 

organisasi. Kebijakan mutu menjadi garis besar dan pondasi rencana dalam hal 

mutu terkait dengan pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai 

pedoman bagi manajemen dalam usaha mencapai sasaran mutu. Fungsi kebijakan 

berguna untuk mengatur standar program-program pokok. 

Kebijakan SDN Menteng 1 Jakarta menitik beratkan kepada pengembangan 

peserta didik agar memiliki wawasan global, pengembangan budaya lokal, dan 

memberikan layanan pendidikan dengan standar internasional. Sebagai sebuah 

target kebijakan dipublikasikan di tempat yang strategis yang memungkinkan 

untuk diakses semua unsur sekolah. Untuk mencapai target sebagaimana 

kebijakan mutu telah dibentuk tim perumus yang melakukan pengembangan 

organisasi sebagai pendekatan dan strategi dalam mencapai target mutu. Target 

dan sasaran dikembangkan dengan mengacu kepada visi dan misi yang mengacu 

kepada statement mutu. Tim perumus dibentuk kepala sekolah dengan menunjuk 

penanggung jawab bidang sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, 

kesiswaan, dan sarana prasarana. Tim tersebut bersama kepala sekolah 

merumuskan evaluasi dalam pencapaian manajemen mutu. 

Kebijakan SD Madina Islamic School Jakarta wisdom yaitu bagaimana 

warga sekolah peka terhadap lingkungan, competence terkait dengan kompetensi 

unggulan dari kemampuan akademik, kemampuan muatan camridge yaitu 

kemampuan berbahasa Inggris, dan excellent yang terkait dengan kemampuan 

daya saing peserta didik. Kebijakan mutu di SD Madina Islamic School Jakarta 
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menggambarkan sebagai sebuah kebijakan yang hendak dicapai yang oleh pemilik 

bersama para pendiri sekolah pada awal didirikannya pada tahun 2004. 

Pengembangan organisasi terkait dengan pendekatan dan strategi dalam mencapai 

target mutu dilakukan oleh manajemen puncak yang dipublikasikan dan 

disosialisasikan kepada semua unsur sekolah. Misi sekolah menggambarkan 

eksistensi, tujuan, dan sasaran yang hendak dicapai dan seharusnya direvisi sesuai 

dengan keadaan organisasi sekolah yang mengikuti keadaan lingkungan. Upaya 

mencapai target sebagaimana kebijakan mutu dilakukan analisis sumber daya 

yang dimiliki sekolah dilakukan oleh departemen Human Resources 

Development. Manajemen sekolah telah memiliki prosedur kerja yang ditetapkan 

oleh pemilik sekolah yang diharapkan dapat mencapai kebijakan mutu sekolah.  

Perencanaan program mutu SDN Menteng 1 Jakarta dilakukan dengan 

pengembangan rencana kerja dengan unit cost pada setiap kegiatan. Perumusan 

rencana kerja dilakukan bersama tim yang terdiri dari wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana Hasil rumusan dibahasa di dalam 

rapat kerja yang dihadiri oleh para guru, pengurus komite, dan pejabat dinas 

terkait di wilayah Wali Kota Jakarta Pusat. Pengembangan rencana kerja mengacu 

kepada visi dan misi sekolah untuk menentukan program-program pokok dan 

ditindak lanjuti dengan rencana kerja dan dituangkan dalam e-RAKS yang 

merupakan aplikasi elektronik yang disediakan pemerintah DKI Jakarta. 

Perencanaan program mutu SD Madina Islamic School Jakarta dirumuskan 

kepala sekolah bersama tim yang terdiri dari koordinator kurikulum dan 

kesiswaan. Perumusan rencana kerja tetap mengacu kepada visi dan misi yang 

dibuat oleh pemilik sekolah/yayasan. Hasil rumusan dibahas di dalam rapat kerja 

yang dihadiri para guru dan komite sekolah. Hasil keputusan rapat kerja diajukan 

kepada pemilik sekolah/yayasan sebagai manajemen puncak untuk diketahui dan 

diberikan persetujuan sebagai program kerja tahunan.  

Implementasi mutu di SDN Menteng 1 Jakarta pada umumnya telah 

melaksanakan prinsip-prinsip manajemen mutu.  Guru dan karyawan sebagai 
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pelanggan internal sekolah diberikan hak dan kewajiban yang sama dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Perlakuan yang baik pada 

guru dan karyawan dengan diberikan hak untuk mendapatkan kesempatan untuk 

senantiasa berpartisipasi dalam tim dalam pengambilan keputusan. Dalam 

pengambilan keputusan kepala sekolah menggunakan data dengan menentukan 

skala prioritas perbaikan pelayanan yang dilakukan secara berkesinambungan 

berdasarkan data yang dimiliki sekolah. 

SD Madina Islamic School pada umumnya telah menerapkan prinsip-

prinsip implementasi manajemen mutu. Guru dan karyawan sebagai pelanggan 

intern sekolah diberikan pelayanan sedemikian rupa oleh pemilik sekolah. 

Pelayanan terhadap orang tua/wali murid agar setiap peserta didik dapat 

mengembangkan potensi yang dimiliki. Pengembangan potensi peserta didik 

mempertimbangkan pada aspek akademik, agama, dan ketrampilan berbahasa 

Inggris. Guru dan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

diberikan kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi tertinggi. Pengelolaan 

data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sudah termanage dengan baik. 

Data-data yang dimiliki sekolah dilakukan pengelolaan sedemikian rupa untuk 

melakukan perbaikan pelayanan berkesinambungan.  

Umpan balik digunakan SDN Menteng 1 Jakarta dalam pelaksanaan 

evaluasi program manajemen mutu. Evaluasi juga melibatkan peran serta orang 

tua/wali murid dalam memperbaiki mutu pelayanan. Kepala sekolah melakukan 

pemantauan terhadap proses yang dilakukan dalam pelayanan pendidikan. 

Perbaikan program manajemen mutu menggunakan data kinerja peserta didik 

yang dapat berupa perkembangan nilai ulangan harian, mid semester, dan nilai 

semester sebagai indikator perkembangan belajar peserta didik. Kepala sekolah 

melakukan supervisi untuk memastikan proses kegiatan belajar dan mengajar 

dapat berjalan baik. Kepala sekolah menerapkan cara yang spesifik dalam 

penjaminan bahwa setiap peserta didik mampu mengembangkan potensi yang 

dimiliki. Pelaksanaan evaluasi dalam mencapai tujuan strategis dilakukan secara 

keseluruhan dalam kegiatan rapat kerja guru dan karyawan. 
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SD Madina Islamic School Jakarta dalam evaluasi penerapan manajemen 

mutu menggunakan umpan balik sebagai dasar dalam perbaikan pelayanan. Orang 

tua/wali murid dilibatkan dalam melakukan evaluasi. Sekolah bersikap terbuka 

terhadap saran dan kritik yang disampaikan. Pemantauan terhadap pelayanan 

dilakukan manajemen untuk memastikan bahwa pelayanan dapat berjalan dengan 

maksimal. Pengukuran kinerja peserta didik dilakukan sebagai dasar dalam 

perbaikan program. Sekolah melalaui departemen R&D bersama Litbang 

melakukan penilaian dalam menetapkan level pelayanan yang dilakukan sekolah. 

Kepala sekolah bersama tim melakukan pemeriksaan harian untuk menjamin 

pserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan evaluasi 

dalam mencapai tujuan strategis dilakukan secara keseluruhan dalam kegiatan 

rapat kerja guru dan karyawan. 

5.2 IMPLIKASI 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diajukan implikasi sebagai 

berikut:  

1. Kebijakan mutu yang dikembangkan ke dalam rencana kerja yang telah 

ditetapkan kepala sekolah SDN Menteng 1 Jakarta bersama tim sudah baik. 

Namun rencana kerja yang ditetapkan seharusnya mengacu pada strategi yang 

dikembangkan untuk ditindak lanjuti sebagai dasar dalam mengembangkan 

rencana kerja. Sehingga rencana kerja kepala sekolah berfokus pada strategi 

yang bermuara pada pencapaian target melalui misi yang ditetapkan. 

2. Kebijakan mutu SD Madina Islamic School sebagai sebuah target telah 

dipublikasikan, namun belum di lakukan publikasi pada tempat yang strategis 

di lingkungan sekolah. Selain itu visi dan misi SD Madina Islamic School 

dirumuskan manajemen puncak belum dilakukan revisi dari semenjak sekolah 

didirikan. Karena itu visi dan misi perlu dilakukan revisi untuk menghadapi 

situasi yang selalu berubah selain berpijak pada fakta bahwa organisasi 

sekolah bersifat kompleks dan beragam. Sehingga visi dan misi sekolah dari 

level TK, SD, sampai dengan SMP tidak seragam. 



 

187 
Sulianto, 2017 
STUDY PENERAPAN MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN DI SDN MENTENG 1 JAKARTA DAN SD 
MADINA ISLAMIC SCHOOL JAKARTA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3. Dalam perencanaan implementasi manajemen mutu kepala SDN Menteng 1 

Jakarta menetapkan dengan memberikan apresiasi penghargaan berupa 

sertifikat. Hal ini menunjukkan sekolah belum memberikan perhatian yang 

serius dalam memberikan penghargaan terhadap guru dan karyawan. Selain 

itu untuk menetapkan rencana implementasi kepala sekolah belum 

mengembangkan rencana program kegiatan yang memuat semua bidang di 

sekolah, waktu pelaksanaan, dan penanggung jawab pelaksana program.  

4. Di SD Madina Islamic School ditetapkan pengharagaan berupa materi dan 

ibadah umroh atas usulan kepala sekolah dengan persetujuan direktur sekolah 

dan yayasan. Namun, apresiasi yang diberikan diharapkan dapat mendukung 

dalam pengembangan kompetensi guru dan karyawan. 

5. Visi dan misi sekolah telah ditetapkan, namun langkah-langkah strategis 

belum maksimal dikembangkan kepala sekolah bersama tim. Data-data miliki 

sekolah telah dikelola dengan baik oleh tenaga adminitrasi, namun dalam 

manajemen data yang dimiliki sekolah hendaknya mempertimbangkan 

jumlah personil yang membantu kepala sekolah dalam memanfaatkan data 

dalam perbaikan pelayanan.  

6. SD Madina Islamic School Jakarta dengan struktur organisasi sekolah 

memungkinkan untuk mendukung perbaikan pelayanan terus menerus. 

Namun lemahnya koordinasi dan sosialisasi hasil riset yang dikelola 

departemen R&D untuk dijadikan umpan balik pelayanan yang dilakukan 

sekolah.   

7. Pelaksanaan evaluasi program mutu SDN Menteng 1 Jakarta secara umum 

sudah menerapkan prinsip-prinsip evaluasi manajemen mutu, namun masih 

lemah dalam menentukan sejauh mana mencapai misi dan tujuan strategis. Di 

samping itu Kepala sekolah bersama tim perlu menentukan level kepuasan 

pelayanan yang dilakukan sekolah.  

8. Sebagaimana halnya SDN Menteng 1 Jakarta, SD Madina Islamic School 

telah menerapkan prinsip-prinsip evaluasi manajemen mutu, namun 

pelaksanaan evaluasi manajemen mutu yang menyeluruh untuk mencapai 

tujuan strategis yang ditetapkan sekolah perlu melibatkan semua unsur 
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sekolah. Evaluasi diperlukan untuk dilakukan penilaian strategi tersebut 

berhasil atau gagal. 

5.3 REKOMENDASI 

Berdasarkan implikasi tersebut di atas, maka dapat diajukan rekomendasi 

sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah SDN Menteng 1 Jakarta bersama tim setidaknya menetapkan 

rencana strategi untuk dikembangkan untuk ditindak lanjuti sebagai dasar 

dalam mengembangkan rencana kerja. Sehingga rencana kerja kepala sekolah 

berfokus pada strategi yang bermuara pada pencapaian misi yang ditetapkan.  

2. Publikasi kebijakan mutu SD Madina Islamic School dapat dilakukan di 

tempat-tempat strategis dilingkungan sekolah. Terkait dengan visi dan misi 

manajemen bersama direktur dan pemilik sekolah melakukan analisis 

lingkungan internal dan eksternal untuk menetapkan langkah-langkah 

strategis. Selain itu visi dan misi SD Madina Islamic School yang dirumuskan 

manajemen puncak perlu dilakukan revisi dengan mempertimbangkan hasil 

analisis lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menghadapi situasi yang selalu 

berubah selain berpijak pada fakta bahwa organisasi sekolah bersifat 

kompleks dan beragam. Selain itu visi dan misi sekolah disesuaikan dengan 

tujuan, sasaran yang merupakan filosofi SD Madina Islamic School Jakarta. 

3. Dalam menetapkan rencana apresiasi, kepala SDN Menteng 1 Jakarta 

terhadap guru dan karyawan  yang berprestasi. Kepala sekolah hendaknya 

dapat memaksimalkan peran serta masyarakat dan dinas terkait untuk promosi 

jabatan. Terkait dengan penetapan rencana implementasi kepala sekolah 

mengembangkan rencana program kegiatan yang memuat waktu pelaksanaan, 

dan penanggung jawab pelaksana program. 

4. Perencanaan apresiasi terhadap guru dan karyawan yang berprestasi di SD 

Madina Islamic School hendaknya diberikan dalam bentuk sesuatu yang 

dapat mendukung dalam pengembangan kompetensi guru dan karyawan.  

5. Kepala SDN Menteng 1 Jakarta bersama tim setidaknya mulai merumuskan 

pengembangan organisasi melalui perumusan langkah-langkah strategis. 
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Pengelolaan data hendaknya mempertimbangkan jumlah personil yang 

membantu kepala sekolah dalam memanfaatkan data dalam perbaikan 

pelayanan.  

6. Di SD Madina Islamic School Jakarta perlu dioptimalkan koordinasi dan 

sosialisasi hasil riset yang dikelola departemen R&D untuk dijadikan umpan 

balik pelayanan yang dilakukan sekolah, sehingga hasil riset dapat dijadikan 

data dalam pengambilan keputusan kepala sekolah dalam pelayanan 

pendidikan. 

7. Kepala SDN Menteng 1 Jakarta bersama tim hendaknya melakukan penilaian 

terhadap kinerja untuk menentukan sejauh mana mencapai misi dan tujuan 

strategis. Data hasil penilaian dapat digunakan dalam penentuan keputusan 

dalam menetapkan program kegiatan selanjutnya. Untuk menentukan level 

kepuasan pelayanan yang dilakukan sekolah. dapat dilakukan survei 

pelayanan pelanggan. Survei dapat menggunakan kuesioner yang dibagikan 

acak kepada orang tua/wali murid. Hasil survei dikelola untuk menentukan 

level kepuasan orang tua/wali murid dalam layanan pendidikan.  

8. Manajemen SD Madina Islamic School hendaknya dalam pelaksanaan 

evaluasi manajemen mutu yang menyeluruh perlu melibatkan semua unsur 

sekolah dalam satu forum rapat evaluasi. Hal tersebut membantu memangkas 

proses koordinasi manajemen pada direktur dan pemilik sekolah.  

 

 

 

 

 

 

 


