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ABSTRAK 

 

Ariyani, Eka Septi. 2015. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 

Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Layanan SDIT BIAS Assalam Kota 

Tegal. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Sigit 

Yulianto, M. Pd. 

 

kata kunci: mutu layanan; peningkatan; sistem manajemen mutu ISO 

 

Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah sistem yang mendokumentasikan 

struktur perusahaan, tugas dan tanggung jawab karyawan dan manajemen, 

prosedur- prosedur yang dipersyaratkan untuk mewujudkan mutu produk atau jasa 

memenuhi kebutuhan pasar dan kepuasan pelanggan. ISO 9001 merupakan 

standar internasional yang mengatur tentang sitem manajemen mutu (Quality 

Management System). SMM ISO biasa diterapkan dalam perusahaan dan industri 

manufaktur. SDIT BIAS Assalam menerapkan SMM ISO dalam lembaga 

pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi 

penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, (2) menganalisis pengaruh  

penerapan SMM ISO 9001:2008 terhadap peningkatan mutu layanan, (3) 

Menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan SMM ISO 9001:2008.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe pengamatan 

terbuka, pengamat sebagai pemeranserta. Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara dengan informan. Informan dalam penelitian ini ialah ketua yayasan 

dan sekretaris yayasan, kepala unit TU yayasan, kepala unit, wakil kepala, 

ustad/ustadzah, tata usaha dan bendahara SDIT BIAS Assalam. Data sekunder  

diperoleh dari arsip resmi yayasan, SDIT dan dokumen mutu SMM ISO 

9001:2008 Yayaysan BIAS Assalam. Metode pengumpulan data yang digunakan 

ialah pengamatan, wawancara, kajian dokumen dan kepustakaan. Metode analisis 

dilakukan dengan (1) pengolahan data dilapangan, (2) reduksi dan penyajian data, 

(3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 

diterapkan di seluruh unit dan departemen dalam yayasan, tidak hanya unit SDIT 

BIAS Assalam. Pengetahuan tentang SMM ISO 9001:2008 dipahami secara 

praktis tidak teoritis. Penerapan prinsip fokus pada pelanggan dan perbaikan 

berkesinambungan lebih nampak. Yayasan sudah memenuhi syarat dokumen 

mutu SMM dan unggul dalam klausul 5, tanggung jawab manajemen. Penerapan 

SMM ISO dalam SDIT BIAS Assalam belum begitu nampak. Mutu layanan 

setelah menerapkan SMM ISO, tidak ada perubahan bentuk layanan. Terjadi 

peningkatan tetapi tidak signifikan. SMM ISO berpengaruh pada 

pendokumentasian bentuk layanan. Akreditasi pertama SDIT BIAS adalah B, 

setelah penerapan SMM ISO naik menjadi A. SDM yang tidak loyal menjadi 

faktor penghambat. Pendanaan yang kuat menjadi faktor pendukung 

keberlangsungan penerapan SMM ISO 9001:2008 pada SDIT BIAS Assalam. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sekolah (se·ko·lah) berarti 

sebuah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima 

dan memberi pelajaran. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang 

memiliki tugas utama mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Sekolah- sekolah 

di Indonesia menjadi sarana penting untuk mencapai tujuan tersebut sebagaimana 

tertera sebagai tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 

1945. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional dijelaskan lebih lanjut dalam 

Undang- undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(UUSISDIKNAS) pasal 3, yaitu: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Jenjang pendidikan formal di Indonesia dibagi menjadi pendidikan dasar, 

menengah dan tinggi. Tertera pula dalam Bab VI pasal 14 UU Sisdiknas tentang 

jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Dari ketiga jenjang tersebut, pendidikan dasar 

menjadi langkah awal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Pasal
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1 butir 4 Permendiknas No 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah 

Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 

menjelaskan, pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan 

formal berbentuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang 

melandasi pendidikan menengah. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, sekolah dasar merupakan satuan 

pendidikan yang cukup penting keberadaannya. Sekolah dasar menjadi pijakan 

pertama dalam jenjang pendidikan. Seseorang tidak dapat naik ke jenjang 

pendidikan menengah dan tinggi sebelum lulus dari sekolah dasar. 

Memperhatikan peranannya yang sedemikian besar, Depdikbud (1990) 

menegaskan sekolah dasar harus dipersiapkan sebaik-baiknya, yaitu dipersiapkan 

secara sosial- institusional dan fungsional- akademik. Sosial- institusional perlu 

dipersiapkan agar sekolah berfungsi sebagai tempat terjadinya proses sosialisasi 

antar peserta didik sehingga mendewasakan mereka secara sosial dan mental. 

Dipersiapkan secara fungsional- akademik berarti seluruh perangkat sekolah dasar 

harus bermutu untuk mengemban misi pendidikan (Bafadal, 2003: 11). 

Kesimpulannya, sekolah dasar sebagai jenjang pendidikan penting dalam 

sistem  pendidikan nasional haruslah bermutu. Sekolah dasar adalah sebuah 

institusi atau lembaga, dalam hal ini lembaga pendidikan yang mengemban misi 

tertentu dalam rangka mencapai tujuan kelembagaan (tujuan institusional 

pendidikan). Oleh karena itu, sekolah dasar dikatakan bermutu baik apabila 

mampu mengemban misi dalam rangka mencapai tujuan kelembagaannya. Dapat 

pula menggunakan model teoretik tujuan-sistem yang merupakan gabungan dari 
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pendekatan model tujuan dan sistem sebagai pendekatan yang berguna dalam 

menetapkan standar sekolah dasar yang baik. Hoy dan Ferguson (1985) 

menjelaskan model tujuan ialah organisasi atau sekolah dikatakan baik bila sudah 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Model sistem mengatakan sebuah organisasi 

atau sekolah itu baik jika dapat menggunakan sumber daya secara efisien dan 

sukses dalam mekanisme kerja (Bafadal, 2003: 13). 

Sekolah dasar tidak akan bermutu baik atau unggul dengan sendirinya, harus 

ada upaya untuk meningkatkan mutu. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah 

dasar hanya akan terjadi secara efektif bila dikelola dengan manajemen yang 

tepat. Sukses- gagalnya dunia pendidikan meraih cita- cita dan tujuan sangat 

ditentukan sejauh mana manajemen dijalankan dengan baik. Kegagalan 

manajemen sudah dipastikan penyebab gagalnya upaya pencapaian tujuan 

pendidikan (Zusnani, 2012: 13). 

Manajemen adalah penggunaan efektif sumber tenaga manusia dan bukan 

manusia serta bahan- bahan materiil lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang 

telah ditentukan (Zusnani, 2012: 13). Secara terminologis, manajemen berarti 

proses penataan dengan melibatkan sumber-sumber potensial guna mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan adalah proses penataan 

kelembagaan pendidikan dengan melibatkan sumber potensial baik yang bersifat 

manusia maupun yang nonmanusia guna mencapai tujuan tertentu (Imron, 2013: 

17). Husaini Usman (2014: 13) mendefinisikan manajemen pendidikan sebagai 

suatu seni dan ilmu mengolah sumber daya pendidikan untuk mewujudkan proses 

dan hasil belajar peserta didik secara efektif, kreatif, inovatif dan menyenangkan 
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dalam mengembangkan potensi dirinya. Proses manajemen yang bersifat 

mendasar dikemukakan oleh Terry (1990: 15) dalam Sutomo (2011), yaitu : (a) 

planning (perencanaan), (b) organizing (pengorganisasian), (c) actuating 

(penggerakan) , dan (d) controlling (pengawasan). 

Berdasarkan penjabaran tersebut, manajemen pendidikan adalah 

penggunaan secara optimal dan efisien segala sumber daya yang dimiliki melalui 

proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Secara lebih khusus, manajemen sekolah 

dasar merupakan segala proses pendayagunaan seluruh komponen yang dimiliki 

sekolah, yaitu dalam bidang garapan kurikulum, kesiswaan, personalia, sarana dan 

prasarana, dan hubungan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan institusional 

sekolah dasar, baik tujuan institusional secara umum maupun khusus. Tujuan 

institusional umum sekolah dasar, yaitu memberikan bekal kemampuan dasar 

kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota 

masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa 

untuk mengikuti pendidikan menengah (Bafadal, 2003: 65). Proses manajemen 

merupakan sistem kerja yang berkala dan berjalan secara siklik, karena begitu 

sampai pada proses pengawasan (controlling) akan kembali pada proses 

perencanaan (planning), sehingga proses manajemen mutlak dilaksanakan secara 

terus menerus dan menuntut adanya perbaikan serta penyempurnaan dalam setiap 

realisasinya. 
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Proses manajemen yang baik manakala di dalamnya terdapat kegiatan 

manajerial dan operatif. Kegiatan manajerial dilakukan oleh pimpinan suatu 

lembaga maka kegiatan manajerial di sekolah dilakukan oleh seorang kepala 

sekolah atau manajer sekolah. Kegiatan operatif dilakukan oleh para pelaksana 

yang berkaitan langsung dan bekerjasama dengan manajer (Sutomo, 2011: 6). 

Manajer dianggap pemegang peran penting dalam proses manajemen termasuk 

dalam manajemen sekolah dasar. Ibrahim Bafadal (2003: 55) mendefinisikan 

manajemen sekolah dasar ialah suatu proses, dalam arti serangkaian kegiatan yang 

diupayakan kepala sekolah untuk kepentingan sekolahnya. Secara esensial, 

manajemen yang bersifat sentralistis, terpusat pada kepala sekolah tersebut ialah 

konsekuensi logis dari pengelolaan negara. Sebab, pendidikan yang ada di suatu 

negara menjadi sub sistem dari pengelolaan negara secara keseluruhan. Ketika 

sistem pemerintahan bersifat sentralistis maka manajemen sekolah juga mengarah 

ke sentralisasi dan selalu bersifat top-down. Hal ini dialami pendidikan di 

Indonesia sejak kemerdekaan hingga tahun 1999-an. Lembaga pendidikan dasar 

secara langsung maupun tidak langsung masih menerapkannya hingga sekarang. 

Sistem manajemen sekolah bersifat top-down hanya mengandalkan kinerja dan 

figur kepala sekolah selaku manajer. Contoh kasus kepala sekolah dengan kinerja 

yang baik di suatu sekolah dasar dapat membawa sekolah yang dipimpin 

berprestasi dan terjadi peningkatan mutu. Namun ketika  kepala sekolah tersebut 

dipindah tugaskan, tidak menutup kemungkinan sekolah yang ditinggalkan 

mengalami penurunan mutu tergantung bagaimana kepala sekolah penggantinya. 
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Dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan 

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

menandakan datangnya era otonomi daerah (desentralisasi). Agar desentralisasi 

dapat dioperasikan dengan baik, pemerintah daerah harus berdaya dan tidak 

terlalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat atau birokrasi. 

Pendapatan asli daerah digali dan dioptimalkan pengelolaannya untuk memenuhi 

belanja rutin dan pembangunan daerah tersebut (Imron, 2013: 46). Hal ini sejalan 

dengan konsep pemerintahan kewirausahaan yang ditawarkan Osborn (1998) 

dalam Imron (2013: 46). Perubahan kecenderungan model pemerintahan dan 

manajemen negara yang birokratik (terpusat) menuju ke arah wirausahaan 

berpengaruh pada perubahan pola manajemen pendidikan, dari yang bersifat 

kepentingan pusat menuju kepentingan sekolah. Pengelolaan sekolah 

mendasarkan pada kemampuan sendiri untuk mampu menciptakan income 

generating demi keberlangsungan sekolah kedepan. Untuk menjamin ketercapaian 

mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah atau sekolah dari hasil 

desentralisasi, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan 

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, yang dituangkan dalam 

Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 

Dasar di Kabupaten/ Kota yang telah direvisi menjadi Permendiknas No.23 tahun 

2013 (Amri, 2013: 66). 

Selain permendiknas tersebut, untuk menjamin ketercapaian mutu 

pendidikan secara nasional yang penyelenggaraanya diserahkan ke daerah 

dikeluarkan pula Permendiknas No.63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin 
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Mutu, PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas 

No.41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. 

Sebagai salah satu penyedia layanan publik dalam bentuk jasa, 

penyelenggara pendidikan tidak bisa terlepas dari tuntutan model layanan publik 

lain. Ketika layanan publik lain mengedepankan kepuasan pelanggan, dunia 

pendidikan dan penyelenggaraannya pun harus mengedepankan hal tersebut. Hal 

ini juga bagian dari implementasi model pemerintahan wirausaha milik Osborn 

yang diadopsi oleh Depdiknas pada tahun 2000 (Imron, 2013: 53). Dalam dunia 

pendidikan, untuk mencapai kepuasan pelanggan berarti berbicara peningkatan 

mutu layanan suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan terutama sekolah dasar 

sebagai pendidikan paling dasar. 

Usaha peningkatan mutu layanan sekolah tercermin dari penerapan teori 

manajemen sistem pendidikan yang bersifat lebih mikro, dapat menyentuh 

keseluruhan kebutuhan sekolah. Semula manajemen bersifat top-down dari 

birokrasi pusat yang bersifat macro oriented (seluruh daerah) menjadi Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) yang memberikan otoritas kepada sekolah agar bisa 

memberdayakan diri (otonomi sekolah) disertai partisipasi masyarakat dalam 

prosesnya. MBS terlahir dengan beberapa nama yang berbeda, yaitu tata kelola 

berbasis sekolah (school-based governance), manajemen mandiri sekolah (school 

self-manegement), dan bahkan juga dikenal dengan school site management atau 

manajemen yang bermarkas di sekolah. Istilah-istilah tersebut memeiliki 

pengertian yang sedikit berbeda. Namun, nama-nama tersebut memiliki inti yang 
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sama, yakni sekolah diharapkan dapat menjadi lebih otonom dalam pelaksanaan 

manajemen sekolahnya, khususnya dalam penggunakaan 3M, yakni man, money, 

dan material. M Ihsan Dacholfany M.Ed Dan Evi Yuzana SKM (Wahidin, 2009) 

menuliskan,  

MBS dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian 

sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan 

daerah. MBS adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan 

mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari 

pusat dan dearah ke tingkat sekolah. Dengan demikian, MBS pada 

dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan 

unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan 

pendidikan secara mandiri. MBS memberikan kesempatan 

pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang 

tua atas proses pendidikan di sekolah mereka. 

 

Setelah MBS, muncul Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

(MPMBS) yang merupakan penjabaran dari MBS sehingga memiliki konsep yang 

tidak jauh berbeda. Fokus dari MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah) terletak pada upaya peningkatan kualitas mutu sekolah yang diukur dari 

input, proses dan outputnya. Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) lebih 

besar dalam mengelola sekolahnya (menetapkan sasaran peningkatan mutu, 

menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, 

dan melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu), memiliki fleksibilitas 

pengelolaan sumberdaya sekolah, dan memiliki partisipasi yang lebih besar dari 

kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan sekolah (Hidayani, 2014). 

Perbedaan MBS dan MPMBS, yaitu MBS adalah suatu ide/konsep dimana 

kekuasaan pengambilan keputusan yang berkait dengan pendidikan diletakkan 

pada tempat yang paling dekat dengan proses pembelajaran, yakni sekolah itu 

sendiri. MPMBS merupakan suatu model manajemen pendidikan yang memberi 
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otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengambil keputusan 

secara partisipatif dengan melibatkan segenap warga sekolah. 

Kekuasaan/kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan untuk 

peningkatan mutu sekolah didesentralisasikan kepada warga sekolah 

dan steakholder.  

Muncul Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau Total Quality Management 

(TQM) yang menurut Sallis (2013) ialah menciptakan budaya mutu dimana tujuan 

setiap anggota ingin menyenangkan pelanggannya dan di mana struktur 

organisasinya mengizinkan mereka berbuat seperti itu. MMT diasumsikan sebagai 

suatu filosofi manajemen yang melembagakan sumber daya yang ada, terencana, 

berkesinambungan dan mengasumsikan peningkatan kualitas dari hasil semua 

aktivitas yang terjadi dalam organisasi: bahwa semua fungsi manajemen yang ada 

dan semua tenaga untuk berpartisipasi dalam proses perbaikan. Manajemen Mutu 

Terpadu-MMT (Total Quality Management-TQM) merupakan suatu sistem nilai 

yang mendasar dan komperhensip dalam mengelola organisai dengan tujuan 

meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dalam jangka panjang dengan 

memberikan perhatian secara khusus pada tercapainya kepuasan pelanggan 

dengan tetap memperhatikan secara memadai terhadap terpenuhinya kebutuhan 

seluruh stakeholders organisasi yang bersangkutan. Masalah kualitas dalam MMT 

menuntut adanya keterlibatan dan tanggung jawab semua pihak dalam organisasi. 

Dengan peningkatan sistem kualitas dan budaya kualitas, proses MMT bermula 

dari pelanggan dan berakhir pada pelanggan pula. Proses MMT memiliki input 

yang spesifik (keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan), mentransformasi 
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(memproses) input dalam organisasi untuk memproduksi barang atau jasa yang 

pada gilirannya memberikan kepuasan kepada pelanggan (output) (Sari, 2012).  

Jika menimbang peran sekolah sebagai penyedia jasa maka MMT tepat 

digunakan karena berorientasi pada kepuasan pelanggan. MMT ialah sistem 

manajemen yang menjadi budaya (1) peningkatan mutu pendidikan secara terus 

menerus. Kepala sekolah memberikan kepercayaan kepada warga sekolah dan 

mendelegasikan kewenangan pada level yang sesuai agar stafnya turut 

bertanggung jawab atas peningkatan mutu. (2) Fokus pada pelanggan. Misi utama 

MMT ialah memenuhi kepuasan pelanggan. (3) Partisipasi warga sekolah, 

keluarga, masyarakat dan pemerintah (Usman, 2014: 602).  

Sekolah yang menerapkan dan menginginkan MMT berjalan dengan baik 

harus melakukan inovasi dan melangkah lebih maju untuk mencapai visi dan misi 

sekolah. Warga sekolah harus menyadari bahwa mutu pelayanan harus 

memuaskan pelanggan dan akan pengaruhi kinerja warga sekolah. Karena hal itu 

diperlukan untuk memenuhi tuntutan standar. Standar yang digunakan ialah 

standar internasional ISO 9001:2008 yang mulanya ditujukan bagi dunia industri 

manufaktur. Namun dunia pendidikan yang sudah mengadopsi pemerintahan 

wirausaha dirasa perlu menerapkan dan mendapat pengakuan berupa sertifikat 

Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 demi tercapainya pelayanan 

terbaik dengan standar internasional (Ula, 2013: 126). 

Pengertian SMM ISO 9001:2008, yaitu (1) ialah sistem penjamin mutu, 

mekanisme standar yang disusun, disepakati, dan diterapkan oleh suatu organisasi 

dalam menjalankan aktivitas kerjanya. (2) Suatu standar internasional untuk 
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sistem manajemen mutu atau kualitas yang menetapkan syarat dan rekomendasi 

untuk desain, serta penilaian dari suatu sistem manajemen mutu. (3) Suatu standar 

mutu atau kualitas yang menyatakan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki 

oleh mutu dari sebuah lembaga. (4) Merupakan prosedur terdokumentasi dan 

praktik-praktik standar untuk manajemen sistem yang menjamin kesesuaian dari 

proses dan produk terhadap kebutuhan yang ditentukan oleh pelanggan dan 

lembaga (Ula, 2013: 127). 

Dari penjelasan tersebut,  dapat disimpulkan sekolah dasar sebagai jenjang 

pendidikan yang penting harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dengan proses 

manajemen yang baik pula. Dengan begitu akan dihasilkan sekolah dasar dengan 

mutu yang baik. Proses manajemen berkaitan erat dengan manajer dan proses 

manajerial. Selama ini proses manajerial bersifat top-down karena terpengaruh 

sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi. Sekolah hanya menjalankan 

perintah dari pemerintah pusat dan menganut proses manajerian berdasarkan figur 

kepala sekolah sehingga mutu pendidikan tidak banyak berkembang. Memasuki 

era desentralisasi ditandai dengan dikeluarkannya undang- undang mengenai 

pemerintah daerah, hal ini berpengaruh pula pada sistem manajemen pendidikan. 

Bukan hanya daerah secara luas yang mendapat otonomi, namun sekolah juga 

diberi otonomi untuk menata sistemnya sendiri tanpa mengesampingkan standar 

mutu yang sudah ditetapkan secara nasional. Hal ini terlihat dari penerapan teori 

manajemen dari MBS, MPMBS, hingga MMT atau TQM yang pada akhirnya 

berlomba mencapai suatu standar internasional penjamin mutu, yaitu Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk pembuktian dan meningkatkan layanan. 
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Keuntungan yang diperoleh dengan diterapkan sistem penjamin mutu ISO 

9001 dirasakan oleh sekolah dan warga sekolah. Keuntungan bagi sekolah (1) 

mendapat pengakuan secara internasional mengenai sistem penjamin mutu; (2) 

memperoleh posisi lebih baik dari pesaing; (3) rework (pekerjaan berulang) 

produk yang gagal mulai berkurang sehingga terjadinya penghematan dan 

mengurangi keluhan pemberi tugas; (4) meningkatkan kerja sama antara personel 

dalam suatu departemen, karena implementasinya menurut pertemuan yang 

produktif; (5) prosedur dan instruksi kerja suatu proyek dan semakin sempurna; 

(6) struktur organisasi semakin jelas tanggung jawab wewenang dan kerjanya; (7) 

meningkatkan kepercayaan pihak pemberi tugas sehingga dapat berperan di pasar 

bebas; (8) cara kerja lebih tertib, semua tugas ada penanggung jawabnya; (9) file-

file penyimpanan data lebih mudah dicari dan terkendali; (10) jika terjadi 

ketidaksesuaian prosedur mudah dicarikan tindakan perbaikan. Keuntungan 

penerapan sistem ini bagi warga sekolah ialah (1) memperoleh kepuasan bekerja 

dengan sistem yang baik dan berkurangnya pekerjaan berulang; (2) memperoleh 

keyakinan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan; (3) memperoleh kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab; (4) 

memunculkan personel yang potensial karena sistem yang baik dan memahami 

SMM ISO 9001 (Usman, 2014: 584). 

Kondisi empirik yang akan dikaji sehubungan dengan pemaparan tersebut 

ialah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Iman dan Amal Sholeh (BIAS) 

Assalam Kota Tegal. Berawal dari sekelompok pemuda pengkaji Al-Quran yang 

berkeinginan memanifestasikan kandungan Al-Quran melalui dunia pendidikan. 
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Pada tahun 1998 berdirilah Yayasan Pendidikan dan Dakwah Bina Anak Sholeh 

(BIAS) yang bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Bina Anak 

Sholeh (BIAS) Yogyakarta. Lembaga pendidikan yang pertama kali didirikan 

adalah Play Group Islam Terpadu, di tahun 2000 berdirilah Raudhatul Athfal dan 

berdirilah SDIT BIAS Kota Tegal tahun 2001 yang bertempat di Jalan Pancasila 

Keluruhan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. 

Yayasan BIAS menyebut gedung sekolah mereka dengan sebutan kampus. 

Pada tahun 2004, SDIT BIAS Kota Tegal mendapatkan kepercayaan dan legalitas 

dari Pemerintah Kota Tegal. Melalui Dinas Pendidikan Kota Tegal,  

diterbitkannya Surat Ijin Operasional dengan Nomor 420/2050. Ditahun ini pula 

kampus SDIT BIAS Kota Tegal mulai berpindah secara permanen di Jalan Dadali 

No.12 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dan 

diresmikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal. 

Dinamisasi lembaga terus berkembang, sehingga di tahun 2010 Yayasan 

Pendidikan dan Dakwah Bina Anak Sholeh (BIAS) Kota Tegal di bawah 

manajemen Yogyakarta perlu dievaluasi. Diambilah keputusan bahwa BIAS Kota 

Tegal akan berdiri sendiri (independent). Dengan demikian, BIAS yang semula 

kepanjangan dari Bina Anak Sholeh  berubah menjadi Bina Iman dan Amal 

Sholeh dan ditambah kata Assalam yang artinya selamat.  

Dengan berpindahnya manajemen, maka mulai tahun 2010 SDIT BIAS 

Kota Tegal berubah nama menjadi SDIT Bina Iman dan Amal Sholeh (BIAS) 

Assalam. Hal ini memberikan keleluasaan kepada lembaga untuk 

mengembangkan kreativitas dan inovasi di dalam dunia pendidikan. Salah satunya 
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adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 sebagai 

langkah perbaikan dalam segala bidang. Jika sebelumnya SDIT menerapkan 

manajemen yang hanya bersandar pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)  

dengan adanya SMM ISO maka dimaksimalkan, sebelumnya berprinsip “yang 

penting ada” maka dengan menerapkan SMM ISO 9001:2008 “harus ada” dan 

memenuhi NP. Tahun 2011 muncul keinginan bersama untuk lebih baik maka 

Yayasan mencari sebuah lembaga audit SMM ISO 9001:2008 terpecaya yang 

bukan hanya mengeluarkan sertifikat tetapi juga mendampingi dalam proses 

penerapannya. Ditunjuklah lembaga Deltapas yang terdaftar sebagai anggota 

Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk mengaudit. Mulai tahun 2011, Yayasan 

BIAS Assalam masuk dalam proses pembenahan dan penerapan. Tahun 2012 

resmi bersertifikat ISO 9001:2008 yang berlaku untuk semua unit pendidikan di 

dalamnya. Proses ini di benarkan oleh M.Kharis Alwafa, S.Pd.I selaku Kepala 

Unit/ Kepala Sekolah SDIT dan Suryaniningsih, kepala unit Tata Usaha. 

Disimpulkan pula oleh kepala unit SDIT BIAS bahwa SMM ISO adalah 

sistem untuk melegalisasi kegiatan yang sudah ada di sebuah lembaga. Artinya 

sekolah menerapkan dahulu kemudian diaudit dan dinyatakan layak atau tidak 

untuk mendapatkan sertifikat berstandar internasional tersebut. Hal ini diperkuat 

oleh hasil penelitian Wiyono yang berjudul “Perencanaan Penerapan Sistem 

Manajemen Mutu Berstandar ISO 9001:2008 di Sekolah Menengah Kejuruan” 

bahwa dalam menerapkan sistem manajemen mutu berstandar ISO 9001:2008 

diperlukan suatu perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik merupakan awal 

keberhasilan dalam menjalankan organisasi sekolah di SMK. Jadi ketika 
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menginginkan legalitas SMM ISO 9001:2008 maka sekolah harus merencanakan 

dan menerapkannya terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan sertifikasi. 

Dari segi lokasi, kampus SDIT yang terletak di tempat yag kurang strategis 

dan di tengah perkampungan, namun tahun 2012 sekolah ini mengalami 

peningkatan status akreditasi. Saat diakreditasi pertama oleh provinsi pada tahun 

2007, SDIT BIAS mendapatkan B dan akreditasi kedua tahun 2012 mendapatkan 

A. Kepala Unit/ Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa ada andil penerapan 

SMM ISO 9001:2008. Sejak penerapan SMM, yang bekerja dalam sekolah adalah 

sistem dan terdokumentasi dengan baik sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan 

dalam instrumen akreditasi dapat dipenuhi. 

Dilihat dari segi fisik, gedung SDIT BIAS Assalam sangat minimalis dan 

bahkan tidak memenuhi standar ruang kelas yang seharusnya, yaitu 7 m x 8 m 

untuk 32 peserta didik atau dalam Yayasan BIAS Assalam disebut dengan santri. 

Setiap kelas SDIT BIAS Assalam hanya berukuran 5 m x 6 m untuk 25 santri 

namun jumlah pendaftar untuk santri baru terus meningkat. Untuk memenuhi 

keinginan pelanggan tersebut kepala unit/ kepala sekolah membuka kelas lebih 

banyak. Jika saat pendirian, yaitu tahun 2001 sekolah cukup membuka dua kelas 

setiap tahun ajaran baru hingga tahun ajaran 2011/2012 maka meningkat menjadi 

3 kelas di tahun ajaran 2012/2013, dan empat kelas di tahun ajaran 2013/2014 dan 

2014/2015. 

Berdasarkan latar belakang yang menjelaskan bahwa sekolah dasar harus 

memiliki layanan mutu yang baik maka sekolah dasar harus melakukan upaya 

untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Salah satu caranya dengan menerapkan 
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manajemen mutu dan berusaha mencapai standar internasional sebagai bentuk 

legalitas. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul: ”Penerapan Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Layanan 

SDIT BIAS Assalam Kota Tegal” diharapkan mampu menjawab apakah dengan 

menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 mutu layanan di sekolah 

tersebut meningkat. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, dapat diidentifikasi masalah yang 

muncul terkait peningkatan mutu layanan sekolah dasar, khususnya di SDIT BIAS 

Assalam ialah : 

1. Sekolah dasar dituntut memiliki mutu yang baik sebagai dasar melanjutkan ke 

jenjang pendidikan selanjutnya; 

2. Sekolah berusaha menghilangkan sistem manajemen yang tergantung pada 

figur pemimpin; 

3. Sekolah menggunakan sistem manajemen yang tergolong baru dan sudah 

mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. 

1.3 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dipaparkan, 

peneliti fokus pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan mutu layanan di 

SDIT BIAS Assalam Kota Tegal. 
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1.4 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian yang muncul berdasarkan fokus penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana penerapan SMM ISO 9001:2008 di SDIT BIAS Assalam Kota 

Tegal? 

2. Bagaimana pengaruh SMM ISO 9001:2008 terhadap  mutu layanan? 

3. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi penerapan SMM ISO 9001:2008? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Seperti yang sudah disinggung dalam pertanyaan penelitian, penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Mengidentifikasi penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. 

2. Menganalisis pengaruh  penerapan SMM ISO 9001:2008 terhadap peningkatan 

mutu layanan. 

3. Menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan SMM ISO 9001:2008. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat secara teoritis untuk memperkaya 

hasil penelitian mengenai penerapan SMM ISO 9001:2008 di sekolah dasar. 

Secara praktis sebagai bahan menambah pengetahuan bagaimana cara dan 

manfaat menerapkan SMM ISO 9001:2008 di sekolah. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Sistem Manajemen Mutu 

Mutu (kualitas) bersifat relatif, mutu yang baik dalam pandangan seseorang 

terkadang berbeda dengan pandangan orang lain. Mutu berasal dari bahasa latin, 

qualis yang berarti what kind of. Menurut Deming, mutu ialah kesesuaian dengan 

kebutuhan pasar. Menurut Jurang ialah kecocokan dengan produk dan Crosby 

perpendapat mutu ialah sesuai dengan yang diisyaratkan (Usman, 2014: 540).  

Mereka bertiga ialah tokoh mutu dunia. Mutu menurut Sallis (2011, 51-5) ialah 

konsep yang absolute dan relatif. Konsep absolute, yaitu sesuatu yang bermutu 

merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi dan tidak dapat diungguli. Mutu 

dalam konsep ini untuk menyampaikan keunggulan status, posisi dan kebanggaan 

akan kepemilikan suatu produk. Mutu yang relatif dikatakan ada apabila sebuah 

layanan memenuhi spesifikasi yang ada. Definisi ini memiliki dua aspek, pertama 

yaitu aspek prosedural, mutu yang dihasilkan sudah sesuai dengan spesifikasi 

standar yang sudah ditetapkan. Kedua ialah aspek transformasional, yaitu 

memenuhi kebutuhan pelanggan karena mengarah pada peningkatan mutu dan 

perubahan organisasi. Aspek transformasional diungkapkan Usman (2014) 

meliputi (1) pelayanan prima pada pelanggan, tanggung jawab sosial yang tinggi, 

kepuasan pelanggan dan perawatan; (2) pelanggan dinomorsatukan, didengar, dan 
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dipuaskan; (3) di lingkungan pendidikan, budaya transformasional ialah fungsi 

dari motivasi yang dimiliki pendidik dan pemimpin dengan peserta didik sebagai 

pusat perhatiannya. 

Jadi, mutu ialah produk atau jasa yang sesuai dengan acuan standar yang 

telah dipilih dan banyak digunakan serta bertujuan memuaskan pelanggan 

(costumer). Suatu lembaga  pendidikan  dikatakan berhasil  jika hasil  dari 

lembaga  pendidikan tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan yang 

diharapkan. Mutu bermanfaat bagi dunia pendidikan karena (1) meningkatkan 

pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah kepada masyarakat dan atau 

pemerintah yang telah memberikan biaya; (2) menjamin mutu lulusan; (3) bekerja 

lebih profesional; dan (4) meningkatkan persaingan yang sehat. Manajemen mutu 

menurut Willy Susilo (Kholidatunur, 2011) adalah: 

Upaya  sistematis melalui  fungsi perencanaan, pelaksanaan, 

pemeriksaan atau pengendalian serta tindak lanjut terhadap semua  

unsur organisasi, baik internal maupun eksternal yang  tercakup dalam 

dimensi material, metode, mesin, dana, manusia, lingkungan dan 

informasi untuk merealisasikan komitmen, kebijaksanaan dan sasaran 

mutu yang  telah ditetapkan dalam rangka  memberikan kepuasan 

kepada pelanggan untuk masa sekarang maupun di masa depan. 

Dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu merupakan suatu proses, usaha, 

atau strategi sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi melalui proses 

manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Dalam tindak lanjut, organisasi melibatkan seluruh anggota organisasi dan yang  

memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasan pelanggan terhadap 

produk atau jasa organisasi tersebut.  
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Mutu memiliki tingkatan, mulai tingkatan terendah yaitu (1) inspeksi, 

menjaga mutu dengan ketelitian pengawasan; (2) Quality Control (QC), menjaga 

mutu dengan pendeteksian; (3) Quality Assurance (QA), menjamin mutu dengan 

pencegahan; (4) Totat Quality Management (TQM), menjaga mutu dengan cara 

terus menerus; (5) Wide Quality Management (WQM), menyelesaikan masalah 

mutu (Sallis, 2011: 60). Total Quality Manajement (TQM) atau dikenal dengan 

Manajemen Mutu Terpadu (MMT) inilah yang banyak diterapkan dalam bidang 

pendidikan sebagai upaya menjaga dan meningkatkan mutu sekolah. 

Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah sistem formal yang 

mendokumentasikan struktur perusahaan, tugas dan tanggung jawab karyawan 

dan manajemen, prosedur- prosedur yang dipersyaratkan untuk mewujudkan mutu 

produk atau jasa. Empat alat mutu harus dipakai ketika membuat sebuah SMM: 

Manual Mutu, Prosedur Operasi Standar, Instruksi Kerja dan dokumen- dokumen 

pendukung seperti diagram alir dan catatan mutu. Keempat alat itu harus 

konsisten, saling berhubungan dan bekerja bersama untuk meningkatkan nilai dari 

barang atau jasa memenuhi kebutuhan  pelanggan dan pasar (Rahmawaty). 

Sistem manajemen mutu mendefinisikan bagaimana  organisasi  

menerapkan praktek-praktek manajemen mutu secara  konsisten untuk  memenuhi 

kebutuhan  pelanggan dan pasar. Terdapat beberapa karakteristik umum dari 

sistem manajemen mutu (Gazpers, 2003): 

1. Sistem manajemen mutu mencakup suatu lingkup yang luas dari aktivitas-

aktivitas dalam  organisasi modern.  Kualitas atau mutu  dapat didefinisikan 

melalui lima pendekatan utama, yaitu (1) transcendent quality  adalah suatu 
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kondisi  ideal menuju keunggulan, (2) product-  based  quality  adalah  

suatu atribut produk yang  memenuhi kualitas, (3)  user- based  quality  adalah 

kesesuaian  atau  ketepatan dalam  penggunaan produk (barang dan/ atau  jasa),  

(4)  manufacturing-  based  quality  adalah kesesuaian terhadap persyaratan-

persyaratan standar, dan (5) value-  based  quality  adalah derajat keunggulan 

pada  tingkat harga yang kompetitif.  

2. Sistem manajemen mutu berfokus pada  konsistensi dari proses kerja. Hal ini  

sering  mencakup  beberapa  tingkat dokumentasi terhadap standar-standar 

kerja.  

3. Sistem manajemen mutu berlandaskan pada  pencegahan kesalahan  sehingga  

bersifat proaktif, bukan  pada  deteksi kesalahan yang bersifat reaktif.  

4. Sistem manajemen mutu mencakup elemen-elemen: tujuan (objectives), 

pelanggan (costumers), hasil-hasil (outputs), proses- proses  (processes), 

masukan-masukan (inputs), pemasok (suppliers) dan pengukuran untuk umpan 

balik dan umpan maju (measurements for feedback  and feedforward). Dalam 

akronim bahasa  Inggris dapat disingkat menjadi:  SIPOCOM-  Suppliers, 

Inputs, Processes, Outputs, Customers Objectivites, and Meassurements.
 

(Kholidatunur, 2011) 

Dari definisi  yang  telah dikemukakan mengenai Sistem Manajemen Mutu, 

dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Manajemen Mutu merupakan  suatu  

prosedur sistematis yang  dilakukan oleh  suatu organisasi perusahaan  maupun 

lembaga pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu dalam rangka  

menjamin kesesuaian suatu produk dari organisasi tersebut terhadap kebutuhan 

atau persyaratan yang  ditentukan oleh pelanggan atau organisasi secara konsisten. 
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2.1.2 Persyaratan Sistem Manajemen Mutu  

Sebuah organisasi, baik organisasi pendidikan maupun suatu perusahaan 

harus memastikan sistem manajemen mutu dibuat, didokumentasikan, 

diimplementasikan dan diperbaiki  terus menerus. Hal ini diwajibkan agar 

senantiasa memenuhi persyaratan Standar Internasional karena dalam SMM, 

dokumen dan rekaman merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan akan di 

audit. Tanpa pengendalian dokumen (pedoman mutu,  prosedur, instruksi kerja, 

dan formulir pendukung) dan rekaman yang akurat serta lengkap organisasi akan 

gagal mendapatkan legalitas berupa sertifikat ISO 9001 (Usman, 2014: 590).  

Willi Susilo (2003) menulisakan bahwa organisasi harus:  

1. Mengidentifikasi proses atau kegiatan yang  diperlukan dalam sistem 

manajemen mutu dan memastikan penerapannya  pada seluruh fungsi di 

organisasi. 

2. Menentukan urutan dan hubungan interaksi proses-proses tersebut.  

3. Menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan, sehingga dapat menjamin 

pengoperasian maupun pengendaliannya  berjalan efektif.  

4. Memastikan tersedianya  sumber daya  dan informasi yang diperlukan untuk 

mendukung  pengoperasian dan pemantauan proses-proses tersebut. 

5. Memantau, mengukur, dan menganalisa  proses-proses tersebut,dan 

6. Melaksanakan tindakan-tindakan yang  perlu untuk mencapai hasil yang telah 

direncanakan dan untuk upaya perbaikan proses secara terus- menerus. 

(Kholidatunur, 2011) 

 



23 

 

 

 

Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 memiliki syarat-syarat 

yang perlu dilakukan. Dalam SMM ISO 9001:2008 syarat ini disebut dengan 

klausul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) klausul (/klau·sul/) berarti 

ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya 

diperluas atau dibatasi. Jika klausul menuju Sistem Manajemen Mutu 

ISO9001:2008 sekolah dilakukan dengan baik, serta pembinaan dengan konsultan 

yang prima maka efek SMM ISO akan semakin terasa. Berikut klausul dalam 

SMM ISO 9001: 2008 : 

Tabel 2.1 Persyaratan- persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 

Sistem Manajemen Mutu 
K

lausul 

Ruang Lingkup  

Umum  

Aplikasi  

1 

1.1  

1.2  

Acuan Normatif  2  

Tujuan dan Definisi  3  

Persyaratan Sistem Manajemen Mutu 4  

Persyaratan Umum  

a) Menetapkan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen 

mutu dan penerapannya diseluruh unit kerja sekolah Anda.  

b) Menetapkan urutan dan interaksi dari proses-proses tersebut.  

c) Menetapkan kriteria dan metode yang dibutuhkan untuk 

menjamin bahwa operasi serta pengendalian dari proses-

proses tersebut menjadi efektif.  

d) Memastikan ketersediaan sumber daya dan informasi yang 

dibutuhkan untuk mendukung operasi dan pemantauan dari 

proses-proses tersebut.  

e) Melakukan pemantauan, pengukuran dan (bila 

memungkinkan) serta menganalisa proses-proses yang 

dilakukan. 

f) Menerapkan tindakan yang perlu untuk mencapai hasil yang 

direncakan untuk peningkatan berkelanjutan dari proses 

tersebut. 

 

4.1  
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Persyaratan Dokumen  

a) Umum  

b) Pedoman/Manual Mutu  

c) Pengendalian Dokumen 

d) Pengendalian Rekaman/Catatan Mutu  

4.2  

4.2.1  

4.2.2  

4.2.3  

4.2.4  

Tanggung Jawab Manajemen  5  

a) Komitmen Manajemen 

b) Fokus pada Pelanggan 

c) Kebijakan Mutu 

d) Perencanaan 

1. Tujuan Mutu 

2. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu  

5.1  

5.2  

5.3  

5.4  

5.4.1  

5.4.2  

e) Tanggung Jawab, Wewenang, dan Komunikasi 

1. Tanggung Jawab dan Wewenang 

2. Wakil Manajemen 

3. Komunikasi Internal 

5.5  

5.5.1  

5.5.2  

5.5.3  

f) Tinjauan Manajemen 

1. Umum 

2. Input Tinjauan 

3. Output Tinjauan  

5.6  

5.6.1  

5.6.2  

5.6.3 

Manajemen Sumber Daya  6  

a) Penyediaan Sumber Daya  6.1  

b) Sumber Daya Manusia 

1. Umum 

2. Kemampuan, Kesadaran, dan Pelatihan  

6.2  

6.2.1  

6.2.2  

c) Prasarana  6.3  

d) Lingkungan Kerja  6.4  

Realisasi Produk (Jasa Layanan Mutu Pendidikan)  7  

a) Perencanaan Realisasi Produk  7.1  

b) Proses yang Berkaitan dengan Pelanggan 

1. Penentuan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk 

2. Tinjauan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk 

3. Komunikasi dengan Pelanggan  

7.2  

7.2.1  

7.2.2  

7.2.3  

c) Disain dan Pengembangan 

1. Perencanaan Disain dan Pengembangan 

2. Input Disain dan Pengembangan 

3. Output Disain dan Pengembangan 

4. Tinjauan Disain dan Pengembangan 

5. Verifikasi desain dan Pengembangan 

6. Validasi Desain dan Pengembangan 

7. Pengendalian Perubahan Disain dan Pengembangan 

7.3  

7.3.1  

7.3.2  

7.3.3 

7.3.4  

7.3.5  

7.3.6  

7.3.7   

d) Pembelian 

1. Proses Pembelian 

2. Informasi Pembelian 

3. Verifkasi Produk (Barang maupun jasa) yang dibeli 

7.4  

7.4.1  

7.4.2  

7.4.3 
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e) Penyediaan Produksi dan Jasa 

1. Pengendalian Penyediaan Produk (barang) dan Jasa 

2. Validasi Proses untuk Penyediaan Produk dan Jasa 

3. Identifikasi dan Mampu Telusur 

4. Kepemilikan Pelanggan 

5. Pengawetan Produk  

7.5  

7.5.1  

7.5.2  

7.5.3  

7.5.4  

7.5.5  

f) Pengendalian Peralatan Monitoring dan Pengukuran  7.6  

Pengukuran, Analisa, Dan Perbaikan  8  

a) Umum  8.1  

b) Monitoring dan Pengukuran  

1. Kepuasan Pelanggan 

2. Internal Audit  

3. Monitoring dan Pengukuran Proses 

4. Monitoring dan Pengukuran Produk  

8.2  

8.2.1  

8.2.2  

8.2.3  

8.2.4  

c) Pengendalian Produk Tidak Sesuai  8.3  

d) Analisa Data  8.4  

e) Perbaikan  

1. Perbaikan Berkelanjutan 

2. Tindakan Koreksi 

3. Tindakan Pencegahan  

8.5  

8.5.1  

8.5.2  

8.5.3  
Sumber : ISO 9001: 2008 Document Development Compliance Manual For Education 

2.1.3 Manfaat dan Cakupan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu  

Perlu ditekankan, bahwa sistem manajemen ISO 9001:2008 membutuhkan 

suatu sistem manajemen mutu terdokumentasi, ini termasuk dalam persyaratan 

yang tertera dalam Document Development Compliance Manual ISO 9001:2008 

(Purwadi, 2012). 

2.1.3.1 Manfaat Pendokumentasian Sistem Manajemen Mutu 

Manfaat pendokumentasian Sistem Manajemen Mutu ialah sebagai sumber 

informasi kelembagaan, sebagai bukti bahwa hal-hal yang direncanakan telah 

benar- benar dilaksanakan dan sesuai dengan persyaratan, serta sebagai portofolio 

pengalaman organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutu. 
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2.1.3.2 Cakupan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu 

Dokumentasi sistem manajemen mutu harus mencakup Manual mutu, 

Prosedur mutu, Instruksi kerja, Dokumen pendukung Kebijakan mutu, Sasaran 

mutu, Manual mutu, Prosedur terdokumentasi, Dokumen untuk pengendalian 

proses, dan Catatan mutu. Jadi standar minimal dokumen SMM ISO 9001:2008 

yang dipersyaratkan ialah: (1) Dokumen tingkat I : Pedoman Mutu (Quality 

Manual), (2) Dokumen tingkat II : Prosedur Mutu (Quality Prosedur), (3) 

Dokumen tingkat III : Instruksi Kerja (Work Instruction), (4) Dokumen tingkat 

IV: Dokumen pendukung (Form-form) (Purwadi, 2012). 

2.1.4 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 

ISO adalah badan standarisasi internasional yang menangani masalah 

standarisasi untuk barang dan jasa. Badan ini merupakan federasi badan-badan 

standarisasi dari seluruh dunia yang berkedudukan di Geneva, Swiss dan didirikan 

pada 23 tahun 1947. Saat ini organisasi tersebut sudah beranggotakan lebih dari 

147 negara (Ula, 2013: 122) dimana setiap negara diwakili oleh badan 

standarisasi nasional. Indonesia diwakili oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), 

sehingga lembaga konsultan resmi yang menangani ISO 9001:2008 di Indonesia 

ialah yang sudah menjadi anggota KAN. 

ISO bukan berasal dari International Standard of Organization. ISO berasal 

dari bahasa Yunani, ISOS yang berarti sama. ISO 9001 merupakan standar 

internasional yang mengatur tentang sitem manajemen mutu (Quality 

Management System). ISO 9001 merupakan model penjamin mutu dalam desain/ 

pengembangan, produksi instalasi, dan pelayanan. Karena itu, sering kali disebut 
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ISO 9001, QMS. ISO 9000 merupakan standar manajemen kualitas dan 

penjaminan mutu yang menjadi dasar ISO 9001. Sehingga masih sering 

digunakan ISO 9000 dalam pembahasan ISO 9001. Tulisan 2008 menunjukan 

tahun revisi. Maka yang dimaksud ISO 9001:2008 adalah Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001 hasil revisi tahun 2008. Jadi ISO 9000:2000 dengan ISO 

9001:2008 secara esensi sama namun ISO 9001:2008 sudah terfokus dan 

diperbaiki dari segi redaksi. 

Sistem Manajemen Mutu memilki 8 prinsip manajemen mutu, yaitu: 

1. Fokus pada pelanggan (customer focus) 

Jika tidak dapat mempertahankan mutu maka lembaga pendidikan dapat tutup 

karena ditinggalkan pelanggan internal maupun eksternal. 

2. Kepemimpinan (Leader) 

Pimpinan satuan pendidikan menetapkan kesatuan tujuan dan arah satuan 

pendidikan. Pemimpin harus dapat  menciptakan  dan memelihara lingkungan 

kerja yang menyenangkan. Menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan 

sehinga bawahan bisa bekerja dengan maksimal.  

3. Pelibatan sumber daya manusia 

Sebuah organisasi membutuhkan anggota dan segala kemampuan yang 

dimilikinya untuk bekerja bersama mencapai tujuan sekolah. 

4. Pendekatan proses 

Hal ini terkait dengan efisiensi dan keefektifan kegiatan organisasi. Pendekatan 

ini beranggapan proses pendidikan lebih penting daripada hasilnya. 
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5. Pendekatan sistem  pada manajemen 

Mengidentifikasi, memahami  dan  mengelola proses yang saling terkait  dalam 

proses untuk mencapai hasil yang terbaik. 

6. Perbaikan berkesinambungan (continual) 

Hal ini merupakan sasaran dari semua sistem mutu. Pendidikan tidak boleh 

berhenti meningkatkan mutu dan staf yang berada di sekolah selalu 

ditingkatkan kompetensinya. 

7. Pendekatan  fakta pada  pengambilan keputusan 

Seluruh keputusan yang diambil harus berdasarkan data dan informasi akurat, 

relevan, dan up to date. 

8. Hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok 

Organisasi harus menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan 

organisasi lain. 

Tahap-tahap penerapan ISO 9001:2008, yaitu (Usman, 2014) : 

1. Penulisan dan pengesahan dokumen (pedoman mutu, prosedur operasi standar, 

instruksi kerja, formulir dan sebagainya); 

2. Pelaksanaan dari semua yang telah dituliskan dalam dokumen; 

3. Setelah sekolah yakin bahwa sistem telah tersusun dan berjalan sesuai 

persyaratan ISO, sekolah dapat mengajukan permohonan kepada sebuah badan 

sertifikasi yang dipilih untuk mengaudit. 

Evaluasi terhadap efektivitas penerapan SMM telah diatur oleh standar 

internasional melalui proses audit internal, tinjauan manajemen, mendengarkan 

dan merespon keluhan pelanggan, dan akan selalu di audit oleh lembaga 

sertifikasi setiap 6 bulan selama 3 tahun. Melalui ISO 9001:2008, setiap kegiatan 
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yang mempengaruhi mutu dilakukan dalam rangkaian kegiatan yang tidak 

terputus, yaitu (1) perencanaan tertulis (say what you do); (2) pelaksanaan dan 

pengendalian sesuai rencana (do what you say); (3) rekam/ catat hasil pelaksanaan 

(record what you did). 

Sedangkan pendekatan pada  penyusunan dan pengimplementasian atau 

penerapan suatu sistem manajemen mutu dikutip oleh Kholidatunur (2011) dari 

buku Panduan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Mutu Strategis Pendidikan  

Sesuai  Standar  ISO  9001:2008, Departemen Pendidikan Nasional; Direktorat  

Jenderal  Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah; Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Atas Tahun 2009, terdiri dari beberapa langkah yaitu:  

1. Menentukan kebutuhan dan harapan pelanggan dan pihak lain yang 

berkepentingan.  

2. Menetapkan  kebijakan  mutu dan sasaran  mutu satuan pendidikan.  

3. Menentukan proses dan tanggungjawab yang  diperlukan untuk 

mencapai sasaran mutu.  

4. Menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran mutu.  

5. Menetapkan metode untuk mengukur keefektifan dan efisiensi 

setiap proses. 

6. Merapkan pengukuran ini untuk menentukan keefektifan dan 

efisiensi setiap proses. 

7. Menentukan sarana pencegahan ketidaksesuaian dan penghilangan 

penyebabnya. 

8. Menetapkan dan menerapkan proses perbaikan dari sistem 

berkesinambungan dari sistem manajemen mutu.  

Tahapan-tahapan Sistem Manajemen Mutu memiliki keterkaitan dengan 

Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. 

Berikut tahapannya:  

1. Tahapan Analisis  Lingkungan Eksternal dan Internal (Environmental 

Scanning-  External & Internal). Analisis pada tahap ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, 
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Threat) atau Analisis terhadap Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman 

(KEKEPAN). 

2. Tahapan  Perumusan Strategi (Strategy  Formulation). Tahapan ini  sejalan 

dengan Perencanaan Program Sekolah pada Standar Pengelolaan untuk 

merumuskan visi, misi, nilai inti, sasaran, strategi serta kebijakan. 

3. Tahapan Implementasi  Strategi (Strategic Implementation). Tahapan ini  

sejalan dengan  pelaksanaan  rencana  kerja  pada Standar Pengelolaan untuk 

melaksanakan program-program kerja yang mengarah kepada pencapaian visi, 

misi, dan nilai inti serta strateginya. 

4. Tahapan  evaluasi dan  pengendalian  (Evaluation  and Control). Tahapan ini  

sejalan dengan pengawasan dan  evaluasi pada Standar Pengelolaan untuk 

melakukan pengukuran terhadap kinerja yang  dicapai dengan melakukan 

Audit internal untuk mendapatkan  informasi tentang kapabilitas proses 

sekolah  atau kinerja pelaksanaan rencana  kerja  sekolah serta  prestasi peserta 

didik yang dicapai. 

5. Tahapan umpan balik  dan peningkatan (Feedback  atau Improvement). Pada  

tahapan ini, Sekolah Bertaraf Internasional melakukan analisis  memilih 

peningkatan secara  berkelanjutan (continual/  incremental  improvement) atau 

akan melakukan peningkatan secara dramatis/inovatif (breakthrough 

improvement). 
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Tujuan utama dari ISO 9000 , yaitu (Nasution, 2005): 

1. Organisasi mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa  yang  

dihasilkan sehingga  secara  berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan 

para pembeli atau pelanggan. 

2. Organisasi memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya sendiri bahwa 

kualitas yang dimaksudkan telah dicapai dan dapat dipertahankan. 

3. Organisasi memberikan  keyakinan  kepada pihak pembeli bahwa kualitas yang  

dimaksudkan itu telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa yang dijual. 

(Kholidatunur, 2011) 

Tujuan akhir menerapkan SMM ISO 9001:2008 adalah untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan dengan menerapkan sistemnya secara konsisten, efektif dan 

efisien. Termasuk proses perbaikan jika proses yang telah dilakukan belum 

mencapai hasil sesuai sasaran mutu dan persyaratan pelanggan. 

2.1.5 Mutu Pelayanan Sekolah Dasar 

2.1.5.1 Pengertian Pelayanan ( Jasa/ Service) 

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia berusaha melalui aktivitas 

sendiri maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain. Aktivitas ialah 

proses penggunaan akal, pikiran panca indra dan anggota tubuh dengan atau 

bantuan alat. Proses tersebut dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan 

sesuatu yang diinginkan baik berupa barang maupun jasa. Ivancevich, Lorenzi, 

Skinner, dan Crosby  (1997:448) dalam Winarsih dan Ratminto (2014: 2), 

berpendapat pelayanan  adalah  produk-produk yang  tidak  kasat mata (tidak  

dapat diraba) yang melibatkan usaha- usaha manusia dan menggunakan peralatan. 
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Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain 

secara langsung. Ciri pokok pelayanan ialah produk yang dihasilkan tidak kasat 

mata namun bisa dirasakan yang berarti pelayanan adalah sebuah jasa. Perbedaan 

jasa dari produk, yaitu (Sallis, 2011) : (1) jasa meliputi hubungan langsung antara 

pemberi dan pengguna; (2) diberikan tepat waktu dan digunakan saat itu juga; (3) 

sebuah jasa tidak dapat diperbaiki, maka standar jasa ialah harus baik sejak awal; 

(4) berhadapan dengan ketidakpastian, (5) pelayanan pada pelanggan diberikan 

secara langsung oleh pekerja yunior, bukan atasan atau pemilik; (6) kesulitan 

untuk mengukur tingkat keberhasilan dan produktivitas. 

Berikut ialah beberapa pelayanan yang didambakan oleh konsumen:  

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang  

cepat dalam arti tanpa  hambatan  yang  kadang kala dibuat-buat. 

2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian kata 

lain semacam itu yang  nadanya  mengarah pada  permintaan sesuatu, baik 

dengan alasan untuk dinas atau alasan untuk kesejahteraan. 

3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan 

yang sama, tertib dan tidak pandang bulu. 

4. Pelayanan yang  jujur  dan terus terang, artinya  apabila  ada hambatan karena  

suatu masalah yang  tidak dapat dielakkan hendak diberitahukan, sehingga 

orang tidak menunggu-nunggu sesuatu yang tidak menentu (Moenir, 2014: 41). 

2.1.5.2 Sekolah Dasar 

 Sekolah dasar ialah salah satu bentuk pendidikan dasar di Indonesia 

sebagaimana tertuang dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 pasal 17 ayat 2, 
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yaitu Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Standar 

kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut (Permendikbud RI No.19 

Tahun 2005 Pasal 26 ayat 1). Hal ini berarti tanpa melalui jenjang sekolah dasar, 

sesorang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya 

 Secara garis besar, komponen sekolah dasar berupa input, proses dan 

output. Input sekolah dasar diklasifikasikan menjadi tiga jenis masukan, yaitu (1) 

masukan sumberdaya manusia (human resources input); (2) material (material 

input); (3) lingkungan sekolah (environmental input). Semua dikelola dengan 

proses profesional dalam rangka memproses peserta didik sebagai masukan 

mentah (raw input) menjadi keluaran yang diharapkan. Output utama dari sekolah 

dasar ialah peserta didik yang sudah diproses demikian rupa memiliki bekal dasar 

untuk melanjutkan kehidupan dan ke jenjang pendidikan selanjutnya. 

2.1.5.3 Mutu Pelayanan  

 Baik tidaknya mutu pelayanan bukanlah berdasarkan sudut pandang 

penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut  pandang konsumen sebagai 

pengguna jasa. Karakteristik kualitas jasa  (mutu pelayanan) dipaparkan Len 

Berry,  Parasuraman, dan Valerie Zeithaml (1980), yaitu: 

1. Reliability: konsistensi dalam kinerja dan ketahanannya; kinerja 

benar sejak awal  pertama kali; menepati  janji dan akurat dalam 

spesifikasi; sesuai dengan iklan dan label. 

2. Responsiveness: tanggap terhadap klaim/ protes konsumen; 
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kesiapan karyawan memberikan servis pada  waktu yang 

diperlukan; cepat bereaksi atas perubahan lingkungan misalnya 

teknologi, peraturan, perilaku konsumen. 

3. Competence: menguasai  keterampilan dan pengetahuan yang 

memadai untuk memberikan sevis yang diperlukan. 

4. Access: kemudahan pendekatan dan akses; waktu tunggu pendek. 

5. Cortesy: sopan santun; respek,  perhatian,  tulus, dan keramahan 

dari personil/karyawan service, sabar mendengar keluhan 

pelanggan. 

6. Communication: pemberitahuan informasi kepada  para 

konsumen dalam bahasa yang difahami  konsumen; 

mendengarkan suara  konsumen; menyesuaikan bahasa kepada 

kebutuhan konsumen yang berbeda. 

7. Credibility: kepercayaan, keandalan, kejujuran; reputasi 

perusahaan; karakteristik pribadi dari karyawan perusahaan. 

8. Security: bebas dari bahaya,  resiko, atau keraguan;  keamanan 

fisik; keamanan financial; kerahasiaan. 

9. Understanding the customer: memahami  konsumen,  

berusaha mengerti kebutuhan konsumen;  belajar 

memahami  kebutuhan konsumen yang  spesifik; memberikan 

perhatian pribadi; memperhatikan langganan yang baru maupun 

regular dan loyal. 

10. Assurance: memiliki  sumber  daya  manusia dan  teknologi serta  

fasilitas untuk memberikan jaminan memenuhi kebutuhan 

konsumen  dengan jasa  purnajual jangka panjang, bukan sesaat 

saja sewaktu menyerahkan barang. 

11. Tangibles: bukti  fisik adanya  jasa  (service); fasilitas fisik, 

penampilan personil/ karyawan; perangkat (tools) untuk 

menyediakan  jasa (service); pelayanan jasa  dengan kemudahan 

dan efisien bagi konsumen (Kholidatunur, 2011). 

 

2.1.5.4 Mutu Layanan Pendidikan 

Tujuan analisis mutu lebih tepat digunakan untuk melihat pendidikan 

sebagai sebuah industri jasa daripada sebuah proses produksi. Pandangan ini 

dibutuhkan institusi untuk mendefinisikan jasa dan standar yang akan diberikan 

serta tidak terlepas dari standar yang sudah ditetapkan oleh institusi di atasnya. 

Membahas tentang mutu tidak terlepas dari tujuan peningkatan mutu 

layanan itu sendiri, yaitu untuk memuaskan pelanggan. Pelanggan institusi 

pendidikan sebagai penyedia jasa terbagi menjadi pelanggan internal dan 
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eksternal. Pelanggan eksternal ialah pelanggan utama institusi pendidikan, seperti 

orang tua, peserta didik, masyarakat dan lain-lain yang merasakan langsung mutu 

pelayanan. Pelanggan internal ialah pelanggan yang menjadi pekerja dalam 

penyedia jasa itu sendiri, karena masing-masing pekerja dalam intitusi turut 

menjadi penyedia jasa bagi rekan kerjanya (Sallis, 2011: 69). Jadi para staff atau 

pekerja itulah yang disebut pelanggan internal. Tanpa adanya mutu layanan untuk 

pelanggan internal, tidak akan mungkin tercipta mutu layanan yang memuaskan 

untuk pelanggan eksternal. 

Mutu pelayanan pendidikan adalah adanya jaminan proses atau layanan 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan dan mampu memenuhi keinginan para siswa dan masyarakat (kepuasan 

pelanggan) (Suherman, 2011). Menjamin mutu layanan sekolah erat hubungannya 

dengan akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara 

komprehensif kelayakan dan kinerja lembaga atau program pendidikan, yang 

dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Prinsip komprehensif dalam 

pelaksanaan akreditasi sekolah berarti fokus penilaian tidak hanya terbatas pada 

aspek-aspek tertentu saja, tetapi meliputi berbagai aspek yang bersifat 

menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara 

utuh kondisi kelayakan dan kinerja sekolah tersebut. Kelayakan dan kinerja ini 

terutama ditinjau dari misi utamanya yaitu memberikan layanan pendidikan dalam 

rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk 

menjadi dirinya sendiri, serta dapat menjalani hidup bersama orang lain 

(Kebijakan Nasional Akreditasi Sekolah, 2014). Hal ini juga tertuang dalam 
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Permendiknas No.29 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah/Madrasah (BAN S/M), Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu 

kegiatan penilaian kelayakan suatu Sekolah/Madrasah berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam 

bentuk pengakuan peringkat kelayakan. 

Dengan diperolehnya informasi yang komprehensif, hasil akreditasi 

digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana strategis sekolah 

untuk masa empat tahun dan rencana operasional tahunan sekolah. Sehingga 

sekolah menempatkan program akreditasi sebagai bagian dari upaya sekolah 

untuk meningkatkan mutunya secara berkelanjutan. 

 

Gambar 2.1.  Siklus Akreditasi dan Peningkatan Mutu Sekolah 

Kebijakan Nasional Akreditasi Sekolah (2004: 9) 
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2.2 Kajian Empiris 

Penelitian tentang kualitas pelayanan, penerapan manajemen mutu (TQM) 

dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 di berbagai institusi sudah 

banyak dilakukan, termasuk institusi pendidikan. Penelitian Kholidatunur dengan 

judul Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dalam Meningkatkan 

Mutu Pelayanan Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern Sahid menemukan 

hasil bahwa dengan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, 

pelaksanaan manajemen di pondok  pesantren  berjalan dengan  baik, sistematis, 

dan konsisten karena masing-masing bagian atau fungsi yang ada di pondok 

pesantren terdapat job descriptionnya  masing-masing, selain itu mutu pelayanan 

pendidikan pun dapat tercapai dengan maksimal. 

Hasil penelitian Implementasi Total Quality Management Sebagai Upaya 

Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN Model Yogyakarta oleh Ahmad darmadji 

menunjukan bahwa implementasi prinsip TQM di MAN Model Yogyakarta 

tercermin dari proses yang bertahap dan terus-menerus dalam peningkatan mutu 

dengan pemenuhan harapan pelanggan (client) internal maupun eksternal melalui 

dukungan, partisipasi aktif dan dinamis dari sejumlah pihak. TQM juga memberi 

manfaat bagi MAN Model sebagai institusi dalam perannya sebagai leader of 

change. 

Dony Hendartho menganalisis implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008 pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia dan 

hasilnya 1) Implementasi SMM ISO 9001:2008 pada STIAMI telah berjalan sejak 

tahun 2011, institusi telah mengimplementasikan sistem manajemen mutu dengan 
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mengikuti aturan-aturan dasar, yang meliputi sistem dokumentasi, pemeliharaan, 

dan pengembangan sistem manajemen mutu. STIAMI mendokumentasikan sistem 

manajemen mutu yang terdiri dari empat tingkat hierarki dokumentasi; (2) 

Tanggung jawab manajemen dalam mengembangkan dan menjalankan sistem 

manajemen mutu, serta meningkatkan efektivitas implementasinya secara kontinu 

telah dipenuhi dan dijalankan oleh organisasi. 

Dyah Ayu Larasati, Imam Hanafi, dan Ainul Hayat melakukan penelitian 

dengan judul Implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) Berbasis ISO 

9001:2008 Dalam Lembaga Pendidikan (Studi pada SMAN 5 Malang). Hasil 

penelitian menunjukan SMAN 5 Malang telah menerapkan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2008 untuk menyempurnakan sistem manajemen sekolah dengan 

melakukan perbaikan secara berkelanjutan. SMAN 5 Malang telah melaksanakan 

salah satu klausul dari 8 klausul yang ada dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008 yaitu klausul ke 5 tentang tanggung jawab manajemen. Dimana 

SMAN 5 Malang memiliki komitmen dalam memenuhi harapan pelanggan 

dengan menetapkan kebijakan mutu, sasaran mutu, dan mengadakan rapat 

tinjauan manajemen. 

Dalam Internasional Education Studies, Ernest Lim Kok Seng dan Tan Pei 

Ling melakukan penelitian dengan judul  a Statistical Analysis Of Education 

Service Quality Dimensions On Business School Students‟ Satisfaction. Analisis 

Statistik Dimensi Mutu Layanan Pendidikan Terhadap Kepuasan Siswa Sekolah 

Bisnis.  
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The results indicated that instructors, academic courses, learning 

resources and student‟s engagement had positive and statistical 

significant influenced on student satisfaction. This study provides very 

useful information for the stakeholder to plan and draw appropriate 

strategies for the dimensions that need further improvement. More 

importantly, education service quality will determine the sustainability 

of an institution by looking at the competitiveness of education setting 

at national and international levels. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa instruktur, program akademik, sumber 

belajar dan keterlibatan siswa positif dan secara statistik signifikan berpengaruh 

terhadap kepuasan mahasiswa. Penelitian ini memberikan informasi yang sangat 

berguna bagi pemangku kepentingan untuk merencanakan dan merumuskan 

strategi yang tepat untuk dimensi yang perlu perbaikan lebih lanjut. Lebih penting 

lagi, kualitas layanan pendidikan akan menentukan keberlanjutan institusi dengan 

melihat daya saing pengaturan pendidikan di tingkat nasional dan internasional. 

Penelitian Tara Bahadur Thapa yang berjudul Total Quality Management in 

Education mengambil setting di Nepal dan menghasilkan 

TQM advocates that everything and everybody in the organization is 

involved in the academic institutions for continuous improvement. As 

it is applied to education, TQM faces new challenges due to diversity 

in nature of students and educators, large and multileveled 

classrooms, technological advances and new paradigms in 

educational content and delivery. Despite these issues education must 

maintain quality across classrooms, schools and institution. This 

article highlights the need of TQM to improve overall quality of 

education in Nepal.  

 

TQM menganjurkan segala sesuatu dan semua orang dalam organisasi 

terlibat dalam lembaga akademik untuk perbaikan terus-menerus. Seperti yang 

diterapkan untuk pendidikan. TQM menghadapi tantangan baru karena faktor 

alamiah keragaman siswa dan pendidik, ruang kelas besar dan berlapis-lapis, 

kemajuan teknologi dan paradigma baru dalam konten pendidikan dan 
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pengiriman. Meskipun begitu pendidikan harus menjaga kualitas di ruang kelas, 

sekolah dan institusi. Inilah perlunya TQM untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan secara keseluruhan di Nepal. 

Suranto dan Rina Sutantri meneliti Implementasi Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001:2008 di SMK Negeri 1 Godean Yogyakarta. Hasil penelitian 

menyimpulkan (1) Implementasi sistem manajemen mutu sudah berjalan dengan 

baik, (2) Dalam implementasi sistem manajemen mutu ISO harus direncanakan 

kesesuaian sistem terkait dengan standar yang harus dipenuhi, (3) Perlunya 

sosialisasi agar semua elemen sekolah mengetahui komponen dan fungsi ISO 

9001:2008 secara terperinci, (4) Audit internal dan eksternal perlu dilakukan 

melalui pengecekan terhadap proses pelayanan yang berjalan, dan fungsi 

implementasi, (5) ISO mendorong penyempurnaan kinerja organisasi sekolah 

yang berorientasi pada perbaikan manajemen sekolah untuk kepuasan pelanggan. 

Penelitian dengan judul Kepuasan Warga Sekolah Terhadap Implementasi 

Sistem Manajemen Mutu dalam Hal Pelayanan di SMK N 2 Yogyakarta yang 

ditulis oleh Sudiyono dan Detha Rintiansyah Putri bertujuan untuk mengetahui 

seberapa baik implementasi standar Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 

9001:2008 dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan di SMK N 2 Yogyakarta 

diukur dari tingkat kepuasan siswa, guru dan karyawan sebagai pelanggan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa: 

(1) Siswa yang merasa sangat puas sebanyak 4,3% responden, puas 

sebanyak 24% responden, cukup puas sebanyak 45,2% responden, 

kurang puas sebanyak 19% responden dan sangat tidak puas sebanyak 

7,5% responden. Kepuasan siswa berada pada kategori tinggi dengan 

persentase sebanyak 65,80%. (2) Guru yang merasa sangat puas 

sebanyak 10,8% responden, puas sebanyak 16,2% responden, cukup 
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puas sebanyak 37,8% responden, kurang puas sebanyak 27,1% 

responden dan sangat tidak puas sebanyak 8,1% responden. Kepuasan 

guru berada pada kategori tinggi dengan persentase sebanyak 65,80%. 

(3) Karyawan yang merasa sangat puas sebanyak 8,3% responden, 

puas sebanyak 8,3% responden, cukup puas sebanyak 50% responden, 

kurang puas sebanyak 33,4% responden dan sangat tidak puas 

sebanyak 0% responden. Kepuasan karyawan berada pada kategori 

tinggi dengan persentase sebanyak 75,86%. 

 

Noviyana Irnawati, M. Akhyar, dan Ranto mengadakan penelitian dengan 

judul Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di SMK PGRI 1 

Surakarta dan hasil penelitian menunjukkan: 

(1) Kualitas pelaksanaan sistem ISO 9001:2008 di SMK PGRI 1 

Surakarta tergolong tinggi. (2) Faktor-faktor yang mendukung 

pelaksanaan sistem ISO 9001:2008 di SMK PGRI 1 Surakarta yaitu 

(a) Pada evaluasi konteks faktor yang mendukung antara lain : (i) 

Kondisi orang tua; (ii) Kebijakan dalam penerapan sistem ISO 

9001:2008; (b) Pada evaluasi input faktor yang mendukung antara 

lain: (i) sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); (ii) kesiapan 

siswa; (iii) kesiapan guru; (iv) kesiapan kepala sekolah; (v) kesiapan 

Wakil Manajemen Mutu ; (vi) kurikulum yang relevan dengan Dunia 

Usaha/Dunia Industri (DU/DI); (vii) kesiapan sarana dan prasarana;  

(viii) kesiapan media pengajaran; (ix) kesiapan keuangan; (c) Pada 

evaluasi proses faktor yang mendukung antara lain: (i) Pelaksanaan 

pembelajaran; (ii) Peran kepala sekolah; (iii) Pemberdayaan Sumber 

Daya Manusia (SDM); (iv) Pelaksanaan administrasi; (v) 

Pengendalian terhadap pelanggaran siswa; (vi) Kerjasama dengan 

Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI); (vii) Pelaksanaan penilaian 

hasil belajar; (d) Pada evaluasi produk faktor yang mendukung antara 

lain: (i) Kualitas siswa; (ii) Kuantitas siswa; (iii) Kepuasan siswa. (3) 

Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan sistem ISO 

9001:2008 adalah Pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) karyawan yang rendah. (4) Pelaksanaan sistem ISO 9001:2008 

di SMK PGRI 1 Surakarta memberikan manfaat yang tinggi antara 

lain: (a) meningkatkan kualitas lulusan; (b) meningkatkan kuantitas 

lulusan; (c) meningkatkan kepuasan siswa. 
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Penelitian L.A. Dobrzański dan M.T. Roszak dengan judul Quality 

Management in University Education menghasilkan 

The authors of the paper emphasize the essence of the conducted 

activities in limits of legal supervision influencing quality of 

education. However, in context of individual approach to the essence 

of discussed in the article problems it seems to be correct to benefit 

from rich experience of the science about management (including 

quality management) and implementing in the universities certificated 

quality management systems as a tool of maintenance and 

improvement of conducted didactic and research activities. 

 

Para penulis menekankan esensi dari kegiatan yang dilakukan dalam batas 

pengawasan hukum yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Namun, dalam 

konteks pendekatan individual untuk esensi dibahas dalam masalah artikel 

tampaknya benar untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman yang kaya 

ilmu tentang manajemen (termasuk manajemen mutu) dan menerapkan di 

universitas-universitas sertifikat sistem manajemen mutu sebagai alat 

pemeliharaan dan peningkatan dalam melakukan kegiatan didaktik dan penelitian. 

Dampak Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 pernah diteliti 

oleh Penny Rahmawaty dengan judul Dampak Penerapan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2000 Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Kasus Pada Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan penerapan SMM ISO 

9001:2000 terhadap kinerja organisasi dengan nilai F hitung sebesar 28,236 

dengan signifikansi 0,000, nilai R2 sebesar 0,224 yang berarti bahwa penerapan 

SMM ISO 9001:2000 berpengaruh terhadap kinerja organisasi sebesar 22,4% dan 

sisanya 77,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Persamaan regresi adalah Y = 9,912 + 

0,286X. Sedangkan hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 
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antara dosen dan karyawan dalam penerapan SMM ISO 9001:2000 terhadap 

kinerja dengan nilai t hitung di atas 0,05. 

Sebagian besar penelitian diatas menghasilkan penemuan positif dari 

implementasi SMM ISO 9001:2008, namun dalam penelitian yang dilakukan 

Penny Rahmawaty, SMM ISO 9001:2000 berpengaruh terhadap kinerja 

organisasi sebesar 22,4% dan sisanya 77,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Melalui 

skripsi ini penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi SMM 9001:2008 di 

sekolah dasar melalui SDIT BIAS Assalam yang sudah mengimplementasikan 

dan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 sejak 2011. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah 

sebagai berikut,  

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 

 

Latar Belakang 

Sekolah dasar adalah jenjang pendidikan paling penting dan salah satu industri 
jasa/layanan. Karena itu sekolah dasar harus memiliki mutu layanan yang baik. Mutu 

dipersiapkan melalui manajemen yang berorientasi pada peningkatan mutu  

Permasalahan 
SDIT BIAS Assalam Kota Tegal sudah menerapkan Sistem 
Manajemen Mutu ISO 9001:2008 sebagi upaya peningkatan 

mutu layanan 

Pertanyaan penelitian  

Bagaimana proses penerapan dan kaitannya dengan peningkatan mutu 
layanan serta apasajakah faktor penghambat dan pendukung penerapan 

SMM ISO di SDIT BIAS Assalam 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 terhadap 
peningkatan mutu layanan SDIT BIAS Assalam Kota Tegal 

Mengidentifikasi 
penerapan Sistem 

Manajemen Mutu ISO 
9001:2008 

Aanalisis Kualitatif 

Menganalisis penarapan 
ISO 9001:2008 terhadap 

peningkatan mutu layanan 

Analisis Kualitatif 

Menganalisis faktor yag 
mempengaruhi penerapan 
Sistem Manajemen Mutu 

Analisis Kualitatif 

Kesimpulan 

Rekomendasi 
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BAB 3 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengolah data secara 

ilmiah dari sumber data utama maupun kedua untuk tujuan tertentu. Dengan 

menggunakan metode penelitian diharapkan proses penelitian menjadi lebih 

sistematis, tepat dan mencapai tujuan penelitian. 

Penelitian ini mengenai pengaruh penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008 terhadap peningkatan mutu layanan sekolah. Dilakukan untuk 

mengidentifikasi penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, 

menganalisis penarapan ISO 9001:2008 terhadap peningkatan mutu layanan dan  

faktor penghambat serta pendukung penerapanya. Penulis menggunakan SDIT 

BIAS Assalam yang terletak di Kota Tegal sebagai obyek penelitian karena 

merupakan SD yang telah menerapkan manajemen mutu dan mendapat sertifikat 

Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008. 

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat 

induktif. Data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan dan akan memunculkan 

teori atau penemuan baru sebagai hasil penelitian. Seperti yang dituliskan Imam 

Gunawan (2013: 88) dalam bukunya, Penelitian kualitatif : Teori dan Praktek 

“Penelitian kualitatif sifatnya induktif, tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dari 

lapangan yakni fakta empiris. Penulis terjun ke lapangan, mempelajari suatu
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proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, 

menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses 

tersebut”. 

Karakteristik penelitian kualitif menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam 

Sugiyono (2013: 15), yaitu: 

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti 

adalah instrumen kunci. 

2. Bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, 

sehingga tidak menekankan pada angka. 

3. Lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. 

4. Melakukan analisis data secara induktif. 

5. Lebih menekankan makna. 

Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor (1975: 5) sebagai 

proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang- orang dan data perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal 

ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau 

hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan 

(Moleong, 2012: 4). 

Jadi alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif  karena 

menggunakan paradigma alamiah. Penelitian dimulai dari lapangan yang ada 

(naturalistic inquiry) dan tidak dipaksakan dengan perlakuan tertentu (treatment) 

sehingga obyek dapat diteliti secara menyeluruh (holistik). Landasan teori pokok 
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yang digunakan ialah fenomenologi. Berasal dari kata dasar fenomena 

[fe.no.me.na] yang berarti hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan 

dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Husserl seorang filsuf Jerman 

mengartikan fenomenologi sebagai (1) pengalaman subyektif atau pengalaman 

fenomenologikal. (2) suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari 

seseorang (Gunawan, 2013). Dengan landasan teori tersebut penulis memperoleh 

gambaran lengkap obyek kajian dalam penelitian. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Lofland dan Lofland 

(1984: 47) mengungkapkan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain (Moleong, 2012: 157). Data penelitian didapat melalui dua sumber data, 

yaitu: 

1. Data Primer 

ialah data berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh langsung dari hasil 

wawancara terhadap informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan 

informasi relevan dan sebenarnya di lapangan. Sumber data ini ialah pengurus 

harian sekolah, pengurus yayasan dan pelanggan (eksternal) yaitu orangtua. 

2. Data Sekunder 

ialah data pendukung berupa sumber tertulis. Sumber tertulis yang digunakan 

bersumber dari arsip dan dokumen resmi sekolah serta dokumen lain yang relevan 

dengan proses penerapan SMM ISO 9001:2008 di SDIT BIAS Assalam. 

 



48 

 

 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data serta informasi yang akan dideskripsikan dan dianalisis 

dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

3.3.1 Pengamatan 

Menurut Arikunto (2002) pengamatan dilakukan dengan cara mengadakan 

penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (Gunawan, 2013: 143). 

Pengamatan dilakukan untuk memahami latar penelitian dan perilaku manusia di 

dalamnya, mengetahui dan mendapatkan data secara menyeluruh. Dipilihnya 

teknik pengamatan ini didasarkan atas alasan berikut: (1) Dengan berada 

dilapangan, penulis lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan 

situasi. (2) Pengamatan langsung memungkinkan penulis menggunakan 

pendekatan induktif. (3) Penulis dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak 

diamati oleh orang lain. (4) Penulis dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak 

akan terungkap oleh responden dalam wawancara. (5) Penulis dapat 

mengemukakan hal-hal diluar persepsi responden. (6) Di lapangan, penulis tidak 

hanya dapat mengadakan pengamatan tetapi juga memperoleh kesan-kesan 

pribadi. 

Dalam penelitian ini penulis memilih tipe pengamatan terbuka, Bunford 

Junker (Moleong 2012: 177) menyebut pengamat sebagai pemeranserta (the 

observer as participant). Keberadaan penulis diketahui secara terbuka oleh umum 

terutama subyek sehingga penulis dapat dengan mudah memperoleh informasi 

yang dibutuhkan termasuk informasi rahasia. 
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3.3.2 Wawancara 

Penggunaan wawancara dimaksudkan untuk mengetahui makna-makna 

subyektif yang dipahami informan atau responden terkait topik penelitian. Penulis 

menggunakan salah satu pembagian wawancara yang digunakan oleh Patton 

(1980) dalam Moleong (2012: 187) yaitu dengan pendekatan menggunakan 

petunjuk umum wawancara. Pewawancara diharuskan membuat kerangka 

petunjuk wawancara yang berisi petunjuk garis besar proses dan isi wawancara 

agar data yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. Sugiyono menyebutnya 

dengan wawancara terstruktur. Peneliti sudah mengetahui dengan pasti informasi 

apa yang akan diperoleh dengan menyiapkan instrumen berupa pertanyaan- 

pertanyaan tertulis (Sugiyono, 2013 :318). Wawancara ini menggunakan dimensi 

prosedural (Wilson, 1996), pertanyaan disesuaikan dengan keadaan dan bersifat 

natural (Gunawan, 2013: 160). Tempat wawancara adalah tempat keseharian 

informan. Informan bebas menjawab baik isi maupun panjang pendeknya jawaban 

sehingga dapat diperoleh informasi yang mendalam dan rinci.  

3.3.3 Kajian Dokumen dan Kepustakaan 

Pengumpulan data melalui kajian dokumen dan kepustakaan menambah 

kredibilitas data serta hasil penelitian kualitatif. Kajian dokumen penulis  

tekankan pada pengumpulan dan pemahaman isi dokumen sebagai pelengkap 

penggunaan pengamatan dan wawancara. Untuk dokumen tertentu yang 

membutuhkan analisis isi, akan dilakukan penafsiran terbatas berdasarkan 

perspektif penulis sendiri yang selanjutnya dikonfirmasikan kepada informan.  

Kajian kepustakaan penulis lakukan untuk pengayaan konsep, teori dan landasan 

metodologi penelitian ini. 
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3.4 Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability) dan 

kepastian (confirmability) (Sugiyono, 2012: 364). Terdapat tujuh teknik uji 

kepercayaan data, sedangkan untuk uji keteralihan, ketergantungan, dan kepastian 

dapat diuji masing-masing dengan satu teknik pengujian. 

Dalam penelitian ini penulis hanya menguji kriteria kepercayaan, kebergantungan 

dan kepastian. Pengujian kriteria kredibilitas/ kepercayaan, penulis menggunakan 

teknik triangulasi sumber dan teknik serta pengecekan anggota (member chek). 

Kriteria kebergantungan dan kepastian diuji dengan teknik penelusuran auditing 

(audit trail). 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menguji data kepada sumber yang sama 

menggunakan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2013: 371). Sebagai contoh, data 

diperoleh dengan wawancara selanjutnya diuji kembali dengan pengamatan dan 

dokumentasi. Jika data yang diperoleh berbeda maka dilakukan diskusi lebih 

lanjut dengan sumber data atau informan. Data yang penulis peroleh 

selanjutnya  diuji melalui teknik member chek. Penulis  meminta pendapat dan 

penilaian dari sumber data utama atau informan. Apabila data yang ditemukan 

disepakati oleh para pemberi data (sumber data utama) berarti data tersebut valid, 

sehingga semakin kredible/dipercaya. Audit trail dilakukan dengan cara 

menentukan seorang auditor independen atau pembimbing untuk mengaudit 

keseluruhan aktivitas penulis dalam proses penelitian. Untuk melaksanakan 

proses audit trail ini penulis mengkonsultasikan catatan lapangan, hasil analisis 
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dan hasil sintesis data serta catatan mengenai proses penelitian. Pemeriksaan 

dilakukan perbaikan dan dicari strategi-strategi pengumpulan informasi yang 

lebih baik. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Susan Stainback menyatakan: “there are no guidelines in qualitative 

reasearch for determining how much data and data analysis are necessary to 

support and assertion, conclusion or teory”. Belum ada panduan dalam penelitian 

kualitatif untuk menentukan berapa banyak data dan analisis yang diperlukan 

untuk mendukung kesimpulan atau teori (Sugiyono, 2012: 332). Berikut ini ialah 

teknik yang peneliti gunakan dalam analisis data, yaitu: 

3.5.1 Pengolahan Data di Lapangan 

Penulis mengamati, mencatat dan merefleksi seluruh data dan informasi 

yang dihimpun dari pengamatan, wawancara, pengkajian dokumen dan 

kepustakaan pada setiap tahap pengumpulan data. Penulis catat dalam bentuk 

catatan yang berisi coretan kata- kata dan hal- hal pokok saja. Catatat tersebut 

disempurnakan dalam bentuk catatan lapangan. Catatan lapangan 

mendeskripsikan diri subyek, rekonstruksi dialog, peristiwa khusus, aktifitas-

aktifitas dan perilaku pengamat. Dalam bagian reflektif dimuat refleksi mengenai 

analisis, metode, kerangka berfikir, pendapat, gagasan dan kepedulian peneliti. 

3.5.2 Reduksi dan Penyajian Data 

Penulis mereduksi hasil catatan lapangan yang belum bermakna dan 

kompleks. Merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, dan membuat 

kategorisasi. Dalam mereduksi data, penulis dipandu oleh tujuan yang akan 
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dicapai maka data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian akan dibuang. Data 

hasil reduksi disajikan dalam bentuk narasi. Miles and Humberman (1984) 

menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data 

in the past has been narrative text”. Paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Namun 

selanjutnya disarankan, dalam melakukan penyajian data selain berupa narasi 

dapat berupa grafik, matrik, jaringan kerja atau bagan (Sugiyono, 2013: 339) 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan dan verifikasi  

 Penulis menggunakaan data hasil reduksi yang sudah dikelompokan dalam 

penyajian data untuk menarik kesimpulan. Untuk memperoleh kesimpulan yang 

lebih grounded, penulis melakukan verifikasi atas kebermaknaan yang telah 

ditemukan pada tahap penyajian data. Akhirnya, penulis  mengkonfirmasi temuan 

dan kesimpulan pada tujuan penelitian. 
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BAB 4 

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kota Tegal 

4.1.1 Kondisi Geografi, Administrasi, dan Demografi 

 Kota Tegal ialah salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah. 

Terletak pada 109˚08‟ - 109˚10‟ Bujur Timur dan 6˚50‟ - 6˚53‟ Lintang Selatan 

yang membentang di daerah Pantai Utara Jawa (PANTURA). Memiliki relief 

daerah dataran rendah dengan tinggi ± 3 meter dari permukaan air laut dan 

struktur tanah berpasir serta tanah liat. Berada di pertigaan jalur kota besar 

Purwokerto- Tegal- Jakarta dan Semarang- Tegal- Jakarta. Kota Tegal beriklim 

tropis dan bersuhu udara relatif panas. Temperatur udara rata-rata perbulan 

mencapai 24,9˚C dengan suhu minimum 24,9˚C dan maksimum mencapai 31,6˚C. 

 Berdasarkan laporan tahunan Survei Pertanian (SP-VA) yang dilakukan 

oleh BPS, luas wilayah Kota Tegal ialah 39,68 km². Luas tersebut sekitar 0,11% 

dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administrasi dibagi menjadi empat 

kecamatan dengan 27 kelurahan. Kecamatan  terluas, yaitu Kecamatan Tegal 

Barat dengan luas 15,13 km². Kecamatan Margadana 11,76 km², Tegal Selatan 

6,43 km² dan Tegal Timur 6,36 km². Kota Tegal di sebelah utara berbatasan 

dengan Laut Jawa, barat dengan Kabupaten Brebes, sebelah timur dan selatan 

dengan Kabupaten Tegal. 
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 Dalam Katalog BPS Kota Tegal Dalam Angka 2014, pada tahun 2013 

jumlah penduduk Kota Tegal tercatat sebanyak 245.202 jiwa yang terdiri dari 

121.712 penduduk laki-laki dan 123.490 perempuan. 

Tabel 4.1. Pertumbuhan Penduduk Kota Tegal Tahun 2001 - 2013 

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 
Pertumbuhan 

Penduduk 

Rasio 

Jenis 

Kelamin 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2001 118.764 122.016 240.762 1,90 97,00 

2002 119.118 122.949 242.067 0,54 97,00 

2003 122.166 121.468 243.634 0,65 101,00 

2004 122.921 122.313 245.234 0,66 101,00 

2005 122.969 122.355 245.324 0,06 101,00 

2006 123.008 122.720 245.728 0,16 100,00 

2007 123.792 123.284 247.076 0,55 100,00 

2008 124.817 123.905 248.722 0,67 101,00 

2009 126.735 126.540 253.275 1,83 100,00 

2010 119.367 121.173 240.540 -5.03 99,00 

2011 119.899 121.811 241.710 0,49 98,00 

2012 121.070 122.660 243.730 0,84 99,00 

2013 121.712 123.490 245.202 0,60 99,00 

Sumber: Monografi – Katalog BPS 2014  

Menurut hasil proyeksi sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kota 

Tegal tahun 2013 ialah 243.860 dengan jumlah penduduk laki-laki 120.773 dan 

perempuan 123.087. SP 2010 juga memproyeksikan jumlah penduduk bertambah 

menjadi 246.998 dengan jumlah laki-laki 121.860 dan perempuan 124.224 di 

tahun 2015. Berikut ini ialah tabel jumlah penduduk hasil proyeksi SP 2010 

menurut wilayah tahun 2013 - 2016 (total):  
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Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi SP 2010 Menurut Wilayah Tahun 

2013 - 2016 (Total) 

Kecamatan /Kelurahan 2013 2014 2015 2016 

Kec. Tegal Selatan 58 592 58 857 59 108 59 333 

Kec. Tegal Timur 76 224 76 840 77 444 78 015 

Kec. Tegal Barat 63 256 63 447 63 624 63 770 

Kec. Margadana 45 788 45 854 45 908 45 941 

Jumlah 243 860 244 998 246 998 247 059 

Sumber: Diadaptasi dari kotategal.bps.go.id 

 Berdasarkan tabel tersebut, persebaran penduduk Kota Tegal yang terbesar 

berada di Kecamatan Tegal Timur, yaitu mencapai 31,35%. Persebaran terendah 

berada di Kecamatan Margadana dengan 18,26 %. Persebaran ini relatif sama 

dengan tahun-tahun sebelumnya yang tertera dalam katalog BPS tahun 2014, 

dimana Kecamatan Tegal Timur memiliki distribusi terbanyak dan terendah ialah 

Margadana. Kepadatan penduduk Kota Tegal tahun 2015 sebesar 6.224 jiwa/km². 

Kecamatan Tegal Timur merupakan kecamatan terpadat dengan 12.176  jiwa/km². 

Sementara kecamatan dengan kepadatan terkecil ialah Margadana dengan 3.903 

jiwa/km². 

4.1.2 Gambaran Pendidikan di Kota Tegal 

 Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan adalah tersedianya 

sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang diperoleh antara lain melalui jalur 

pendidikan. Peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan pada pemberian 

kesempatan seluas- luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan, 

terutama penduduk kelompok usia sekolah. Pendidikan pada hakekatnya 

bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
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beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pemerintah Kota Tegal bertekad 

mewujudkan insan Kota Tegal yang bermoral, kompetitif dan berwawasan 

kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal (TK/TKLB/RA/BA, 

SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK), pendidikan non 

formal (PAUD, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat, Kursus dan 

Kelembagaan) yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan 

keadilan kesetaraan gender.  

 Sarana pendidikan di Kota Tegal pada tahun 2013 tertera dalam katalog 

BPS 2014 relatif memadai dilihat dari jumlahnya, yaitu untuk pendidikan pra 

sekolah (TK) sebanyak 79 sekolah, pendidikan dasar baik negeri maupun swasta 

(SD Negeri, Swasta dan MI) sebanyak 154 sekolah, pendidikan menengah 

pertama negeri dan swasta berjumlah 35 sekolah, pendidikan menengah atas 

negeri dan swasta sebanyak 32 sekolah. Untuk jenjang yang lebih tinggi, di Kota 

Tegal terdapat Universitas Pancasakti (UPS) dan kampus Universitas Negeri 

Semarang untuk jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar serta beberapa akademi 

yang telah terakreditasi. Berikut ialah tabel banyaknya sekolah dan kelas sekolah 

dasar (Negeri dan Swasta) tahun pelajaran 2013/2014: 

Tabel 4.3. Banyaknya Sekolah dan Kelas Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta)  

Tahun Pelajaran 2013/2014 

Uraian 

Tegal Selatan Tegal Timur Tegal Barat Margadana Jumlah 

sekolah rombel sekolah rombel sekolah rombel sekolah rombel sekolah rombel 

Negeri 21 481 45 133 31 196 25 160 122 970 

Swasta 2 29 4 21 10 84 - - 16 134 

Sumber : Diadaptasi dari Dinas Pendidikan Kota Tegal – Katalog BPS 2014 
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4.1.2.1 Partisipasi Sekolah 

 Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas 

pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. 

Melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah digunakan beberapa indikator, 

antara lain angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka 

putus sekolah (APS), angka melajutkan (AM), angka kelulusan, rata-rata nilai 

UN, kondisi ruang kelas, rasio ketersediaan sekolah dan kelayakan guru mengajar. 

Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai perkembangan 

kondisi pendidikan di Kota Tegal, dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.4. Kondisi Pendidikan di Kota Tegal Tahun 2009-2013 

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 

1 APK      

 SD/MI/Sederajat 111 115,42 118,99 119,54 111,04 

2 APM      

 SD/MI/Sederajat 92,45 98,15 102,11 101,88 103,88 

3 Angka Putus Sekolah      

 

SD/MI 

 

0,32 0,24 2,55 0,20 0,38 

4 Angka Kelulusan Siswa      

 SD/MI 98,60 99,83 100 100 100 

5 

Pendidik Berkualifikasi 

D4/SI      

 SD/MI 23,41 76,97 62,68 65,83 66,66 

Sumber :Diadaptasi dari RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Tegal 2015-2019 
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Tabel 4.5. Angka Melanjutkan Kota Tegal Tahun 2009-2013 (dalam %) 

No Jenjang 2009 2010 2011 2012 2013 

1 

Dari SD/MI ke 

SMP/MTs 

117,45 100 128,51 104,23 108,20 

2 

Dari SMP/MTs ke 

SMA/SMK/MA 

122,11 113,94 133,82 138,82 113,70 

Sumber : RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Tegal 2015-2019 

Tabel 4.6. Rata-rata Nilai Ujian Nasional Kota Tegal Tahun 2009- 2013 (dalam%) 

No Jenjang 2009 2010 2011 2012 2013 

1 SD/MI 6,19 6,19 6,69 7,44 6,88 

2 SMP/MTs 6,61 6,61 7,18 6,76 7,88 

3 SMA/SMK/MA 7,02 7,00 7,07 7,64 7,09 

Sumber : RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Tegal 2015-2019 

4.1.2.2 Sekolah Dasar 

 Jumlah SD dan MI sampai dengan tahun pelajaran 2012/2013 adalah 153, 

dengan rincian SD negeri berjumlah 122 (79,73 %) dan swasta berjumlah 31 

(20,26 %). Pada tahun 2015 ini, jumlah sekolah dasar baik negeri maupun swasta 

yang terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Tegal berjumlah 157 sekolah terdiri dari 

122 (77,70 %) SD Negeri dan 35 (22,23 %) SD swasta. Berdasarkan data Dinas 

Pendidikan Kota Tegal tahun 2009 sampai dengan 2014, terdapat 137 sekolah 

terakreditasi, yaitu 46 sekolah dasar berakreditasi A dan 91 berakreditasi B. 

 Di Kecamatan Tegal Timur terdapat 45 SD Negeri , 4 SD Swasta, SD Islam 

Terpadu, MI dan SLB Negeri. Kecamatan Tegal Barat memiliki 31 SD Negeri, 10 

SD Swasta dan 2 MI. Kecamatan Margadana memiliki 25 SD Negeri dan 6 MI. 
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Kecamatan Tegal Selatan memiliki 21 SD Negeri, 8 MI, SD Muhammadiyah, dan 

SD Islam Terpadu. Berikut tabel angka kelulusan (AL) dari tahun 2009 – 2014 : 

Tabel 4.7. Angka Kelulusan Sekolah Dasar Kota Tegal Tahun 2009-2013 

          

NO SATUAN 

PENDIDIKAN 

Th. 2009/2010 Th. 2010/2011 Th. 2011/2012 Th. 2012/2013 

Lulus Tdk 

Lulus 

Lulus Tdk 

Lulus 

Lulus Tdk 

Lulus 

Lulus Tdk 

Lulus 

1 SD                 

  Negeri 3,805 7 3,798 - 3,915 - 2,441 - 

  Swasta 377 1 412 - 454 - 1,911 - 

  Jumlah (1) 4,182 8 4,210 - 4,369 - 4,352 - 

2 MI                 

  Negeri - - - - - - - - 

  Swasta 490 - 462 - 501 - 353 - 

  Jumlah (2) 490 - 462 - 501 - 353 - 

  Jumlah (1+2) 4,672 8 4,672 - 4,870 - 4,705 - 

3 SDLB 

A, B, D, E 

                

  Negeri 4 - 3 - 4 - 1 - 

  Swasta - - - - - - - - 

  Jumlah (3) 4 - 3 - 4 - 1 - 

  Jumlah 

Total (1+2+3) 

4,676 8 4,675 - 4,874 - 4,706 - 

Sumber:Dinas Pendidikan Kota Tegal 2015 
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Tabel 4.8. Tabel Angka Kelulusan Sekolah Dasar Kota Tegal Tahun Ajaran 

2013/2014 

No. Status Sekolah Jumlah Sekolah 

Jumlah Peserta 

Mengikuti Lulus Tidak 

Lulus 

1 

SD Negeri/ 

Swasta 

137 4.168 - - 

3 MI Swasta 15 439 - - 

4 SDLB 1 18 - - 

JUMLAH 4.643 

  

Sumber:Dinas Pendidikan Kota Tegal 2015 

4.2 Gambaran Khusus Kecamatan Tegal Selatan 

4.2.1 Geografi dan Administrasi 

 Secara geografis kecamatan Tegal Selatan berada di wilayah selatan Kota 

Tegal yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi lain, yaitu di 

sebelah utara dengan Kecamatan Tegal Barat, selatan dengan Kabupaten Tegal, 

timur dengan Kecamatan Tegal Timur serta sebelah barat dengan Kecamatan 

Margadana dan Kabupaten Brebes. Topografi permukaan kecamatan ini relatif 

dataran rendah. Dengan struktur tanah pasir dan liat. Beriklim tropis dengan 

temperatur rata-rata sekitar 27,40˚C dan curah hujan rata-rata 10/124. 

 Luas wilayah Kecamatan Tegal Selatan ialah 6,43 km² dan menurut katalog 

BPS berjudul Statistik Daerah Tegal Selatan 2014 dibagi menjadi 8 kelurahan 

yang terdiri dari 42 RW dan 239 RT dengan jumlah penduduk 60.150 orang. 

Pembagian wilayah administrasi Kecamatan Tegal Selatan, yaitu Kelurahan 

Kalinyamat Wetan 0,89 km², Bandung 0,59 km², Debong Kidul 0,35 km², Tunon 
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0,75 km², Keturen 0,62 km², Debong Kulon 0,74 km², Debong Tengah 1,11 km² 

dan Randugunting 1,38 km². Kelurahan Randugunting memilik jumlah RT dan 

RW terbanyak yaitu 12 RW dan 89 RT. 

4.2.2 Demografi 

 Perkembangan jumlah penduduk Kecamatan Tegal Selatan mengalami 

peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan 

dan penurunan angka kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk. Faktor 

perpindahan penduduk yang paling berpengaruh terhadap perubahan jumlah 

penduduk di Kecamatan Tegal Selatan. 

 Menurut katalog BPS Statistik Daerah Tegal Selatan 2014, pada tahun 2010 

jumlah penduduk Kecamatan Tegal Selatan sebanyak 57.774 sedangkan pada 

tahun 2011 sebanyak 58.338 orang dengan rincian 29.228 laki-laki dan 29.110 

perempuan. Tahun 2012 berjumlah 58.645 orang dengan 29.947 laki-laki dan 

9.698 perempuan. Pada tahun 2013 tercatat jumlah penduduk berjumlah 60.150 

orang dengan 30.221 laki-laki dan 29.929 perempuan. 

4.3 Profil SDIT BIAS Assalam Kota Tegal 

 Yayasan BIAS Assalam menyelenggarakan pendidikan untuk Batita Center, 

Playgroup, Roudlotul Atfal (RA) dan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT). SMP 

BIAS Assalam sudah bekerjasama dengan lembaga Insan Cendikia sehingga  

berubah nama menjadi SMP Insan Cendikia BIAS Assalam dan memiliki 

kepengurusan yang berbeda, jadi walaupun berada dalam lingkungan gedung 

BIAS Assalam manajemenya sudah terpisah. Yayasan yang menyebut gedung 

sekolahnya dengan sebutan “kampus” ini memiliki gedung sekolah playgroup dan 
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batita center yang terpisah. Selebihnya berada di Kampus Terpadu Jalan Dadali 

No.12 Kelurahan Randugunting. Di kampus terpadu inilah segala bentuk kegiatan 

yayasan dan pendaftaran serta ketatausahaan dilaksanakan. Berikut struktur 

organisasi yayasan BIAS Assalam tahun 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Yayasan BIAS Assalam Tahun 2015 

 

 Visi Yayasan BIAS Assalam ialah menjadi lembaga pendidikan islam 

terbaik yang mampu mewujudkan tenaga mendidik, santri dan lulusan yang sehat 

jasmani dan rohani, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, dan peduli dalam 

pembangunan islam. Untuk misinya ialah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pendidikan islam yang inovatif; 

2. Mengembangkan mutu sumber daya manusia; 

3. Menjadikan lembaga sebagai sekolah unggulan bertaraf internasional; 

Ketua Yayasan 

Drs. Mulyanto 

Bendahara Yayasan 

Nurjanah, S.Pd. AUD 

Sekretaris Yayasan 

Moh. Muktafan, S.Pd 

Kepala Tata Usaha 

Suryaniningsih 

Bagian Keuangan 1 

Selamet Nuraeni 

Bagian Keuangan 2 

Nurul Burhanudin 

Bagian Kepegawaian 

Ak.Susanti 

Bagian Kesiswaan 

Ahmad Muzakir 
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4. Menjadi center of excellent dalam pengembangan pendidikan islam; 

5. Mewujudkan lingkungan islam yang kondusif dalam pengembangan ilmu; 

6. Mencetak santri dan lulusan berprestasi dalam bidang akademik dan non 

akademik; 

7. Berperan aktif dalam pengembangan regulasi pendidikan yang islami. 

 SDIT Bina Iman dan Amal Sholeh (BIAS)  Assalam merupakan salah satu 

sekolah dasar swasta diantara 33 sekolah dasar swasta Se-Kota Tegal dan 31 

sekolah dasar Se-Kecamatan Tegal Selatan. Terletak di tengah perkampungan 

Kelurahan Randugunting yang sebenarnya kurang strategis, sekolah ini mampu 

membuktikan bahwa lembaga mereka dapat dipercaya. Hal tersebut terbukti 

dengan perolehan status akreditas A serta berada di peringkat 37 dari 137 sekolah 

terakreditasi di Kota Tegal. Selain itu, SDIT BIAS Assalam selalu masuk dalam 

daftar nilai tertinggi di Kecamatan Tegal Selatan selama 2 tahun terakir. SDIT 

BIAS masih tercatat dengan nama Bina Anak Sholeh (BIAS) berikut tabelnya : 

Tabel 4.9. Daftar Nilai Tertinggi Berdasarkan Ujian Nasional 

Kecamatan Tegal Selatan TP 2012/2013 

N0 Kode Sekolah Nama Sekolah 

Peserta UN 
UN 

L P Jml 
Tertinggi 

1 03-03-115 SD ISLAM TERPADU BINA ANAK SHOLEH 27 19 46 28,30 

2 03-03-094 SDN DEBONG TENGAH 02 18 18 36 27,60 

3 03-03-095 SDN BANDUNG 01 27 20 47 27,60 

4 03-03-104 SDN BANDUNG 02 20 27 47 27,45 

5 03-03-120 MI NURUL HUDA 01 11 13 24 27,40 

6 03-03-096 SDN DEBONG TENGAH 03 15 18 33 27,35 

7 03-03-109 SDN RANDUGUNTING 03 18 19 37 27,20 

8 03-03-103 SDN TUNON 02 17 24 41 27,15 

Sumber:Dinas Pendidikan Kota Tegal 2015 
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Tabel 4.10. Daftar Nilai Tertinggi Berdasarkan Nilai Sekolah 

Kecamatan Tegal Selatan Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

N0 KODE SEKOLAH NAMA SEKOLAH 

PESERTA UN 

NS 

L P Jml 

Tertinggi 

1 03-03-115 SD ISLAM TERPADU BINA ANAK SHOLEH 27 19 46 28,04 

2 03-03-099 SDN TUNON 01 25 17 42 27,91 

3 03-03-108 SDN KALINYAMAT WETAN 01 22 16 38 27,81 

4 03-03-101 SDN DEBONG KIDUL 01 27 47 74 27,63 

5 03-03-096 SDN DEBONG TENGAH 03 15 18 33 27,62 

6 03-03-106 SDN RANDUGUNTING 01 16 14 30 26,98 

7 03-03-097 SDN BANDUNG 03 13 9 22 26,93 

8 03-03-105 SDN KALINYAMAT WETAN 03 10 10 20 26,84 

9 03-03-121 MI NURUL HUDA 02 14 10 24 26,83 

10 03-03-093 SDN DEBONG TENGAH 01 10 16 26 26,70 

Sumber:Dinas Pendidikan Kota Tegal 2015 

Tabel 4.11. Daftar Nilai Tertinggi Ujian Sekolah SD/MI 2013/2014 

Kecamatan Tegal Selatan 

 
Peringkat Kode sekolah Nama sekolah 

Nilai US 

tertinggi 

1 03-03-095 SDN BANDUNG 01 28.15 

2 03-03-109 SDN RANDUGUNTING 03 28.15 

3 03-03-115 SD ISLAM TERPADU BINA ANAK SHOLEH 27.95 

4 03-03-111 SDN RANDUGUNTING 05 27.75 

5 03-03-097 SDN BANDUNG 03 27.60 

6 03-03-099 SDN TUNON 01 27.50 

7 03-03-104 SDN BANDUNG 02 27.40 

8 03-03-101 SDN DEBONG KIDUL 01 27.05 

9 03-03-106 SDN RANDUGUNTING 01 27.05 

10 03-03-114 SD MUHAMMADIYAH 03 26.95 

Sumber:Dinas Pendidikan Kota Tegal 2015 
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4.3.1 Deskripsi SDIT BIAS Assalam 

 Berikut ini ialah gambar Kampus Terpadu BIAS Assalam yang terletak di 

Jalan Dadali No.12 Randugunting. Dalam kampus ini terdapat kantor tata usaha, 

unit RA, SDIT, dan SMP IC BIAS Assalam. 

 

Gambar 4.2. Kampus Terpadu Yayasan BIAS Assalam 

 

Gambar 4.3. Gedung SDIT BIAS Assalam 
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1. Nama Sekolah    : SDIT Bina Iman dan Amal Sholeh 

(BIAS) Assalam 

2. Nomor Identitas Sekolah   : 100590 

3. Nomor Statistik Sekolah   : 104036503054 

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional  : 20329910 

5. Alamat     : Jl. Dadali No. 12, Randugunting 

Kecamatan    : Tegal Selatan 

Kota     : Tegal 

Provinsi     : Jawa Tengah 

Telepon     : (0283) 343090 

6. Status Sekolah    : Swasta 

7. Nomor Akta Pendirian   : 420/2050 

8. Tahun Berdiri Sekolah   : 2001 

9. Luas Tanah Sekolah   : 1900 m
2
 

10. Luas Bangunan Sekolah   : 1500 m
2
 

11. Status Tanah    : Milik Sendiri 

12. Status Bangunan    : Milik Sendiri 

13. Status Akreditasi/Tahun   : A/2012 

4.3.2 Model Pengembangan Pendidikan 

Berikut ini ialah program-program dan model pengembangan Pendidikan SDIT 

BIAS Assalam: 
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1. Full Day School 

2. Tahfidz (Hafalan Jus „Amma, Do‟a dan Hadits) 

3. Baca Tulis Huruf Al-quran 

4. Habit Forming (Pembentukan Kebiasaan) 

5. Learning by Doing (Anak belajar melalui praktek lapangan, menjadikan alam 

dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar) 

6. Praktek Kunjungan Lapangan (PKL) 

7. Temu Profesi 

8. Life Skill (keterampilan hidup) 

9. Pengenalan Bahasa Internasional (Bhs.Inggris dan Arab) 

10. Kebun Pendidikan 

11. Boarding School 

Kegiatan harian SDIT, yaitu sapaan pagi, materi reguler, istirahat makan 

snack, materi reguler, ishoma, materi reguler, baca tulis huruf Al-quran, dan 

tahfidz (hafalan juz‟amma dan do‟a). Untuk kelas 1,2 dan 3 kegiatan sekolah 

berlangsung hari Senin-Jum‟at pukul 07.00 – 14.30. Kelas 4, 5 dan 6 kegiatan 

sekolah juga berlangsung hari Senin-Jum‟at namun pada jam yang berbeda, yaitu 

pukul 07.00 – 15.30 dan hari Sabtu pukul 07.00-10.00 untuk kegiatan 

ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler SDIT BIAS, antara lain beladiri, renang, 

menari, melukis, bulu tangkis, catur, drum band, kepanduan (pramuka), 

pencaksilat dan robotik. 
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4.3.3 Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 

4.3.3.1 Visi Sekolah 

Menjadi sekolah Islam SMART “Sholeh, Mandiri, Aktif, Ramah dan Teladan”. 

Setiap orang tua khususnya yang beragama islam menginginkan anaknya 

menjadi anak yang sholeh dan sholeha. Menjadi pribadi yang mandiri dan aktif 

untuk menjalani kehidupan. Ramah dan menjadi teladan dalam kebaikan 

merupakan perwujudan sikap rendah hati agar menjadi manusia yang tidak 

sombong. Orang tua membutuhkan suatu lembaga pendidikan yang dapat 

mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. Visi SDIT ini merupakan rangkuman 

keinginan dan kebutuhan serta tujuan orantua siswa memasukan anaknya dalam 

suatu lembaga pendidikan. SDIT BIAS mencoba merangkum dan hasilnya sebuah 

visi simple tidak menggunakan kalimat panjang namun berisi dan memiliki tujuan 

pasti. 

4.3.3.2 Misi Sekolah 

1. Menciptakan generasi Islam penerus bangsa yang sholeh dengan menanamkan 

nilai-nilai aqidah Islam yang lurus; 

2. Menumbuhkan kepribadian yang mandiri sebagai bekal menghadapi realita 

kehidupan; 

3. Menanamkan dasar-dasar perilaku, budi pekerti dan aktif sebagai citra pribadi 

muslim sejati; 

4. Menumbuhkan sikap ramah kepada sesama untuk mewujudkan prinsip 

rahmatan lil „alamin; 
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5. Menjadi suri teladan dalam setiap situasi dan kondisi sesuai fungsinya sebagai 

pemimpin dunia (kholifah fil ardh). 

4.3.3.3 Tujuan Sekolah 

1. Menanamkan kesadaran siswa untuk belajar sebagai kebutuhan pokok; 

2. Menciptakan iklim belajar yang kondusif; 

3. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan sesuai tuntutan kurikulum yang 

berlaku dengan melibatkan siswa secara aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan; 

4. Mengupayakan siswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik 

dengan usaha pembibitan dan kegiatan ekstrakurikuler; 

5. Mewujudkan pengalaman kehidupan beragama dan budi pekerti luhur di 

sekolah; 

6. Mewujudkan hubungan kerja sama yang harmonis antara pemerintah, sekolah 

dan masyarakat. 

4.3.4 Sejarah Singkat SDIT BIAS Assalam 

 Berawal dari sekelompok pemuda pengkaji Al-Quran yang berkeinginan 

memanifestasikan kandungan Al-Quran melalui dunia pendidikan, maka di tahun 

1999 berdirilah Yayasan Pendidikan dan Dakwah Bina Anak Sholeh (BIAS) yang 

bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Bina Anak Sholeh 

(BIAS) Yogyakarta. Lembaga pendidikan yang pertama kali didirikan adalah Play 

Group Islam Terpadu, di tahun 2000 berdirilah Raudhatul Athfal BIAS dan 

disusul pada tahun 2001 berdirilah SDIT BIAS Kota Tegal yang bertempat di 

Jalan Pancasila Keluruhan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.  
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Pada tahun 2004, SDIT BIAS Kota Tegal mendapatkan kepercayaan dan 

legalitas dari Pemerintah Kota Tegal. Melalui Dinas Pendidikan Kota Tegal,  

diterbitkannya Surat Ijin Operasional dengan Nomor 420/2050. Ditahun ini pula 

kampus SDIT BIAS Kota Tegal mulai berpindah secara permanen di Jalan Dadali 

No.12 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dan 

diresmikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal. 

 Dinamisasi lembaga terus berkembang, sehingga di tahun 2010 Yayasan 

Pendidikan dan Dakwah Bina Anak Sholeh (BIAS) Kota Tegal di bawah 

manajemen Yogyakarta perlu dievaluasi, maka diambilah keputusan bahwa BIAS 

Kota Tegal akan berdiri sendiri (independent). Dengan demikian BIAS yang 

semula kepanjangan dari Bina Anak Sholeh  berubah menjadi Bina Iman dan 

Amal Sholeh dan ditambah kata Assalam yang artinya selamat.  

 Dengan berpindahnya manajemen, maka mulai tahun 2010 SDIT BIAS 

Kota Tegal berubah nama menjadi SDIT Bina Iman dan Amal Sholeh (BIAS) 

Assalam. Hal ini memberikan keleluasaan kepada lembaga untuk 

mengembangkan kreativitas dan inovasi di dalam dunia pendidikan, salah satunya 

adalah dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 sebagai 

langkah perbaikan dalam segala bidang. Jika sebelumnya SDIT menerapkan 

manajemen yang hanya bersandar pada 8 Standar Pelayanan Minimal (SPM)  dan 

berprinsip “yang penting ada” maka dengan menerapkan SMM ISO 9001:2008 

sekolah merubah prinsipnya, yaitu “harus ada”  dan memenuhi SPM tersebut. 

Sehingga di tahun 2011 muncul keinginan bersama untuk lebih baik Yayasan 

mencari sebuah lembaga audit SMM ISO 9001:2008 terpecaya yang bukan hanya 
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mengeluarkan sertifikat tetapi juga mendampingi dalam proses penerapannya. 

Yayasan menunjuk lembaga Deltapas yang terdaftar sebagai anggota Komite 

Akreditasi Nasional (KAN) untuk mengaudit. Mulai tahun 2011 Yayasan BIAS 

Assalam masuk dalam proses pembenahan dan 2012 telah bersertifikat ISO 

9001:2008 yang berlaku untuk semua unit pendidikan di dalamnya.  

 Pada tahun yang sama SDIT mengalami peningkatan status akreditasi. Saat 

diakreditasi pertama oleh provinsi pada tahun 2007 SDIT BIAS mendapatkan B 

dan akreditasi kedua tahun 2012 mendapatkan A. Peningkatan juga terjadi dalam 

jumlah pendaftar untuk santri baru. Untuk memenuhi keinginan pelanggan 

tersebut maka kepala unit/ kepala sekolah membuka kelas lebih banyak. Jika saat 

pendirian, yaitu tahun 2001 sekolah cukup membuka dua kelas setiap tahun ajaran 

baru hingga tahun ajaran 2011/2012. Meningkat menjadi tiga kelas di tahun 

2012/2013, empat kelas di tahun 2013/2014 dan 2014/ 2015. 
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BAB 7 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

7.1 Simpulan 

7.1.1 Penerapan SMM ISO 9001:2008  

Penerapan SMM ISO dalam lembaga pendidikan bukan hal yang mudah. 

SMM ISO pada dasarnya ditujukan untuk perusahaan dan produksi manufaktur 

memiliki kelebihan sistem manajemen yang baik. Kelebihan itulah yang 

diterapkan dalam lembaga pendidikan. Berikut ialah kesimpulan berdasarkan data 

dan temuan mengenai penerapan SMM ISO dalam SDIT BIAS Assalam: 

(1) Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 diterapkan dalam Yayasan 

BIAS Assalam, bukan hanya dalam SDIT BIAS Assalam; 

(2) Pengurus yayasan, pengurus harian SDIT, dan walisantri BIAS Assalam 

memahami SMM ISO 9001:2008 secara praktis, tidak secara teoritis; 

(3) 8 prinsip manajemen mutu secara tersirat sudah diterapkan seluruhnya dalam 

yayasan. Dari kedelapan prinsip tersebut, prinsip utama SMM ISO fokus pada 

pelanggan dan perbaikan berkesinambungan lebih terlihat kemajuannya 

terutama dalam SDIT BIAS Assalam; 

(4) Penerapan SMM ISO memenuhi syarat alat atau dokumen mutu SMM ISO 

9001:2008; 

(5) Penerapan SMM ISO dalam yayasan BIAS Assalam unggul dalam klausul 5, 

yaitu tanggung jawab manajemen; 
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(6) Tidak ada campur tangan pemerintah terkait dalam proses penerapan SMM 

ISO 9001:2008. Dinas terkait hanya berfungsi dalam hal publikasi; 

(7) Penerapan SMM ISO 9001:2008 dalam SDIT BIAS Assalam belum begitu 

nampak. Permasalahan dalam SDIT cukup kompleks, sehingga memerlukan 

proses lebih lama untuk menerapkannya; 

(8) Penerapan SMM ISO 9001:2008 terbaik pada lingkup yayasan adalah unit 

tata usaha. 

7.1.2 Peningkatan Mutu Layanan  

Seperti yang sudah di tuliskan dalam kesimpulan sebelumnya, SMM ISO 

9001:2008 diterapkan dalam yayasan BIAS Assalam. Sehingga pada kesimpulan 

tentang mutu layanan setelah penerapan SMM ISO 9001:2008 akan dituliskan 

pula mengenai peningkatan mutu layanan yayasan. 

(1) Pengurus yayasan, pengurus harian SDIT, dan walisantri BIAS Assalam 

memiliki pemahaman yang sejalan menenai mutu layanan; 

(2) Bentuk layanan SDIT BIAS Assalam tidak mengalami perubahan dan 

peningkatan yang signifikan;  

(3) Bentuk layanan SDIT BIAS Assalam yang dirasakan mengalami peningkatan 

ialah layanan informasi, sarana prasarana dan adminstrasi (tata usaha 

yayasan); 

(4) SMM ISO 9001:2008 bersifat mendukung program pendidikan pemerintah. 

Dalam perumusan SMM ISO, menggunakan referensi Permendiknas dan PP 

No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 
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(5) Penerapan SMM ISO 9001:2008 berpengaruh pada sistem pendokumentasian 

layanan yayasan dan SDIT BIAS Assalam.  Mutu layanan tidak meningkat 

secara signifikan tetapi terlihat adanya usaha perbaikan. 

(6) Tahun 2012, SDIT BIAS Assalam mendapat akreditasi A. Akreditasi tersebut 

didapatkan satu tahun setelah proses penerapan SMM ISO 9001:2008 

berjalan. Peningkatan status akreditasi SDIT BIAS Assalam merupakan 

manfaat dari sistem pendokumentasian layanan dengan sistem SMM ISO 

9001:2008. 

7.1.3 Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan SMM ISO 

9001:2008  

Faktor penghambat penerapan SMM ISO yang cukup signifikan ialah 

keterlibatan sumber daya manusia (SDM). Tidak seluruh SDM konsisten 

menerapkan sistem dokumentasi SMM ISO 9001:2208. Karena SMM ISO 

diterapkan dalam yayasan, yayasan bertugas menjaga komitmen SDM dengan 

mengadakan pembinaan dan pengajian. Faktor pendukung penerapan SMM ISO 

ialah pendanaan yang kuat dari keuangan yayasan. 

7.2 Implikasi 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 membawa dampak 

positif dan negatif bagi yayasan BIAS Assalam. Negatif karena dipaksa untuk 

lebih baik dengan menuliskan apa yang akan dilakukan melakukan apa yang 

sudah ditulisan, dan menuliskan apa yang sudah dilakukan. Karena SMM ISO ini 

diterapkan dalam  yayasan, maka yayasan perlu bekerja ekstra menjaga komitmen 

manajemen. Tidak hanya menjaga, kewajiban lain bagi pemimpin ialah 
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memberikan contoh. Pemimpin harus menerapkan SMM ISO dengan lebih 

maksimal sehingga bawahannya memiliki contoh. Ketika dari atasan hingga 

bawahan sudah menerapkan SMM ISO dengan konsisten, mutu layanan akan 

meningkat dengan sendirinya. Tanpa promosi besar-besaran, lembaga akan 

terpromosi dengan mutu layanan yang semakin meningkat dan memuaskan 

pelanggan. Pelanggan-pelanggan itulah yang akan menjadi agen promosi. Calon 

pelanggan akan lebih tertarik dengan promosi melalui walisantri yang sudah 

merasakan secara langsung layanan yayasan dan SDIT BIAS assalam. 

7.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut: 

(1) Yayasan sebaiknya mencari cara lain untuk terus menjaga komitmen 

manajemen karyawannya; 

(2) Kepala unit SDIT dan jajarannya dapat merumuskan program khusus untuk 

memenuhi kepuasan pelanggan internalnya, sehingga kinerja memenuhi 

pelanggan eksternal dapat meningkat; 

(3) Kepala unit SDIT dan jajarannya dapat merumuskan sistem yang lebih jelas 

dan konsisten dalam hal jadwal pengumpulan dokumen serta pelaksanaan 

program kerja sesuai sasaran mutu sehingga, pelanggan internal tidak hanya 

menjadi disiplin karena SOP. Pelanggan internal/karyawan akan bisa 

menerapkan ISO karena terbiasa. 
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Lampiran 1 

Kisi-kisi Penyusunan Instrumen Pengumpul Data 

 

No Variabel Indikator 
Teknik 

Pengamatan wawancara dokumentasi 

1 Penerapan 

SMM ISO 

9001:2008 

di SDIT 

Bias 

Assalam  

1. Memahami ISO 

9001:2008 

2. Memahami Sistem 

Manajemen Mutu 

3. Penerapan sistem 

Manajemen Mutu 

ISO 9001:2008 

 √ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

2 Peningkatan 

mutu 

layanan 

SDIT Bias 

Assalam 

1. Memahami mutu 

layanan 

2. Layanan SDIT 

Bias Assalam 

3. Kesesuaian 

layanan dengan 8 

nasional 

pendidikan  

4. Mutu layanan 

SDIT Bias 

Assalam 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

3 Faktor 

penghambat 

dan 

pendukung 

penerapan 

SMM ISO 

9001:2008 

di SDIT 

Bias 

Assalam 

1. Sumber daya 

manusia 

2. Dukungan 

pelanggan 

3. Dukungan 

pemerintah 

4. Sarana dan 

prasarana 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 
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Lampiran 2 

Data Responden dan Pengkodean 

No Informan Materi Kode 

1.1      1. 

Pengurus 

Harian 

1. Persepsi tentang ISO 9001:2008 

2. Pengetahuan tentang Sistem Manajemen Mutu 

3. Prinsip SMM ISO 9001:2008 

4. Tahap-tahap pelaksanaan SMM ISO 9001:2008 

5. Manfaat SMM ISO 9001:2008 bagi sekolah 

6. Layanan sesudah dan sebelum mendapat ISO 

7. Bentuk layanan 

8. 8 standar nasional pendidikan 

9. Mutu layanan SDIT Bias Assalam 

10. Sumber daya manusia sebagai pelaksana 

11. Dukungan pelanggan eksternal 

12. Sarana dan prasarana sekolah 

W.PH 

 

2 

Pengurus 

yayasan 

1. Persepsi tentang ISO 9001:2008 

2. Pengetahuan tentang Sistem Manajemen Mutu 

3. Prinsip SMM ISO 9001:2008 

4. Tahap-tahap pelaksanaan SMM ISO 9001:2008 

5. Manfaat SMM ISO 9001:2008 bagi sekolah 

6. Layanan sesudah dan sebelum mendapat ISO 

7. Bentuk layanan 

8. 8 standar nasional pendidikan 

9. Mutu layanan SDIT Bias Assalam 

10. Sumber daya manusia sebagai pelaksana 

11. Dukungan pelanggan eksternal 

12. Sarana dan prasarana sekolah 

W.YS 

 

3 

Pelanggan 

eksternal 

(walisantri) 

1. Persepsi tentang ISO 9001:2008 

2. Pengetahuan tentang Sistem Manajemen Mutu 

3. Manfaat SMM ISO 9001:2008 bagi pelanggan 

4. Layanan sesudah dan sebelum mendapat ISO 

5. Bentuk layanan 

6. Mutu layanan SDIT Bias Assalam 

W.OT 
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Lampiran 3 

DAFTAR INFORMAN 

 

1. Nama    : Suryaniningsih 

Kode informan  : PHKT 

Jabatan    : Kepala Tata Usaha Yayasan Bias Assalam 

Tempat pengambilan data : Ruang Bimbingan Konseling 

Alamat pengambilan data : Jl. Dadali No.12, Randugunting Kota Tegal 

Waktu pengambilan data : Rabu, 11 Maret 2015. Pukul 08.45 – 10.45 

 

2. Nama    : Siti Munawaroh, S.Ag 

Kode informan  : PHG 

Jabatan    : Wali kelas VI Salman 

Tempat pengambilan data : Ruang kelas VI Salman 

Alamat pengambilan data : Jl. Dadali No.12, Randugunting Kota Tegal 

Waktu pengambilan data : Kamis, 12 Maret 2015. Pukul 13.25 –14.23 

 

3. Nama    : Slamet Nur‟aeni 

Kode informan  : PHB 

Jabatan    : Tata Usaha Bagian Keuangan 1/ 

Bendahara SDIT 

Tempat pengambilan data : Ruang Bimbingan Konseling  

Alamat pengambilan data : Jl. Dadali No.12, Randugunting Kota Tegal 

Waktu pengambilan data : Jumat, 13 Maret 2015. Pukul 13.32 - 13.59 

 

4. Nama    : Ahmad Muzakir 

Kode informan  : PHT 

Jabatan    : Tata Usaha Bagian Kesiswaan/ 

Operator SDIT 

Tempat pengambilan data : Ruang Tata Usaha Yayasan Bias Assalam 
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Alamat pengambilan data : Jl. Dadali No.12, Randugunting Kota Tegal 

Waktu pengambilan data : Sabtu, 14 Maret 2015. Pukul 10.07 – 10.36 

 

5. Nama    : Moh. Muktafan, S.Pd 

Kode informan  : YSS 

Jabatan    : Sekretaris Yayasan dan 

Wali Kelas V SA‟ID 

Tempat pengambilan data : Ruang kelas V SA‟ID 

Alamat pengambilan data : Jl. Dadali No.12, Randugunting Kota Tegal 

Waktu pengambilan data : Rabu, 18 Maret 2015. Pukul 13.28 – 14.48 

 

6. Nama    : M.Kharis Alwafa, S.Pd.I 

Kode informan  : PHKS 

Jabatan    : Kepala Unit/ Kepala Sekolah SDIT 

Tempat pengambilan data : Ruang Kepala Sekolah/Kepala Unit SDIT  

Alamat pengambilan data : Jl. Dadali No.12, Randugunting Kota Tegal 

Waktu pengambilan data : Senin, 23 Maret 2015. Pukul 10.01 – 12.17 

 

7. Nama    : Drs. Budi Supriyanto 

Kode informan  : OTK 

Jabatan    : Ketua IWSU/ Komite SDIT BIAS Assalam 

Tempat pengambilan data : Kediaman pribadi informan 

Alamat pengambilan data : Jl. Pala Barat 1 Blok A No. 12, 

Mejasem, Kab.Tegal  

Waktu pengambilan data : Sabtu, 28 Maret 2015. Pukul 20.03- 20.33 

 

8. Nama    : AF.Isnawati 

Kode informan  : PHW 

Jabatan    : Wakil Kepala Unit/Sekolah 

Tempat pengambilan data : Ruang Kepala Sekolah/Kepala Unit SDIT  
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Alamat pengambilan data : Jl. Dadali No.12, Randugunting Kota Tegal 

Waktu pengambilan data : Senin, 30 Maret 2015. Pukul 08.33 – 10.15 

 

9. Nama    : Dwi Ary Andayani 

Kode informan  : OT5 

Jabatan : Walisantri kelas 5 dan ketua kebun pendidikan 

Tempat pengambilan data : Ruang Bimbingan Konseling 

Alamat pengambilan data : Jl. Dadali No.12 Randugunting, Kota Tegal 

Waktu pengambilan data : Sabtu, 11 April 2015. Pukul 08.09 – 08.40  

 

10. Nama    : Mandalis Hidayatun 

Kode informan  : OT4 

Jabatan    : Walisantri kelas 4 

Tempat pengambilan data : Ruang Bimbingan Konseling 

Alamat pengambilan data : Jl. Dadali No.12 Randugunting, Kota Tegal 

Waktu pengambilan data : Sabtu, 11 April 2015. Pukul 08.44 – 09.02  

 

11. Nama    : Afwa Muthoati 

Kode informan  : OT6 

Jabatan   : Walisantri kelas 6 

Tempat pengambilan data : Ruang Bimbingan Konseling 

Alamat pengambilan data : Jl. Dadali No.12 Randugunting, Kota Tegal 

Waktu pengambilan data : Sabtu, 11 April 2015. Pukul 09.05 – 09.24  

 

12. Nama    : Drs. Mulyanto 

Kode informan  : YSK 

Jabatan   : Ketua Yayasan BIAS Assalam 

Tempat pengambilan data : Ruang Tata Usaha 

Alamat pengambilan data : Jl. Dadali No.12 Randugunting, Kota Tegal 

Waktu pengambilan data : Selasa, 14 April 2015. Pukul 13.10  – 14.43 
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Lampiran 4 

Pedoman Wawancara 

Responden Pengurus Harian SDIT Bias Assalam Kota Tegal (Kode: W.PH) 

Variabel No Pertanyaan 

P
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a
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1 Apa yang anda ketahui tentang tentang ISO dan ISO 9001:2008 

2 Apakah yang dimaksud sistem manajemen mutu 

3 Bagaimana prinsip sistem manajemen mutu. Apakah dilaksanakan sepenuhnya disekolah ini 

4 
Apa  yang  melatar  belakangi SDIT Bias Assalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008  

5 Bagaimana  sistem merumuskan visi  dan misi sekolah   (cara merumuskan)  

6 

Bagaimana  menjabarkan  visi  dan misi  sekolah menjadi suatu program yang  dilaksanakan 

secara  sistematis dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008  (merumuskan 

program dari visi dan misi)  

7 Kapan mulai dilaksanakannya proses penerapan SMM ISO  

8 
Siapa  sajakah yang terlibat dalam merumuskan dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO  

9001:2008   (tenaga  pendidik dan kependidikan  yang terlibat) 

9 
Apa  peran  masing-masing  bagian yang  ada  di  sekolah dalam penerapan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2008 terutama peran pimpinan harian  (job description)  

10 Bagaimana  sistem pengangkatan ketua/  tim ISO sekolah  (pembentukan struktur organisasi)  

11 
Bagaimana tahap-tahap proses pelaksanaan penerapan SMM ISO 9001:2008   

(langkah-langkah proses penerapan SMM ISO 9001:2008) 

12 
Bagaimana  mengkomunikasikan atau mensosialisasikan penerapan Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001:2008 kepada  masyarakat  internal dan eksternal sekolah  (Alat komunikasi) 

13 
Kapan komunikasi internal yang dilakukan oleh pimpinan dalam proses penerapan SMM ISO 

9001:2008  (waktu pelaksanaan rapat) 

14 
Apakah ada kerjasama antara sekolah dengan Pemerintah dalam penerapan SMM ISO 

9001:2008  (Bentuk kerjasama, pembinaan dari pemerintah)  

15 
Kegiatan manajerial apa  yang  dilakukan oleh pihak sekolah  yang  

sesuai dengan ISO 9001:2008  (program peningkatan mutu) 

16 Apa isi dari prosedur mutu SDIT Bias Assalam  (dokumen mutu) 

17 
Bagaimana  pimpinan mengawasi kinerja  tenaga  pendidik dan kependidikan yang ada di 

sekolah  (pengawasan) 

18 
Apa  contoh program tindak lanjut atau perbaikan dalam proses penerapan SMM ISO 

9001:2008  (program perbaikan)  

P
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n

a
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19 Apa yang anda pahami tentang mutu layanan 

20 Apakah ada perbedaan layanan sebelum dan sesudah mendapatkan SMM ISO 9001:2008 

21 Apasajakah bentuk layanan yang diberikan sekolah pada pelanggan 

22 Apakah disesuaikan dengan 8 standar nasional pendidikan 

23 Apa  Kebijakan Mutu yang ada  di SDIT Bias Assalam  (kebijakan mutu yang ditetapkan)  

24 Apa  sasaran mutu yang ditetapkan sekolah  (sasaran mutu yang ditetapkan)  

25 
Bagaimana  sekolah bisa mengetahui tingkat kepuasan stakeholder  (pemantauan kepuasan 

stakeholder)  

26 
Bagaimana  sekolah  mempertahankan komitmen agar mutu pelayanan pendidikan tetap 

terjamin  (komitmen manajemen) 

27 
Apa alat yang digunakan untuk mengetahui hasil dari proses pelayanan mutu pendidikan  (alat 

berupa catatan atau arsip mutu) 

28 Apa  manfaat yang diperoleh dalam menerapkan SMM ISO 9001:2008  

Faktor 
29 

Apa faktor penghambat dan pendukung penerapan SMM ISO di sekolah ini (SDM, dukungan 

pelanggan, sarpras) 

30 Bagaimana mengatasinya 
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Pedoman Wawancara 

Responden Pengelola Yayasan SDIT Bias Assalam Kota Tegal (Kode: W.YS) 

Variabel No Pertanyaan 
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1 Apa yang anda ketahui tentang tentang ISO dan ISO 9001:2008 

2 Apakah yang dimaksud sistem manajemen mutu 

3 Bagaimana prinsip sistem manajemen mutu. Apakah dilaksanakan sepenuhnya disekolah ini 

4 
Apa  yang  melatar  belakangi SDIT Bias Assalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008  

5 Bagaimana  sistem merumuskan visi  dan misi sekolah   (cara merumuskan)  

6 

Bagaimana  menjabarkan  visi  dan misi  sekolah menjadi suatu program yang  dilaksanakan 

secara  sistematis dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008  (merumuskan 

program dari visi dan misi)  

7 Kapan mulai dilaksanakannya proses penerapan SMM ISO  

8 
Siapa  sajakah yang terlibat dalam merumuskan dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO  

9001:2008   (tenaga  pendidik dan kependidikan  yang terlibat) 

9 
Apa  peran  masing-masing  bagian yang  ada  di  sekolah dalam penerapan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2008 terutama peran pimpinan harian  (job description)  

10 Bagaimana  sistem pengangkatan ketua/  tim ISO sekolah  (pembentukan struktur organisasi)  

11 
Bagaimana tahap-tahap proses pelaksanaan penerapan SMM ISO 9001:2008   

(langkah-langkah proses penerapan SMM ISO 9001:2008) 

12 
Bagaimana  mengkomunikasikan atau mensosialisasikan penerapan Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001:2008 kepada  masyarakat  internal dan eksternal sekolah  (Alat komunikasi) 

13 
Kapan komunikasi internal yang dilakukan oleh pimpinan dalam proses penerapan SMM ISO 

9001:2008  (waktu pelaksanaan rapat) 

14 
Apakah ada kerjasama antara sekolah dengan Pemerintah dalam penerapan SMM ISO 

9001:2008  (Bentuk kerjasama, pembinaan dari pemerintah)  

15 
Kegiatan manajerial apa  yang  dilakukan oleh pihak sekolah  yang  

sesuai dengan ISO 9001:2008  (program peningkatan mutu) 

16 Apa isi dari prosedur mutu SDIT Bias Assalam  (dokumen mutu) 

17 
Bagaimana  pimpinan mengawasi kinerja  tenaga  pendidik dan kependidikan yang ada di 

sekolah  (pengawasan) 

18 
Apa  contoh program tindak lanjut atau perbaikan dalam proses penerapan SMM ISO 

9001:2008  (program perbaikan)  
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19 Apa yang anda pahami tentang mutu layanan 

20 Apakah ada perbedaan layanan sebelum dan sesudah mendapatkan SMM ISO 9001:2008 

21 Apasajakah bentuk layanan yang diberikan sekolah pada pelanggan 

22 Apakah disesuaikan dengan 8 standar nasional pendidikan 

23 Apa  Kebijakan Mutu yang ada  di SDIT Bias Assalam  (kebijakan mutu yang ditetapkan)  

24 Apa  sasaran mutu yang ditetapkan sekolah  (sasaran mutu yang ditetapkan)  

25 
Bagaimana  sekolah bisa mengetahui tingkat kepuasan stakeholder  (pemantauan kepuasan 

stakeholder)  

26 
Bagaimana  sekolah  mempertahankan komitmen agar mutu pelayanan pendidikan tetap 

terjamin  (komitmen manajemen) 

27 
Apa alat yang digunakan untuk mengetahui hasil dari proses pelayanan mutu pendidikan  (alat 

berupa catatan atau arsip mutu) 

28 Apa  manfaat yang diperoleh dalam menerapkan SMM ISO 9001:2008  

Faktor 
29 

Apa faktor penghambat dan pendukung penerapan SMM ISO di sekolah ini (SDM, dukungan 

pelanggan, sarpras) 

30 Bagaimana mengatasinya 
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Pedoman Wawancara 
Responden Orang tua (Pelanggan Eksternal) SDIT Bias Assalam Kota Tegal 

(Kode: W.OT) 

 

No Pertanyaan 

1 Apa yang anda ketahui tentang tentang ISO dan ISO 9001:2008 

2 Apakah yang dimaksud sistem manajemen mutu 

3 Apa yang anda pahami tentang mutu layanan 

4 
Apakah ada perbedaan layanan sebelum dan sesudah mendapatkan SMM 

ISO 9001:2008 

5 Apasajakah bentuk layanan yang diberikan sekolah pada pelanggan 

6 
Apakah  sasaran mutu yang ditetapkan sekolah dikomunikasikan pada 

pelanggan  (sasaran mutu yang ditetapkan)  

7 Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan (pemantauan kepuasan stakeholder)  

8 
Apa  manfaat yang dirasakan pelanggan dalam penerapan SMM ISO di 

sekolah 
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Lampiran 5 

 

 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN 

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 

9001:2008 SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU 

LAYANAN SDIT BIAS ASSALAM KOTA TEGAL 
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CATATAN LAPANGAN 1 

(WPHK) 

Waktu    : Sabtu, 17 Januari 2015, Pukul 08.56 – 09.05  

Disusun  : Sabtu, 17 Januari 2015, pukul 10.00 

Tempat  : Ruang Kepala Unit/ Sekolah 

Jalan Dadali no.12 Randugunting, Kota Tegal 

Subjek Penelitian : Kepala Unit/sekolah SDIT BIAS Assalam 

      M.Kharis Alwafa, S.Pd.I 

Deskripsi  : 

 

Hasil wawancara hari ini merupakan hasil perbincangan singkat dengan 

kepala  unit/ sekolah SDIT. Tujuan utama penulis ialah untuk menyerahkan surat 

pengantar dari kampus dan memperoleh data awal untuk pembuatan proposal. Di 

tengah penjelasan kepala unit mengenai sekolahnya, muncul penjelasan bahwa 

sekolah menggunakan angket di awal tahun sebagai landasan membuat program 

dan sasaran mutu. Berikut wawancara dengan M.Kharis Alwafa, S.Pd.I 

berdasarkan penjelasan tersebut : 

 

Tanya  

Angket diberikan kepada siapa? 

Jawab  

Dibagikan kepada semua peserta didik, memverifikasi kebutuhan, dianalisis 

dengan membuat skala prioritas baru dikomunikasikan ke komite dan yayasan, 

setelah itu kebawahnya kita eksekusi. 
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Tanya  

Apa hubungannya proses perencanaan dan sistem manajemen mutu ISO? 

Jawab 

Untuk sistem manajemen mutu 9001:2008 ini lebih melihat sisi kualitas. 

Sebagai sarana untuk lebih mentertibkan administrasi sekolah, menentukan 

program dan target harus tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Sarana paling 

efektif untuk melakukannya dengan cara penerapan SMM ISO ini. Walaupun 

nanti ada versi terbaru, sementara kami masih menggunakan SMM 1SO 9001: 

2008. 

Kita bekerja sama dengan lembaga akreditasi Deltapas, bukan sekedar 

mengeluarkan setifikatnya saja. Tapi mulai dari perencanaan dan pendampingan 

serta melaksanakan audit, hasil dari audit itu disimpulkan oleh Deltapas bahwa 

yang bersangkutan layak untuk mendapatkan sertifikat ISO. konsekuensinya, 

semua yang sudah dituliskan dalam perencanaan harus dilakukan, setelah itu 

harus tercatat karena harus ada pembuktian dan terukur (lihat di sasaran mutu).  

Setiap walikelas pendamping dan unsur dalam sekolah harus memiliki sasaran 

mutu. Kalau saya sebagai kepala sekolah, itu sasaran mutu sekolah. Tuntutannya 

setiap tahun harus meningkat, jelas dan terukur. Dari situ kita membuat program 

kerja, apa yang harus kita perbuat agar sasaran mutu itu terlampaui. Apabila tidak 

tercapai kendalanya apa, itu yang harus diperbaiki. Nanti ketika tim auditor 

datang kesini, satu persatu dari sasaran mutu akan dikupas. Jadi setiap sasaran 

mutu ada program kerjanya, dan itu dituangkan sebagai RKAS. 

Dengan menerapkan SMM ISO 9001:2008, memudahkan sekali proses 

akreditasi sekolah. Ketika assesor menanyakan dan meminta dokumen kita punya. 

Saya mencoba menerapkan SMM ISO 9001: 2008 ini sesuai kebutuhan akreditasi, 

jadi 8 standar pendidikan kita penuhi dan dijabarkan dalam SMM ISO 9001:2008. 

Ketika mereka tanya kurikulum, maka dalam sistem manajemen mutu ada yang 

namanya bedah kurikulum satu semester sekali. Itu yang kemudian menjadikan 

kita terus konsisten untuk menerapkan sistem ini. 

Paling penting, yang dibangun dalam SMM ISO 9001: 2008 adalah sistem 

bukan figuritas. Memudahkan kerja, ada tidaknya pemimpin tidak berpengaruh 
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dalam kinerja, karena sistemnya yang jalan. Tinggal setiap minggu kita lihat 

progres teman-teman untuk menjalankan SMM ISO 9001: 2008 ini. Memang 

sangat bagus jika konsisten dan komitmen dengan sistem tersebut, sebenarnya ini 

pekerjaan kita sehari-hari. Sayangnya tidak tercatat dan terdokumentasi. Dengan 

adanya sistem ini semua tercatat, butuh dokumen apa saja ada. bukan hanya kami, 

semua warga sekolah, orangtua anak-anak stakeholder, yayasan, komite mereka 

tahu tentang SMM ISO 9001: 2008. 

Jadi menurut kami, sangat penting sistem ini dibangun disekolah untuk 

menghilangkan sentral figuritas, masyarakat akan melihat manajemenya bukan 

siapa kepala sekolah atau pimpinannya. Memudahkan kita dalam akreditasi, 

dengan menerapkan sistem ini kita mendapatkan kriteria A. Sangat mempermudah 

guru untuk menjalankan semua program, karena mereka tidak akan memunculkan 

program baru ditengah-tengah kegiatan. Sudah dirumuskan dari awal program apa 

yang akan dilaksanakan. Itu manfaatnya yang saya rasakan. 

 

Tanya  

Cara mendapatkan ISO? 

Jawab  

Caranya, kita melakukan konsultasi dengan konsultan ISO terlebih dahulu, 

ada beberapa lembaga konsultan SMM ISO. ini bukan karena faktor 

kebetulan,kita juga memverifikasi deltapass. Kita mengajukan dan mereka visitasi 

ke sekolah. Mereka mensosialisasikan ke sekolah. Ke yayasan, lalu ke kepala 

sekolah, komite dan guru. Selanjutnya tugas kepala sekolah mensosialisasikan 

kepada warga sekolah termasuk orangtua siswa. Langkah selanjutnya menyiapkan 

kebutuhan yang diperlukan oleh lembaga akreditasi itu selama 3 bulan dan tetap 

didampingi. Merumuskan apa yang akan diaudit kemudian diberikan juklak dan 

juknis. Setelah 3 bulan mengajukan audit. Sebelum audit eksternal, syaratnya 

dilakukan audit internal. Audit dalam lembaga itu sendiri, jadi sistemnya silang. 

Setelah audit internal, kita mendapatkan catatan, nah temuan-temuan inilah yang 

kita kirim ke Deltapass sebagai dasar mereka mengaudit kita. Kalau diawal itu 

lebih baik banyak temuan, jadi  merka akan mengaudit hasil temuan dari audit 
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internal. Mereka membuat time schedule konfirmasi ke kita siapnya kapan dan 

mereka melakukan visitasi ke kita untuk audit eksternal. Itu prosesnya formal 

sekali , dibuka dengan opening meeting 08.00 dan closing meeting  pukul 17.00. 

Jadi mereka lembaga akreditasi yang terpecaya, mereka sangat detail dan 

profesonal. Prinsipnya tidak mencari kesalahan tapi mencari kesesuaian. Apakah 

yang sudah di programkan itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Katakan dari 10 

program yang tidak sesuai 3, kalau sama sekali tidak dilakukan menjadi temuan 

mayor (berat) kalau hanya sebagian menjadi temuan minor. Jika ada temuan 

mayor maka sertifikat tidak bisa diturunkan. 

Kita tidak perlu ngelembur-ngelembur karena ini menjadi keseharian. saya 

membuat itu (sasaran mutu) sesuai apa yang sudah kita lakukan, contoh rapat 

mingguan minimal dilaksanakan 4 kali dalam sebulan.  Setiap hari sabtu dihadiri 

oleh dewan guru. Nah dikita memang setiap sabtu ada meeting. Dibuktikan 

dengan program, undangan, daftar hadir, dan notulennya. 

Dalam pembelajaran, RPP harus dibuat 1 minggu sebelum pembelajaran 

dilakukan, setiap sabtu saya ngecek dan tanda tangan. Jika berbunyi seperti itu, 

kan ada buktinya. Kalau tidak seperti itu kan tidak tercatat dan tidak bisa dilacak. 

Mereka kesini, dari redaksi bahasa mereka pun siap. Ketika kita 

merumuskan sasaran mutu mereka juga memberikan saran agar tidak terlalu tinggi 

atau langsung 100%, karena tuntutannya mutu sih ya jadi harus meningkat terus. 

Karena kalau menurun berarti mutunya tidak bagus. Ketika sudah mendapatkan 

sertifikat ISO 9001: 2008, langkah selanjutnya adalah hand over (penyerahan 

sertifikat). Kita mengundang walikota dan kepala  dinas pendidikan bahwa kita 

elementary school yang sudah ber ISO. 

 

Tanya 

Letak kantor Deltapass? 

Jawab  

Deltapass itu dari Bogor, kalau di Tegal hanya konsultannya. Mereka 

tergabung dalam KAN (Komite Akreditasi Nasional). 
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Refleksi 

Data yang di peroleh hari ini digunakan untuk membuat proposal dengan 

judul Proses Perencanaan (Planning ) dalam Manajemen Sekolah SDIT BIAS 

Assalam.  Saat membuat cacatan lapangan, penulis tertarik untuk merubah fokus 

penelitian dari terfokus pada proses perencanaan menjadi fokus bagaimana 

penerapan sistem ISO yang sertifikatnya sudah didapatkan oleh sekolah. 
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CATATAN LAPANGAN 2 

(WPHK) 

Waktu    : Rabu, 4 Maret 2015, Pukul 10.00 – 11.35  

Disusun  : Rabu, 4 Maret 2015, pukul 14. 50 

Tempat  : Ruang Kepala Unit/ Sekolah 

Jalan Dadali No.12 Randugunting, Kota Tegal 

Subjek Penelitian : Kepala Unit/Sekolah SDIT BIAS Assalam 

      M.Kharis Alwafa, S.Pd.I 

Deskripsi  : 

SDIT BIAS Assalam berada di kampus terpadu Yayasan Bias Assalam yang 

beralamat Jalan Dadali No.12 kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan 

Kota Tegal. Yayasan ini menyebut gedung sekolahnya dengan kampus dan 

kegiatan yayasan memang terpusat di sini. Memasuki gerbang sekolah suasana 

sedang ramai karena penulis datang pada jam istirahat. Setelah memarkir 

kendaraan, penulis langsung menuju ruang kepala sekolah. Beliau sedang 

berbicara dengan staff dan saat itu listrik sedang mati jadi penulis tidak bisa 

meminta dokumen yang sifatnya softcopy. 

Wawancara berlangsung sesuai kesepakatan yaitu hari Rabu, namun untuk 

jam mengalami perubahan. Kesepakatan awal hari Rabu pukul 08.00, pukul 07.00 

penulis mengkonfirmasi ulang kesepakatan tersebut melalui pesan singkat. Kepala 

sekolah membalas agar wawancara dipending sampai pukul 10.00 karena beliau 

sedang menyelesaikan suatu tugas. Sekitar pukul 10.15 wawancara dimulai dan 

pertemuan kali ini ialah dalam rangka menambah data untuk merevisi proposal 

pasca seminar. 
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KONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Bagaimana hubungan dengan komite? 

Jawab  

Di kita komite itu namanya IWSU, kependekan dari 

Ikatan Walisantri Ustad Ustadzah dan ada ketua 

umumnya. Membawahi semua unit yang ada kecuali 

SMP. Kebetulan beliau, Pak Budi juga kami jadikan 

ketua IWSU SD. Kepengurusan komitenya lebih 

komplit, walisantri gabungan dari play group sampe 

SD juga ustazahnya. Ada koordinator-kordinator, 

seperti setiap sabtu, minggu terakhir ada pengajian 

yang dikoordinatori oleh mereka. Momentum hari-hari 

besar Islam juga dibawahi mereka. Wisata rohani, 

untuk karyawan, staff, civitas BIAS Assalam juga 

dibawahnya IWSU. Tidak hanya masalah sekolah 

saja.  

 

Tanya 

Apakah ada struktur komite? 

Jawab 

Ada,  di arsip yayasan dan didokumentasikan oleh TU. 

Karena di SD sebenarnya tidak ada. Kalau dikita ada 

kepala TU, dan sftaffnya yang bertugas masing-

masing di bawah struktur yayasan. 

 

 

Tanya  

Kapan mulai menjalankan manajemen mutu? 

Jawab  

Dimulai tahun 2010, per Tahun ajaran baru kita 

mendapatkan sosialisasi dan pempimbingan dari 

Nadya Konsultan.  

 

Tanya 

Yang meminta konsultasi? 

Jawab  

Ini kan keinginan bersama yang ditampung oleh 

yayasan, dan yayasan bertugas mencari lembaga 

konsultan yang kompeten untuk mendapatkan 

sertifikat sertifikat. Tidak sebatas memberikan tapi 

sampai pada pembimbingan dan monitoring. Karena 

banyak lembaga konsultan yang kurang kompeten 

hanya sebatas memberikan sertifkat. Yayasan 

membuat kesepakatan (MOU) dengan deltapass dalam 

penerapan SMM ISO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komite atau IWSU  sangat 

berperan aktif dalam berbagai 

kegiatan sekolah. Komite 

dalam yayasan ini terorganisir 

dengan baik sehingga mereka 

menjalankan peranya dengan 

baik pula, tidak sekedar hadir 

jika diundang atau 

membicarakan soal keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayasan yang meminta Nadya 

Konsultan untuk membimbing 

yayasan menerapkan sistem 

manajemen mutu. 
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KONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya 

Bagaimana Manajemen sebelum ISO? 

Jawab  

Kita sesuaikan dengan 8 Standar Nasional Pendidikan, 

sebetulnya sama karena kita tidak bisa terlepas dari 8 

SNP . Tapi dengan adanya ISO , standar pelayanan 

minimal tidak jadi minimal. Yang saya pahami dari 8 

SNP itu kan yang penting ada, kalau dikita menjadi 

harus ada. Kalau minmal dalam ruang kami tidak bisa 

karena ruang di kita memang kecil, tidak memenuhi 

standar 7 x 8 untuk 32 siswa. Di kita hanya 5 x 6 

untuk 25 siswa. Ketika kita di akreditasi pasti nilainya 

kecil disitu. Dengan adanya ISO, SPM lebih 

disempurnakan. Apa yang dibutuhkan dalam 

akreditasi kita dapat membuktikannya.  

 

 

 

Tanya 

Bicara tentang akreditasi, dalam profil tertera 

akreditasi SDIT ini adalah A dan diperoleh tahun 

2012,setahun setelah memperoleh ISO. apakah ada 

pengaruhnya? 

Jawab  

Dengan menerapkan SMM ISO ini kita dimudahkan 

dalam akreditasi karena butuh apapun ada dan 

terdokumentasi dengan baik. Dalam instrumen ISO itu 

disesuikan dengan instrumen akreditasi malah ada 

penambahan point-point yang tidak ada dalam 

akreditasi. Tahun 2007 kita mendapatkan B kemudian 

2012 ini kita mendapatkan A. 

 

 

Tanya 

Apa berpengaruh juga pada jumlah santri? 

Jawab  

Iya berpengaruh, jumlah santri baru makin meningkat. 

Awal SDIT berdiri hanya membuka 2 kelas setiap 

tahun sampai tahun ajaran 2011/2012. Tahun ajaran 

2012/2013 mulai 3 kelas. 2013/2014 dan 2014/2015 

membuka 4 kelas. Namun untuk 2015/2016 rencana 

saya hanya akan buka 3 kelas karena keterbatasan. 

 

 

 

 

 

Dari segi jumlah siswa 

perkelas/ rombongan belajar  

sudah sesuai dengan 

PERMENDIKNAS No.24 

Tahun 2007 tentang Sarana 

dan Prasarana 

Sekolah/Madrasah Pendidikan 

Umum Bab II point D bahwa 

Kapasitas maksimum ruang 

kelas adalah 28 peserta didik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai akreditasi sebuah sekolah 

secara langsung dan tidak 

langsung mempengaruhi 

tingkat kepercayaan calon 

peserta didik/ santri baru. 
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KONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Dalam profil sebelumnya disebutkan SDIT BIAS 

Assalam tidak bertempat disini. Pindah gedung 

mulai tahun berapa? 

Jawab  

Awal berdiri SDIT BIAS berada di Jalan Pancasila 

tahun 2000-2004. Tahun 2003 mulai kekurangan 

ruangan dan menyewa gedung bekas Kelurahan 

Panggung. Ruangan dalam gedung itu dibuatkan 

pembatas-pembatas. Kelas 1 dan 2 masih di Jalan 

Pancasila sedangkan kelas 3 dan 4 menempati 

kelurahan tersebut. 

Tahun 2004 mengajukan surat ijin operasional namun 

dengan syarat harus punya gedung atau ruang untuk 

belajar yang layak. Pada tahun ajaran 2004/2005 

sudah mulai pindah di Jalan Dadali tapi bertahap 

hanya kelas 2a dan 2b. Pada tahun yang sama pula 

SDIT BIAS mendapat surat ijin operasional namun 

saat itu masih bernama SDIT Bina Anak Sholeh. 

Tahun 2006 seluruhnya pindah ke sini (Jl. Dadali). 

 

 

 

 

 

 

 

SDIT BIAS pindah untuk 

memenuhi syarat memperoleh 

surat ijin operasional dari 

dinas pendidikan Kota Tegal, 

yaitu sesuai dengan standar 

sarana prasarana Lahan 

memiliki status hak atas tanah, 

dan/atau memiliki izin 

pemanfaatan dari 

pemegang hak atas tanah 

sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku untuk jangka waktu 

minimum 20 tahun. 
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CATATAN LAPANGAN 3 

(WPHKT) 

Waktu    : Rabu, 11 Maret 2015, Pukul 08.45 – 10.45  

Disusun  : Rabu, 11 Maret 2015, pukul 13.00 

Tempat  : Ruang Bimbingan Konseling 

Jalan Dadali No.12 Randugunting, Kota Tegal 

Subjek Penelitian : Kepala Tata Usaha BIAS Assalam, Suryaniningsih 

Deskripsi  : 

Ibu atau Ustadzah Suryaniningsih merupakan kepala tata usaha yang 

membawahi seluruh unit, jadi tata usaha playgroup hingga SDIT yayasan BIAS 

Assalam berada pada satu atap. Kecuali SMP Insan Cendikia BIAS Assalam yang 

sudah memiliki TU dan manajemen sendiri. Sesuai dengan apa yang dikatakan 

Kepala Unit SD, Ustadzah Ningsih sangat kompeten dan mengetahui seluk beluk 

pelaksanaan ISO. Namun beliau lebih paham untuk pelaksanaan ISO secara 

keseluruhan dalam yayasan. Untuk hal-hal detail mengenai penerapan ISO dalam 

SDIT Ustadzah Ningsih tetap menyarankan bertanya pada kepala unit SD.. 

Sesuai kesepakatan pada tanggal 5 Maret 2015, wawancara dengan 

Ibu/Ustadzah Suryaniningsih dilaksanakan hari Rabu, 11 Maret 2015 pukul 09.00 

dengan pedoman wawancara yang sudah diminta sebelumnya. Penulis tiba di 

sekolah pukul 08.04 untuk menyerahkan jadwal penelitian dan membuat janji 

waktu untuk wawancara. Selain itu, dengan perantara kepala unit penulis 

membuat janji dengan Ibu/Ustadzah Siti Monawaroh wali kelas VI Salman. 

Ustadzah Munawaroh meminta pedoman wawancara. Pukul 08.30 penulis masuk 

ke ruang TU berharap wawancara bisa berlangsung lebih awal, tetapi Ustadzah 

Ningsing memberi isyarat untuk menunggu sebentar karena sedang 

mempersiapkan berkas dan menyampaikan bahwa wawancara dilaksanakan di 

tempat lain, bukan di ruang tata usaha. 

Pukul 08.43 informan sudah siap dan kami menuju ruang bimbingan 

konseling. Ruangan tersebut digunakan untuk ruang transit soal UTS, jadi ada 

beberapa guru yang keluar masuk sepanjang wawancara berlangsung. Sekitar 
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pukul 08.45 wawancara dimulai dengan sedikit gugup, namun lama-kelamaan 

suasana mencair dan informasi dari informan hampir tidak ada yang melebar dari 

topik. 

 

KONSTRUKSI DIALOG Refleksi 

Tanya 

Apa yang anda ketahui tentang ISO? 

Jawab  

Saya jawab versi saya ya, saya merumuskan 

berdasarkan implementasinya. Kalau ISO itu, 

sebenarnya sistem manajemen mutu untuk mengatur 

semua devisi baik devisi bawah tengah maupun atas, 

supaya semua aktifitas terkontrol teradministrasi. 

Sehingga apa yang kita laksanakan itu sesuai dengan 

apa yang telah dibicarakan. Sistem ISO merubah 

sistem perorangan menjadi sistem dokumentasi 

 

 

 

Tanya  

Dan ISO 9001:2008? 

Jawab  

Sebenarnya diterapkan sangat pas untuk perusahaan. 

Cuma kita modif, kita mengacu ke Nadya 

Konsultan. Dimodifikasi di dunia pendidikan, 

supaya mendapat kepercayaan dari masyarakat.  

Sehingga penerapan yang tadinya buat perusahaan, 

atau lembaga yang bonafit kita matchingkan untuk 

dunia pendidikan. Tapi itu cukup kompleks. 

 

 

 

Tanya 

Bagaimana prinsip sistem manajemen mutu? 

Jawab  

Prinsipnya bagus, mengerahkan semua. Semua 

aktifitas kita harus tercatat mengacu ke visi misi 

supaya tercapai visi misinya dan teradministrasi. 

Seluruhnya prinsip tentang pelayanan dan evaluasi. 

 

 

 

 

 

Sistem manajemen ISO 

9001:2008 membutuhkan 

suatu sistem manajemen mutu 

terdokumentasi, ini termasuk 

dalam persyaratan yang tertera 

dalam Document Development 

Compliance Manual ISO 

9001:2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001 merupakan seri 

model penjamin mutu dalam 

desain/ 

pengembangan,produksi 

instalasi dan pelayanan. 

 

 

 

 

Sistem manajemen mutu 

memiliki 8 prinsip, yaitu 

Fokus pada pelanggan, 

Kepemimpinan, Pelibatan 

sumber daya manusia, 

Pendekatan proses, Pendekatan 

sistem pada manajemen, 

Perbaikan berkesinambungan, 

Pendekatan fakta pada 

pengambilan keputusan, 

Hubungan yang saling 

menguntungkan dengan 

pemasok. 
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KONSTRUKSI DIALOG Refleksi 

Tanya 

Apakah dilaksanakan sepenuhnya disekolah ini? 

Jawab  

Ya insyaAllah, kalau sekarang penerapan 90 %. Kita 

mengalami masa perkembangan. SDM dulu dan 

sekarang berbeda, ada beberapa SDM senior resind 

kemudian SDM baru masuk yang harus kita 

bimbing dari awal. 

 

 

 

Tanya  

Apa  yang  melatar  belakangi SDIT Bias Assalam 

menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008? 

Jawab  

Supaya kita lebih tertib dan tersistematis serta 

mendapat kepercayaan masyarakat. Awalnya BIAS 

Assalam menginduk dengan BIAS (Bina Anak 

Soleh) kemudian terpisah dan ganti nama Bina Iman 

dan Amal Sholeh. Harus ada sistem yang bisa 

merubah kerja kita, agar kita punya pedoman kerja. 

Kita mengharapkan sistem kerja yang bagus, 

melalui penerapan ISO itu. 

 

 

 

Tanya 

Bagaimana  sistem merumuskan visi  dan misi 

sekolah (cara merumuskan) ? 

Jawab  

Kita buat baru, sebelum kita menerapkan ISO visi 

misi kita sangat simple. Setelah menerapkan ISO 

visi misi harus rinci sekali. Awal penerapan ISO, 

dibimbing Pak Agus Supriyanto untuk membuat visi 

misi. Semua bidang beratap pada yayasan, harus 

menerapkan ISO semua. Semua bidang merumuskan 

dijadikan satu kemudian menjadi visi misi yayasan. 

Setiap unit ada visi misinya masing-masing. 

Perubahan visi misi pada masa peralihan. Karena 

setelah mendapat SK resmi lepas dari Yogya harus 

melepaskan atribut BIAS Yogya, jadi kita sudah 

merumuskan sebelum mendapat sertifikat resmi. 

 

Tanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara merumuskan visi, misi 

dan tujuan tertera dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 19 Tahun 

2007 Tanggal 23 Mei 2007 

Tentang Standar Pengelolaan 

Pendidikan Oleh Satuan 

Pendidikan Dasar Dan 

Menengah.  

Yang dijelaskan dalam dialog 

merupakan alur pergantian visi 

misi dari sebelum mendapat 

ISO, peralihan menggunakan 

ISO dan akhirnya membuat 

visi misi baru dengan bantuan 

ISO. 
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KONSTRUKSI DIALOG Refleksi 

Bagaimana  menjabarkan  visi  dan misi  sekolah 

menjadi suatu program yang  dilaksanakan secara  

sistematis dalam penerapan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2008  (merumuskan program dari 

visi dan misi)? 

Jawab  

Visi misi harus kita capai, visi misi diturunkan 

melalui proker-proker kemudian diterapkan. Awal 

tahun merumuskan program kerja, kemudian di 

evaluasi. Ada Time Schedulenya, kita evaluasi yang 

akan dituangkan pada saat audit internal. Semua 

dikorek, bagaimana penerapannya. Akan dievaluasi 

setiap bulan atau dua minggu sekali. 

Perumusan dilakukan setiap unit, kemudian di 

sahkan di forum ISO. forum ISO yaitu, TOP 

Manager (ketua yayasan) , Manajer Representatif, 

dan Sentral Dokumen merumuskan bersama. 

 

 

 

Tanya 

Kapan mulai dilaksanakannya proses penerapan 

SMM ISO? 

Jawab 

2011 awal baru kerjasama dengan Nadya konsultan, 

kita melaksanakan pelatihan penerapan sistem ISO. 

Pertengahan 2011 kita sudah melaksanakan. Akhir 

2011 kita di audit, awal 2012 surveillance datang 

dan penyerahan sertifikat. Sertifikat juga mengalami 

expired 

 

 

 

 

Tanya 

Siapa  sajakah yang terlibat dalam merumuskan 

dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO  

9001:2008   (tenaga  pendidik dan kependidikan  

yang terlibat)? 

Jawab  

Yang merumuskan itu kepala-kepalanya. Termasuk 

Kepala sekolah dan kepala departemen. Kita ada 5 

departemen, kerumah tanggaan, sarpras, wakaf, tata 

usaha, dakwah sosial, selebihnya kepala 

sekolah/kepala unit. 

 

Program kerja yang dibuat 

sesuai dengan visi misi di 

monitoring setiap bulan atau 

dua minggu sekali (pada unit 

tata usaha) dan ini sejalan 

dengan standar dinas.  

Dalam PERMENDIKNAS 

No.19 Tahun 2007 visi, misi 

dan tujuan ditinjau dirumuskan 

kembali secara berkala sesuai 

dengan perkembangan dan 

tantangan di masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merupakan perwujudan dari 

prinsip ISO yang ke-3, yaitu 

Pelibatan sumber daya 

manusia.  Sebuah organisasi 

membutuhkan anggota dan 

segala kemampuan yang 

dimilikinya untuk bekerja 

bersama mencapai tujuan 

sekolah. 
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KONSTRUKSI DIALOG Refleksi 

Yang terlibat ya semua, semua civitas. Semua 

terlibat dalam penerapan ISO. Kalau dalam 

dokumen ISO kan ada SOP, mencakup semuanya 

melakukan itu tanpa terkecuali. 

 

 

 

Tanya 

Apa  peran  masing-masing  bagian yang  ada  di  

sekolah dalam penerapan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2008 terutama peran pimpinan 

harian  (job description)? 

Jawab  

Fungsinya sebagai manajerial, lebih banyak kontrol 

daripada untuk tim pelaksanaan. 

 

 

 

Tanya  

Bagaimana sistem pengangkatan ketua/  tim ISO 

sekolah (pembentukan struktur organisasi)? 

Jawab  

Dari pengurus yayasan langsung. Ketua, sekretaris, 

dan bendahara merumuskan siapa-siapa saja yang 

menduduki kepala unit dan kepala departemen. 

Langsung di SK kan oleh pengurus yayasan untuk 3 

tahun, tapi alhamdulilah sejak awal pembentukan 

ISO dan ada perbaikan kinerja, 90% diperpanjang. 

 

 

 

 

Tanya  

Bagaimana tahap-tahap proses pelaksanaan 

penerapan SMM ISO 9001:2008   

(langkah-langkah proses penerapan SMM ISO 

9001:2008)? 

Jawab  

Pertama, buat sasaran mutu sesuai unit dan bidang. 

Agar sasaran mutu bisa berjalan dituangkan di 

program kerja. Supaya pelaksanaanya bagus, 

disertakan penanggung jawab dan time schedule 

serta biayanya. Setelah itu silahkan dilaksanakan, 

terus implementasi tinggal evaluasi. Nah yang 

melakukan evaluasi biasanya kepala-kepalanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap pelaksanaan sesuai 

dengan tahap manajemen yang 

terkait dengan 

PERMENDIKNAS No.19 

tahun 2007 yaitu, tahap 

analisis lingkungan 

(menghasilkan sasaran mutu), 

perumusan strategi (program 

kerja), implementasi strategi, 

evaluasi, dan program 

peningkatan (perbaikan 

sasaran mutu). 
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KONSTRUKSI DIALOG Refleksi 

Tanya  

Bagaimana  mengkomunikasikan atau 

mensosialisasikan penerapan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2008 kepada  masyarakat  internal 

dan eksternal sekolah  (Alat komunikasi)? 

 Jawab  

Yang pertama intenal, prosesnya lama. Membuat 

sasaran mutu dan program kerja itu banyak, unit SD 

itu kompleks sasaranya banyak, harus terkonsep. 

Setelah dibuat kepala unit, sasaran mutu dan progran 

kerja sudah jadi, guru-guru dikumpulkan dan itu 

harus terdokumentasi. Harus ada progja dan time 

schedulenya. Itu hanya membahas satu progja, dan 

biasanya berlangsung selama setahun. 

Eksternal lebih lama, yang melaksanakan kepala-

kepala. Ada lembaga yang penting dengan sekolah 

atau yayasan, kita dijadwalkan oleh pengurus 

yayasan untuk bersilahturahmi kesana dan 

mensosialisasikan bahwa kita sudah melaksanakan 

ISO, yang terakhir meminta saran dan kritik untuk 

perbaikan lembaga kami. Itu ada surat tugasnya dan 

didokumentasi.  

Kalau masyarakat sendiri, ada sosialisasinya di 

departemen dakwah sosial, ada program pengajian 

dengan warga. kita undang mereka untuk 

melaksanakan pengajian dan Pak mulyanto 

sambutan dengan menjelaskan bahwa sekolah 

menerapkan ISO. Ketika penyerahan sertifikat ISO 

kita undang walikota dan itu sebelumnya diberi tahu 

pada masyarakat dalam pengajian masyarakat. 

Masyarakat tetep kita rangkul, agar kita suksesnya 

bersama masyarakat juga. 
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KONSTRUKSI DIALOG Refleksi 

Tanya  

Dari mana saja siswa yang masuk sekolah ini? 

Jawab  

Kebanyakan dari luar lingkungan sini, dari 

Radugunting dan Kota Tegal perbandingannya 

hanya 40 % dan 60 % dari kabupaten. Sodara kita 

banyak kalau di kota. Kalau di kabupaten kan belum 

terlalu banyak. Dari angket kesiswaan, cenderung 

wali santri yang pekerja sampai sore, sekalian anak 

dibimbing TPQ. Malah kalau dari kota itu bukan asli 

warga kota Tegal, tapi pendatang. Orang yang 

domisili dan asli dari sini, cenderung masuk ke 

sekolah biasa atau sekolah negeri yang pulangnya 

siang. Karena kebanyakan ibu rumah tangga. 

 

 

 

Tanya  

Kenapa terjadi penurunan jumlah santri baru 

pada tahun 2009-2012? 

Jawab  

2011 baru menerapkan ISO, Penyerahan sertifikat 

ISO di 2012 awal. Itu ada masa ketika kita sedang 

resign dari pusat. Konsentrasi terpecah, mengurus 

masalah internal untuk pendaftaran santri baru dan 

mengurus administrasi pemisahan dari BIAS Yogya. 

Kita harus menata diri, seperti anak kehilangan 

induknya. Bener-bener kacau dan efeknya pada 

santri. 

 

 

 

Tanya 

Apa sengaja dikurangi? 

Jawab  

Itu memang berkurang, kita menyadari. Wali santri 

juga terpecah. Walisantri yang tadinya pro, keluar 

semua karena menganggap kita berbeda. Kita terima 

itu, penurunan santri dan pendapatan. 

Aset kita diminta dan benar-benar mulai dari nol, 

dari situ kita menata diri. Mendapat santri segini ya 

itu rejeki kita. Kemudian menerapkan ISO 

kepercayaan masyarakat meningkat, meningkat dan 

meningkat akhirnya sampai sekarang. 

 

Dari hasil pengamatan penulis 

selama beberapa kali 

berkunjung ke sekolah, 

walisantri SDIT BIAS 

Assalam berasal dari golongan 

mengah ke atas dan keduanya 

(ayah ibu) bekerja. 

Indikatornya adalah dari jenis 

kendaraan yang terparkir saat 

jam masuk dan pulang serta 

jumlah uang SPP yang harus 

dibayarkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan sistem manajemen 

dan pengelolaan sekolah bukan 

proses yang mudah, maka 

wajar jika terjadi penurunan 

performa sekolah. 
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KONSTRUKSI DIALOG Refleksi 

Tanya  

Kapan komunikasi internal yang dilakukan oleh 

pimpinan dalam proses penerapan SMM ISO 

9001:2008  (waktu pelaksanaan rapat)? 

Jawab  

Tergantung kebutuhan unit dan divisi masing-

masing. Tapi yang pasti setiap unit harus seminggu 

sekali. Ada catetannya, unit minimal satu minggu 

sekali dan tata usaha minimal satu bulan sekali. 

 

 

 

 

 

Tanya  

Apakah ada kerjasama antara sekolah dengan 

Pemerintah dalam penerapan SMM ISO 

9001:2008  (Bentuk kerjasama, pembinaan dari 

pemerintah)? 

Jawab  

Ada sekali, kita harus kerjasama dengan pemerintah 

supaya kita diakui. Biasanya unit yang 

melaksanakan kerjasama. Misalkan SDIT, 

melaksanakan kerjasama berupa kita punya event 

apa kemudian pemerintah diberi wewenang apa. 

Misalkan kemarin peringatan 1 muharram, kegiatan 

lomba-lomba. Peresmian atau pembukaan acara 

disahkan oleh dinas pendidikan yang kita undang. 

Nah kegiatan ini masuk program penerapan ISO, 

mereka membuat program yang dituangkan dalam 

penerapan ISO kemudian dijalankan dengan 

mengaitkan dinas pendidikan. 

PAUD kita menjadi PAUD unggulan karena 

memang sistem ISO berjalan disitu. 

Bahkan implementasi kurikulum 2013, yang 

ditunjuk SDIT BIAS, pemerintah mengakui BIAS 

Assalam pelopor yang melaksanakan kurikulum 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat merupakan sarana 

pencegahan ketidaksesuaian 

dan penghilangan 

penyebabnya serta sarana 

menetapkan dan menerapkan 

proses perbaikan dari sistem 

berkesinambungan sistem 

manajemen mutu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjasama dengan dinas hanya 

dalam hal publikasi. Secara 

esensi penerapan ISO tidak 

diatur atau ada campur tangan 

dari dinas. 
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KONSTRUKSI DIALOG Refleksi 

Tanya  

Kegiatan manajerial apa yang  dilakukan oleh 

pihak sekolah  yang sesuai dengan ISO 9001:2008  

(program peningkatan mutu)? 

Jawab  

Tenaga manajerial tidak hanya fokus di dalam saja, 

eksternal dapet juga internal dapet. Kapan BIAS 

Assalam diakui oleh masyarakat luar kalau 

manajerial tidak jalan. 

Internal dari yayasan, tertib mangundang rapat. 

Diatas yayasan ada pembina, juga rajin rapat untuk 

pengawasan implementasinya. 

Itu usaha meningkatkan mutu, kalau ada masalah ga 

terpecahkan nanti kasian. Kita ada kegiatan 

manajerial semua bidang secara keseluruhan 

 

 

 

Tanya  

Bagaimana  pimpinan mengawasi kinerja  tenaga  

pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah  

(pengawasan)? 

Jawab  

Melalui rapat dan evaluasi. Ada observasi, saya 

kasih tau dulu mau observasi ke bagian apa dan 

dijadwalkan tanggalnya. Karena tidak bisa 

melakukan observasi bersama dalam satu hari. 

Saya melakukan observasi 3 bulan sekali. Observasi 

tidak hanya mencakup pekerjaan, dari aktivitas 

selain pekerjaan misalkan kehadiran itu juga dinilai. 

Nanti saya kasih reward. 

Di SD juga sama, lagi ngajar langsung diliatin 

kepala sekolahnya. Ada dokumen observasinya. 

Kalau di SDIT tidak memberi tahu mau observasi. 

Nanti meeting setiap hari sabtu dan dibahas 

kemudian ada tindakan langsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat merupakan sarana para 

kepala/ketua/ manajer untuk 

memonitoring jalannya 

manajemen mutu di unit atau 

sekolah. 
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KONSTRUKSI DIALOG Refleksi 

Tanya 

Apa contoh program tindak lanjut atau perbaikan 

dalam proses penerapan SMM ISO 9001:2008  

(program perbaikan) ? 

Jawab  

Di ISO ada yang namanya tinjauan manajemen. 

Setiap unit, kepala sekolah dan kepala departemen 

punya sasaran mutu dan program kerja. Akan di 

audit internal, teman kita sendiri. Misal saya jadwal 

audit SD , SD audit saya. Atau kadang tim auditor 

langsung Top Men, MR, dan sendok yang sibuk 

audit semua unit. Hasil audit disampaikan ke 

masing-masing unit. Setelah audit internal ada 

tinjauan manajemen. Masing-masing kepala maju 

laporan hasil audit, yang kurang dan yang sukses. 

Setelah tinjauan manajemen selesai dokumen yang 

kurang-kurang dilengkapi dan nanti ada audit 

eksternal dari tim auditor ISO itu (servelen) , 3 

orang. Leadernya 1 dan 2 anggota (Nadya 

Konsultan). Seharian penuh, yang di audit harus ada 

ditempat. Harus mengikuti dari Opening hingga 

closing karena penentuan ISO dilanjut atau tidak. 

 

 

Tanya  

Yang hadir dalam tinjauan manajemen? 

Jawab  

Semua departemen dan staffnya, karyawan dengan 

staffnya. Unit dengan ustad ustazahnya. 

 

 

 

Tanya  

Apa yang anda pahami tentang mutu layanan? 

Jawab 

Kalau di bidang tata usaha, mutu layanan itu suatu 

kualitas kita dalam melayani pelanggan. Pelanggan 

kita Walisantri, masyarakat, pemerintahan. 

Senyaman mungkin memberikan service pada 

pelanggan. 

Kalau di SDIT cenderung ke santri dan walisantri di 

dunia pendidikan. 

 

 

 

Evaluasi terhadap efektivitas 

penerapan SMM telah diatur 

oleh standar internasional 

melalui proses audit internal, 

tinjauan manajemen, 

mendengarkan dan merespon 

keluhan pelanggan, dan akan 

selalu di audit oleh lembaga 

sertifikasi setiap 6 bulan 

selama 3 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga wajib memberikan 

yang terbaik, karena baik 

tidaknya mutu pelayanan 

bukanlah berdasarkan sudut 

pandang penyedia jasa, 

melainkan berdasarkan sudut  

pandang konsumen sebagai 

pengguna jasa. 
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KONSTRUKSI DIALOG Refleksi 

Tanya  

Maksud melayani pemerintah itu seperti apa? 

Jawab  

Kalau di bagian administrasi, pemerintahan itu 

cenderung ke pembuatan laporan bulanan, setiap 

bulan memberikan laporan kondisi sekolah. Baik 

SD, TK. Bagaimana gurunya, siswanya. (tugas tata 

usaha SDIT). 

 

 

Tanya 

Diserahkan ke tingkat kota atau UPPD? 

Jawab 

diserahkan ke UPPD, nanti mereka yang 

menyerahkan ke Kota. 

 

 

 

Tanya 

Apakah ada perbedaan layanan sebelum dan 

sesudah mendapatkan SMM ISO 9001:2008? 

Jawab 

Sebelum mengikuti ISO, kita melakukan pelayanan 

itu apa adanya. Sangat tidak tahu tentang pelayanan 

mulai dari tata bahasa dan bahasa tubuh, benar-

benar apa adanya. Setelah ISO, semua di poles. Kita 

punya standar. Dari mengangkat telfon ada 

standarnya, itu tertuang di SOP. 

Lebih terdokumentasi, tidak hanya di lisan saja. Jadi 

pada saat salah satu karyawan tidak masuk, siapa 

saja bisa menggantikan. Karena tugas seluruhnya 

tertuang dalam prosedur ISO. 

Sebelum ISO tanpa dokumen, asal jalan dan tidak 

sama karena tidak ada aturan, tergantung pribadi. 

Dalam ISO, bentuk pelayanan sama karena ada 

standarnya. Kita lebih terarah dan tertib. Jika ada 

yang tidak sama bisa dilacak kemudian ditugaskan 

ikut pelatihan. 

Di SDIT, pelayanan semua guru harus sama dengan 

guru yang lain. misal menghadapi anak yang bandel, 

harus ada dan dituangkan dalam SOP. 

SOP disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing 

unit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem manajemen mutu 

berlandaskan pada  

pencegahan kesalahan  

sehingga  bersifat proaktif, 

bukan  pada  deteksi kesalahan 

yang bersifat reaktif, maka 

dibuatlah instruksi kerja atau 

SOP yang termasuk 

persyaratan dokumen sistem 

manajemen mutu untuk 

meminimalisir terjadinya 

kesalahan. 
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KONSTRUKSI DIALOG Refleksi 

Tanya  

Apasajakah bentuk layanan yang diberikan 

sekolah pada pelanggan? 

Jawab  

Banyak ya, sekolah cenderung ke santri, bentuknya 

harus sama. Pelayanan harus paham latarbelakang 

walisantri. Berbasis ilmu dan kesabaran serta adil. 

Jangan melihat performan walisantri, jangan melihat 

tampilan luar. 

Pelayanan guru juga harus adil pada santri, jangan 

melihat latarbelakang orang tua. 

Kita punya departemen dakwah dan punya program 

komite jamiah yang isinya walisantri seluruh unit. 

Dalam program itu kita ada pengajian dan 

pengarahan bagaimana mengajarkan anak, tujuanya 

agar singkron apa yang diajarkan di sekolah 

dandirumah. Karena percuma jika 

ustad/ustadzahnya sudah maksimal memberikan 

pelayanan tapi di rumah berbeda. 

 

 

Tanya  

Bagaimana pelayanan dari segi SPP? 

Jawab  

Pelayanan SPP sama, kita punya prosedur pelayanan 

SPP. Paling lambat tanggal 10. Telat 1 bulan, masih 

toleran. 2 bulan menggunakan telfon, bulan ke-3 

menggunakan surat. Bulan ke-4 dilakukan 

pemanggilan dan jika sampai 5 bulan maka santri di 

skorsing. 

Kalau dari segi jumlahnya ada yang berbeda, kita 

memberikan kompensasi pada putranya guru dan 

karyawan. Kita memberikan penghargaan pada 

mereka yang bekerja disini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai dengan yang di jelaskan 

Sallis (2011, 69) bahwa setiap 

orang yang bekerja dalam 

institusi juga termasuk 

pelanggan dan disebut 

pelanggan internal. Hubungan 

internal yang tidak baik akan 

menghalangi perkembangan 

institusi juga berpengaruh pada 

pelayanan terhadap pelanggan 

eksternal. Sebagai bentuk 

pelayanan terhadap pelanggan 

internal, ada kompensasi 

jumlah SPP  yang dibayarkan 

karyawan bila putra/putrinya 

bersekolah di BIAS. 
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KONSTRUKSI DIALOG Refleksi 

Tanya  

Apakah layanan disesuaikan dengan 8 standar 

pendidikan nasional? 

Jawab  

Iya, harus itu. Jadi ISO kan kita yang bembuat. Tapi 

kita di matchkan dengan 8 standar itu. Jika tidak  

nanti kita sia-sia. Ada lagi mba, standar dinas. 

Apalagi kepala sekolah, harus mengacu ke dinas. 

 

 

 

 

Tanya  

Bagaimana  sekolah bisa mengetahui tingkat 

kepuasan stakeholder  (pemantauan kepuasan 

stakeholder) ? 

Jawab  

Yang pertama Kita membagikan angket, setiap 6 

bulan sekali, berarti tiap semester pada seluruh 

walisantri. Angket dikumpulkan, kita telaah dan 

analisis sejauh mana kepuasan dan kekurangannya 

apa. 

Kedua, Kita melihat buku keluhan pelanggan , misal 

dalam satu semester atau 6 bulan itu tidak ada 

keluhan ya alhamdulilah. Tapi kalau ada harus 

segera diberi solusi. 

Format kuisionernya sama, di bagi melalui kepala 

sekolah kemudian dianalisis perunit. 

Di tata usaha, pertama menyebar angket ke guru dan 

karyawan karena juga termasuk pelanggan 

(pelanggan internal). Kita evaluasi semua dan 

dikeluarkan sekalian di tinjauan manajemen dengan 

sasaran mutu dan program kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu referensi pembuatan 

prosedur mutu adalah 8 SPM. 

Ini tertera dalam prosedur 

mutu ISO 9001:2008 Yayasan 

BIAS Assalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip utama ISO adalah 

kepuasan pelanggan. Dengan 

menggunakan angket ini, 

lembaga dapat mengetahui 

tingkat kepuasan kemudian 

melakukan perbaikan terus 

menerus guna memenuhi 

kepuasan pelanggan. Prinsip 

ke-6, yaitu perbaikan 

berkesinambungan. 
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KONSTRUKSI DIALOG Refleksi 

Tanya  

Bagaimana  sekolah  mempertahankan komitmen 

agar mutu pelayanan pendidikan tetap terjamin  

(komitmen manajemen)? 

Jawab  

Susah ya, tapi kita punya tindakan. Ketika ada SDM 

lama yang sudah paham ISO risign, mulai ada 

goncangan. Butuh perjuangan kepala-kepala untuk 

membimbing dan membina SDM baru, memberikan 

pandangan yang sama tentang sistem ISO. Kita 

mengawasi guru karyawan agar selalu lurus dengan 

cara evaluasi lapangan dan pendekatan. Dalam 

prosedur mutu, ada prinsip menciptakan suasana 

kerja kondusif. Meningkatkan pelayanan terhadap 

SDM, pelanggan internal 

 

 

 

 

Tanya  

Alat untuk memenuhi pelayanan? 

Jawab  

Masalah alat kita lebih keperaga tapi berat diongkos, 

kadang bisa beli dengan alat sendiri dan  kerjasama 

dengan bank. Kerjasama dengan Bank Muamalat 

dalam bentuk carbank, jadi walisantri bayarnya 

tidak perlu ke sekolah. 

Untuk pembelajaran dikelas, kita sediakan speaker 

aktif. Jadi guru-guru saat mengajar tidak perlu 

berteriak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disinilah peran prinsip ISO 

ke-2, yaitu kepemimpinan. 

Pimpinan satuan pendidikan 

menetapkan kesatuan tujuan 

dan arah satuan pendidikan. 

Pemimpin harus dapat 

menciptakan  dan memelihara 

lingkungan kerja yang 

menyenangkan. Menjalin 

komunikasi yang baik dengan 

bawahan sehinga bawahan bisa 

bekerja dengan maksimal.  
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KONSTRUKSI DIALOG Refleksi 

Tanya  

Apa  manfaat yang diperoleh dalam menerapkan 

SMM ISO 9001:2008 ? 

Jawab  

Kita mendapatkan kepercayaan masyarakat, karena 

kita tertata dan disiplin akhirnya walisantri merasa 

percaya dan menularkan ke yang lain bahwa kita 

bagus. Secara tidak langsung ini bentuk promosi. 

Alhamdulilah kita diberi banyak rejeki yang tidak 

terkira, kepercayaan dan jumlah santri meningkat. 

Kita diberi tanah wakaf dari walisantri, makanya ada 

departemen wakaf untuk mengurusi itu. 

Pemerintahan juga percaya pada kita. Kita mendapat 

nominasi terbaik untuk pengelolaan dana BOS, 

kemudian kita juga diberi kepercayaan oleh dinas 

untuk menjadi tuan rumah atau panitia, juga menjadi 

tembakan serta dijadikan tempat untuk studibanding. 

 

 

Tanya  

Apa faktor penghambat dan pendukung penerapan 

SMM ISO di sekolah ini (SDM, dukungan 

pelanggan, sarpras)? 

Jawab  

Setiap unit banyak hambatannya, baik internal 

maupun eksternal. Ketua yayasan selalu memberi 

pedoman dan pengarahan, jangan sampai 

penghambat menjadi penghambat untuk kita. 

Jadikan itu moment untuk mengukur kesabaran kita. 

Biasanya kalau dari internal itu cenderung masalah 

SDM. Ada yang loyal dan tidak loyal, ada yang 

orientasinya hanya finansial (pekerjaan). Maka 

disitu mulai goyah dan pelayanan terhadap 

pelanggan berkurang. 

Dari eksternal cenderung ke masyarakat, ada yang 

pro dan kontra. Ada yang anti dengan kehadiran 

BIAS Assalam. Kita harus memberikan image 

positif terus menerus dan yang pasti berdoa. 

Faktor pendukungnya Kondisi kita dan kerjakeras 

kepala sekolah serta departemen dalam edukasi ke 

bawahannya.  

Menanamkan penerapan ISO ini mengaitkan dengan 

amal soleh. Jika kepalanya benar-benar mengayomi 

maka kebawahnya berjalan dengan lancar. 

 

Manfaat yang diperoleh 

sejalan dengan tujuan ISO 

menurut Nasution (2005), 

yaitu organisasi memberikan  

keyakinan  kepada pihak 

pembeli bahwa kualitas yang  

dimaksudkan itu telah atau 

akan dicapai dalam produk 

atau jasa yang dijual. 
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Tanya  

Bagaimana mengatasinya? 

Jawab  

Kalau dari internal, kita ada pembinaan khusus. Dari 

rekruitmen ada prosedur dan penyamaan visi misi. 

Ada masa kotrak serta magang, itu kan di evaluasi. 

Ketika sudah menjadi pegawai tetap ternyata ada 

masalah, ya tetap ada pembinaan lagi. Melalui 

binaan lisan 3x dan tidak hanya lisan, ada berita 

acaranya. Jika tidak ada perubahan maka ada SP 3x 

dan ada dokumentasinya juga. Jika masih tidak ada 

perubahan maka diberhentikan. Pemberhentian 

tergantung jabatannya, jika dia diberhentikan maka 

diberi 3x gaji. Jika dia berhenti sendiri maka hanya 

diberikan kenang-kenangan. 

Ketika masyarakat belum menerima sepenuhnya, 

kita melakukan pendekatan sosial. Kita melakukan 

pendekatan biasanya saat puasa. Pembagian zakat 

dan kurban ke warga. 
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CATATAN LAPANGAN 4 

(WPHG) 

Waktu    : Kamis, 12 Maret 2015, Pukul 12.56 – 14.25  

Disusun  : Kamis, 12 Maret 2015, pukul 16.00 

Tempat  : Ruang Kelas VI Salman 

Jalan Dadali No.12 Randugunting, Kota Tegal 

Subjek Penelitian : Guru kelas VI Salman, Siti Munawaroh, S.Ag 

Deskripsi  :  

Ruang kelas VI Salman berada di lantai dua kampus/ gedung SDIT BIAS 

Assalam. Letaknya tepat di samping tangga, jadi ketika naik dan belok kiri sudah 

berada tepat di pintu kelas. Terlihat semua kursi sudah dirapikan, diletakan diatas 

meja dan seluruh santri/siswa sudah meninggalkan kelas. Ada sebuah magicom di 

belakang kelas untuk meletakan nasi saat makan siang bersama. Selain itu ada dua 

meja terpisah di pojok belakang dan ada sebuah printer di salah satu meja. Meja 

tersebut adalah meja walikelas dan pendamping. Jadi dalam satu kelas di SDIT 

BIAS Assalam ada dua guru yang menangani. 

Waktu untuk wawancara sedikit melenceng dari kesepakatan pukul 13.00 

karena kesalahpahaman, tapi hal itu tidak menjadi penghambat. Wawancara tetap 

berlangsung dan dimulai pukul 13.30. Dengan gaya bicara yang santai dan sedikit 

gugup, Ibu atau Ustazah Siti Munawaroh menjawab pertanyaan penulis dari 

pedoman yang beliau minta dan diserahkan sehari sebelumnya. Awalnya 

wawancara masih sedikit formal karena informan membaca materi dari arsip. 

Setelah penulis beri penjelasan, wawancara lebih cair dan jawaban yang diberikan 

lebih mendalam. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Sudah berapa lama ibu mengajar disini? 

Jawab  

sejak 13 Desember  2010. 

 

 

Tanya  

Apa yang anda ketahui tentang tentang ISO dan 

ISO 9001:2008? 

Jawab 

ISO itukan standar manajemen mutu untuk 

meningkatkan mutu produksi dan meningkatkan 

jasa pelayanan kita kepada walisantri. Karena 

disinikan sekolah, jadi tujuannya memberi 

kepuasan pada walisantri sebagai pelanggan. 

 

 

Tanya 

Apakah yang dimaksud sistem manajemen 

mutu? 

Jawab 

Suatu prosedur manajemen yang sistematis, jelas 

dan terstruktur dalam suatu organisasi lembaga 

pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

Bagaimana prinsip sistem manajemen mutu. 

Apakah dilaksanakan sepenuhnya disekolah 

ini? 

Jawab 

Kita sedang berusaha, untuk menerapkan sistem 

ini semaksimal mungkin. ISO kan harus ada 

aplikasi dan dokumen tertulisnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Manajemen Mutu 

merupakan  suatu  prosedur  

sistematis yang  dilakukan 

oleh  suatu organisasi 

perusahaan  maupun lembaga 

pendidikan.  Menerapkan 

manajemen mutu dalam 

rangka  menjamin kesesuaian 

suatu produk dari organisasi 

tersebut terhadap kebutuhan 

atau persyaratan yang  

ditentukan oleh pelanggan atau 

organisasi secara konsisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari sudut pandang beliau 

sebagai guru, visi misi itu 

bukan hanya sebuah program 

tapi juga harus menjadi 

kebiasaan dan tercermin dalam 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

 

Tanya  

Apakah guru juga dilibatkan dalam sistem 

merumuskan visi  dan misi sekolah   (cara 

merumuskan)? 

Jawab  

Semua pihak dilibatkan, dari visi misi kan 

efeknya ke santri. Kita mengedepankan karakter. 

Kurikulumm2013 itu sebenarnya sudah 

diterapkan disini, mulai dari ikrarpagi/ berdoa 

mau belajar, makan snack/ makan siang, sholat 

berjamaah, dan lain-lain. 

 

 

 

Tanya  

Bagaimana  menjabarkan  visi  dan misi  

sekolah menjadi suatu program yang  

dilaksanakan secara  sistematis dalam 

penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008  (merumuskan program dari visi dan 

misi)? 

Jawab  

Iya, kita sebagai guru sebagai model. Tauladan 

bagi anak didik. Intinya cara berpakaian, ucapan 

dan tindak tanduk kita dalam mengajar di sekolah 

senantiasa diperhatikan oleh anak didik kita. 

 

Tanya  

Apa ada bedanya sekolah yang ber ISO dan 

tidak? 

Jawab 

sebenernya yang kita lakukan dengan ISO itu 

sama, ISO lebih sistematis dan lebih terstruktur. 

Sedangkan sebelum ISO kegiatan kita tidak 

tercatat secara tertulis, hanya melakukan saja 

tanpa bukti tertulis. 

 

Tanya 

RPPnya bagaimana? 

Jawab  

Pembuatan RPP disini langsung satu semester. 

Jadi ketika anak-anak libur 2 minggu, minggu 

pertama/ kedua seluruh dewan guru dan kepala 

sekolah melakukan bedah kurikulum untuk 

perilaku sehari-hari. Hasilnya 

siswa secara tidak langsung 

mempunyai model nyata 

penerapan visi misi dan akan 

menirunya. 

 

 

 

 

 

 

Melalui ISO 9001:2008, setiap 

kegitan yang mempengaruhi 

mutu dilakukan dalam 

rangkaian kegiatan yang tidak 

terputus, yaitu (1) perencanaan 

tertulis (say what you do); (2) 

pelaksanaan dan pengendalian 

sesuai rencana (do what you 

say); (3) rekam/ catat hasil 

pelaksanaan (record what you 

did). Berdasarkan 

Permendiknas No.41 Tahun 

2007 tentang standar proses 

satuan pendidikan dasar dan 

menengah, RPP disusun untuk 

setiap KD yang dapat 

dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih. Guru 

merancang penggalan RPP 

untuk setiap pertemuan yang 

disesuaikan dengan 

penjadwalan. 

 

 

 

 

 

Salah satu prinsip ISO ialah 

Pelibatan sumber daya 

manusia. Sebuah organisasi 

membutuhkan anggota dan 

segala kemampuan yang 

dimilikinya untuk bekerja 

bersama mencapai tujuan 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

membahas kurikulum dan kegiatan di semester 

yang akan datang. 

Tanya 

Siapa  sajakah yang terlibat dalam menerapkan 

Sistem Manajemen Mutu ISO  9001:2008   

(tenaga  pendidik dan kependidikan  yang 

terlibat)? 

Jawab  

Semuanya, baik guru, kepsek maupun karyawan 

biasanya di sosialisasikan melalui pembinaan dari 

yayasan. Disini atasan sampai bawahan menyatu.  

 

 

Tanya  

Apa  peran  masing-masing  bagian yang  ada  

di  sekolah dalam penerapan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2008 terutama anda sebagai 

walikelas  (job description)  ? 

Jawab  

Inikan walikelas, perannya bertanggung jawab 

penuh sama kelas. 1 kelas ada walikelas dan 

pendamping. Pendamping itu menggantikan jika 

walikelas berhalangan. Pendamping ngajar 

pelajaran khusus mulok. Tugas kita disini bukan 

Cuma mengajar, tapi mendidik dan mengawasi. 

 

 

Tanya  

Bagaimana  sistem pengangkatan ketua/  tim 

ISO sekolah  (pembentukan struktur 

organisasi)? 

Jawab 

Dimusyawarahkan tapi hanya tingkat yayasan. 

guru tidak dilibatkan. 

 

 

Tanya  

Bagaimana tahap-tahap proses pelaksanaan 

penerapan SMM ISO 9001:2008  di kelas  

(langkah-langkah proses penerapan SMM ISO 

9001:2008)? 

Jawab  

Kita mendisiplinkan anak untuk tepat waktu 

mulai dari masuk sekolah, berdoa dan ikrar, 

sesudah itu kita ada pesan singkat. Baru mulai 

sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan sistem ISO di kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ini merupakan salah satu 

kegiatan rutin IWSU/ Komite 

sekolah. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

pelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

Tanya 

Bagaimana mengkomunikasikan atau 

mensosialisasikan penerapan Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2008 kepada  

masyarakat  internal dan eksternal sekolah  

(Alat komunikasi)? 

Jawab  

Dikomunikasikan ketika ada IWSU (Ikatan 

Walisantri dan Ustad/ustadzah) disekolah lain 

biasaya disebut komite sekolah. di SD ini dalam 

satu semester minimal ada 1 sampai 2 kali 

pertemuan IWSU.  

 

 

 

Tanya 

Kapan komunikasi internal yang dilakukan oleh 

pimpinan dalam proses penerapan SMM ISO 

9001:2008  (waktu pelaksanaan rapat)? 

Jawab  

Setiap hari Sabtu ada meeting mingguan tapi 

hanya antar unit, jadi kita hanya SD saja. 

membicarakan apa saja yang terjadi selama 

seminggu. Conth pengajian hari Kamis, malam 

Rabu sama hari sabtu. Ada pembinaan dan 

pembacaan alquran khusus karyawan, guru-

gurunya. 

 

 

Tanya 

Kegiatan manajerial apa  yang  dilakukan oleh 

pihak sekolah  yang sesuai dengan ISO 

9001:2008  (program peningkatan mutu)? 

Jawab  

Disiplin berangkat kesekolah, doa pagi. Jadi 

sebelum ikrar dengan anak-anak. Guru-guru 

semua kumpul melingkar baca doa bersama. 

Setiap hari selasa, seluruh unit kumpul ada 

pembinaan dari ketua yayasan. Jika ketua yayasan 

berhalangan digantikan sekretarisnya. Dan itu 

juga dibuktikan, didokumentasikan. Kalau 

sebelum ISO berangkat ya berangkat aja tapi 

tidak ada bukti apa-apa, sekarang ada absen. 

 

 

 

 

Dalam Permendiknas No.19 

Tahun 2007 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan 

bagian kepemimpinan kepala 

sekolah/madrasah, tertera 

beberapa tugas kepala sekolah.  

Salah satu tugas tersebut, yaitu 

membantu, membina, dan 

mempertahankan lingkungan 

sekolah/madrasah dan program 

pem-belajaran yang kondusif 

bagi proses belajar peserta 

didik dan pertumbuhan 

profesional para guru dan 

tenaga kependidikan; 

menjamin manajemen 

organisasi dan pengoperasian 

sumber daya sekolah/madrasah 

untukmenciptakan lingkungan 

belajar yang aman, sehat, 

efisien, dan efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu karakteristik 

kualitas jasa  (mutu pelayanan) 

dipaparkan Len Berry,  

Parasuraman, dan Valerie 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

 

Tanya 

Apakah Semua guru diberi Prosedur mutu? 

Jawab  

Seluruhnya diberi copyan dan SOP serta ada 

pengarahan juga 

 

 

 

Tanya  

 Bagaimana  pimpinan mengawasi kinerja  

tenaga  pendidik dan kependidikan yang ada di 

sekolah  (pengawasan)? 

Jawab  

Kepala sekolah merevisi, dalam satu semester 

datang ke kelas-kelas dan mengawasi kadang 

tanpa sepengetahuan kita. Kalau ada kekurangan 

nanti diberi tahu. Kalau ada masukan-masukan 

dari walisantri, dipecahkan bersama. 

 

 

Tanya 

Apa  contoh program tindak lanjut atau 

perbaikan dalam proses penerapan SMM ISO 

9001:2008  (program perbaikan)? 

Jawab  

Jadi disini, mulai dari pakaian juga ada aturannya. 

Misal dari pakaian tidak memenuhi syarat, itu 

dapat teguran. Contohnya, sebelumnya kadang 

menghukum anak menggunakan fisik, sekarang  

menghukum anak tidak boleh menggunakan 

fisik,tapi memperbaiki hubungan  yang lebih 

mendidik ke anak. Misalnya anak disuruh 

menulis istigfar/ surat pendek. 

 

 

Tanya 

Apa yang anda pahami tentang mutu layanan? 

Jawab  

Memberikan kualitas pelayanan sebaik mungkin 

pada walisantri. Ketika ada informasi penting dari 

sekolah, kita bisa berhubungan langsung pada 

orang tua. Bisa lewat sms dan home visit. Salah 

satu tujuannya memotivasi anak dan orang tua 

biar ada kerjasama dalam mendidik anak didik. 

Zeithaml (1980),  

yaitu Cortesy: sopan santun; 

respek,  perhatian,  tulus, dan 

keramahan dari 

personil/karyawan service, 

sabar mendengar keluhan 

pelanggan. Communication: 

pemberitahuan informasi 

kepada  para konsumen 

dalam bahasa yang difahami  

konsumen; mendengarkan 

suara  konsumen; 

menyesuaikan bahasa kepada 

kebutuhan konsumen yang 

berbeda; dan Understanding 

the customer: memahami 

konsumen,  berusaha 

mengerti kebutuhan 

konsumen; belajar 

memahami  kebutuhan 

konsumen yang spesifik; 

memberikan perhatian 

pribadi; memperhatikan 

langganan yang baru maupun 

regular dan loyal. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya 

Apakah semua santri di homevisit. Atau hanya 

yang bermasalah saja? 

Jawab  

Iya terutama yang butuh perhatian. Tapi kalau 

sudah kelas 6 semua dikunjungi. Biar tahu 

bagaimana anak dirumah. 

 

 

 

Tanya  

Apakah ada perbedaan layanan sebelum dan 

sesudah mendapatkan SMM ISO 9001:2008? 

Jawab  

Perbedaanya dulu tidak tertulis dan sekarang 

tertulis. 

 

 

 

Tanya 

Apasajakah bentuk layanan yang diberikan 

sekolah pada pelanggan? 

Jawab  

Contohnya home visit, sekarang ada buktinya. 

Dulu hanya datang. Jadi kita ada tim ustad/ 

ustadzah, ada 8 orang. 

Biasanya kalau ada informasi atau ulangan, kita 

lewat surat atau sms. Lewat sms lebih personal.  

Orang tua juga terbuka dengan kita, orang tua 

juga kadang telpon dan sms kepada walikelasnya. 

 

 

 

Tanya 

Apakah disesuaikan dengan 8 standar 

pendidikan nasional? 

Jawab  

InsyaAllah iya, kepala sekolah kita sangat aktif 

dengan DINAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru membuat sasaran mutu 

namun tidak dalam bentuk 

tulisan resmi. Sasaran mutu 

tersebut hanya di fokuskan 

untuk  kelasnya, kelas 

setingkat (paralel) dan 

mendukung sasaran mutu 

sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan menjaga komitmen 

pegawai sebagai pelaksana dan 

pelanggan internal maka 

terjaga pula mutu layanan 

yang diberikan pada pelanggan 

eksternal. 

 

 

 

 

Sistem dokumentasi ISO, 



217 

 

 

REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya 

Apakah guru juga membuat sasaran mutu? 

Jawab  

Iya membuat untuk kelasnya, tapi antara dua 

walikelas setingkat harus seiya sekata (kelas 

paralel) 

 

 

 

 

 

Tanya  

Bagaimana  anda bisa mengetahui tingkat 

kepuasan pelanggan (pemantauan kepuasan 

pelanggan)? 

Jawab  

Walisantri jika puas dengan anaknya 

menceritakan pada kepala sekolah atau guru lain. 

Dilihat anak-anaknya juga dari prestasi dan 

akhlaknya. Dari pengkondisian kelas, itukan 

terlihat sekali. 

 

 

 

Tanya  

Bagaimana  sekolah  mempertahankan 

komitmen agar mutu pelayanan pendidikan 

tetap terjamin  (komitmen manajemen)? 

Jawab  

Pembinaan terus, kita selalu dibina. Kita disini 

semua sudah sepakat, ingin berubah lebih baik 

lagi dan tentunya sesuai dengan kemampuan kita. 

 

 

 

 

Tanya  

Apa alat yang digunakan untuk mengetahui 

hasil dari proses pelayanan mutu pendidikan  

(alat berupa catatan atau arsip mutu)? 

Jawab  

Biasanya dinotulen dan ada juga buku kejadian. 

Jadi semua dicatat 

 

 

memaksa pelaksananya untuk 

lebih baik karena apapun 

kegiatannya tercatat dan dapat 

ditelusuri. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Apa  manfaat yang diperoleh dalam 

menerapkan SMM ISO 9001:2008? 

Jawab  

Banyak sekali menurut saya, kita lebih disiplin 

waktu. Ini kan terdokumen, kita berusaha untuk 

tidak terlambat.  Lebih mawas diri 

 

 

Tanya  

Apa faktor penghambat dan pendukung 

penerapan SMM ISO di sekolah ini (SDM, 

dukungan pelanggan, sarpras)? 

Jawab  

Penghambat jika ada yang tidak bisa diajak 

kerjasama. ISO kan harus satu tim dan seiya 

sekata. Kalau tidak ya manajemen ga berjalan. 

Namanya orang kerja keluar masuk kan biasa, 

dan kalau sekarang menurut saya penyaringannya 

lebih ketat 

 

Tanya 

Bagaimana mengatasinya? 

Jawab  

Kita saling mengingatkansatu sama lain. Kalau 

sarpras ada yang kurang kita menulis 

kekurangannya apa, dicatat dan membuat laporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan, 

 
Siti Munawaroh, S.Ag 
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CATATAN LAPANGAN 5 

(WPHB) 

Waktu    : Selasa, 7 April 2015. Pukul 10.16 – 10.36 

Disusun  : Selasa, 7 April 2015. Pukul 12.25 

Tempat  : Kampus SDIT BIAS Assalam 

Jalan Dadali No.12 Randugunting, Kota Tegal 

Subjek Penelitian : Tata Usaha Bagian Keuangan 1/ Bendahara SDIT 

Slamet Nur‟aeni 

 

Deskripsi  : 

Posisi dan tugas bendahara di SDIT BIAS Assalam sedikit berbeda dengan 

yang lain. Keuangan dalam bentuk pemasukan dan pengeluaran dikelola oleh tata 

usaha. Ustadzah Slamet Nur‟aeni atau yang akrab disapa Ustadzah Eni secara 

struktural dimasukan dalam struktur organisasi SDIT. SD membutuhkan 

bendahara, namun jika ditugaskan pada dewan guru itu mengganggu tugas pokok 

guru dan menjadi tidak maksimal. Ustadzah Eni bertugas menjadi teller unit SD. 

Tujuannya ialah agar tata usaha yayasan BIAS Assalam terpusat dan dapat 

terkontrol dengan baik. 

Wawancara berlangsung sesuai kesepakatan, yaitu hari Jumat setelah pukul 

13.00. Tiba di sekolah pukul 13.14, Ibu atau Ustadzah Eni masih berkutat dengan 

pekerjaan dan beliau memberi isyarat untuk menunggu. Beberapa menit 

menunggu di ruang tata usaha, kami berjalan keluar ruangan menuju tempat 

wawancara. Tiba-tiba seorang Ustadzah menghampiri karena membutuhkan 

sesuatu di ruang tata usaha, maka penulis menunggu informan di meja satpam. 

Cuacah sangat cerah, walisantri serta santri berlalu lalang melewati koridor. Pukul 

13.00 ialah jam pulang sekolah. Ini lebih awal dari jam pulang sekolah biasanya 

yaitu 15.00 karena sedang melaksanakan UTS. Suasana sangat ramai, motor yang 

dan mobil walisantri terparkir memenuhi tempat paskir dan jalan di depan sekolah  
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untuk menjemput santri/putra-putrinya. Wawancara akhirya dimulai pukul 13.32 

di ruang bimbingan konseling. 

 

REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Sudah berapa lama ibu bekerja disini? 

Jawab  

Sudah 4 tahun, sejak 2011 

 

 

 

Tanya 

Berarti ibu mulai bekerja disini bertepatan dengan 

ISO. Apa dari ketua yayasan ada sosialisasi? 

Jawab  

Ada tapi tidak rutin   

 

 

 

 

 

Tanya  

Apa tugas yang ibu laksanakan sehari-hari? 

Jawab  

Saya mengelola pemasukan SPP dan operasional 

kelas. 

 

 

 

Tanya  

Kapan komunikasi internal yang dilakukan oleh 

pimpinan dalam proses penerapan SMM ISO 

9001:2008  (waktu pelaksanaan rapat)? 

Jawab  

Kalau khusus TU biasanya sebulan sekali, untuk 

unit seminggu sekali. saya tidak diikutkan rapat unit 

karena saya masuk nya ke TU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masuk ketika yayasan dalam 

masa peralihan. Yayasan baru 

memulai konsultasi dengan 

konsultan ISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat merupakan sarana 

pencegahan ketidaksesuaian 

dan penghilangan 

penyebabnya serta sarana 

menetapkan dan menerapkan 

proses perbaikan dari sistem 

berkesinambungan sistem 

manajemen mutu. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Kegiatan manajerial apa  yang  dilakukan oleh 

pihak sekolah  yang  

sesuai dengan ISO 9001:2008  (program 

peningkatan mutu)? 

jawab  

kadang lewat dokumen juga, kadang observasi juga. 

Kalau dari unit mengajukan dana, disesuaikan dulu 

dengan pemasukan. jika dalam skala besar, langsung 

ke ketua TU. Tapi kalau hanya operasional ke saya. 

 

 

 

Tanya 

Apa  contoh program tindak lanjut atau perbaikan 

dalam proses penerapan SMM ISO 9001:2008  

(program perbaikan)? 

Jawab  

Jika ada masalah diselesaikan bersama unit-unit 

juga, tidak menunggu waktu rapat tapi segera 

diselesaikan. 

  

 

 

 

Tanya 

Apa yang anda pahami tentang mutu layanan? 

Jawab  

Mutu pelayanan kita terhadap walisantri. 

 

 

 

Tanya  

Apa sajakah bentuk layanan yang diberikan 

sekolah pada pelanggan? 

Jawab  

Menerima SPP, kadang memberikan informasi 

pendaftaran dan biaya. Yang membuat biaya 

sekolah itu bendahara yayasan, kemudian di berikan 

ke kepala-kepala sekolah dan dibayarkan melalui 

bendahara/teller. 

 

 

 

 

Kegiatan manajerial lebih 

banyak pada fungsi 

controlling. Top Leader akan 

mensupervisi kinerja melalui 

dokumen dan observasi 

langsung. 

 

 

 

 

 

 

Salah satu karakteristik 

kualitas jasa ialah Security: 

bebas dari bahaya,  resiko, 

atau keraguan;  keamanan 

fisik; keamanan financial; 

kerahasiaan. Penyelesaian 

masalah yang dilaksanakan 

dengan segera termasuk 

upaya mengurangi resiko 

sesuai karakteristik tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran SPP memang 

lebih baik seperti ini, tidak 

langsung ke pihak sekolah. 

Jadi pemasukan pengeluaran 

dapat terkontrol dan 

terorganisir dengan baik. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Bagaimana  sekolah bisa mengetahui tingkat 

kepuasan stakeholder  (pemantauan kepuasan 

stakeholder) ? 

Jawab  

Menggunakan selebaran, nanti dikasihkan ke 

walisantri. Setaun sekali, bisa awal ajaran dan saat 

mau di audit. 

Kalau lewat sekolah, di titipkan ke anak 

 

 

 

 

 

Tanya 

Apa  manfaat yang diperoleh dalam menerapkan 

SMM ISO 9001:2008 ? 

Jawab  

Semua kegiatan kita sudah terjadwal. Mengerjakan 

sesuatu sesuai prosedurnya, tidak asal-asalan 

 

 

Tanya 

Apa faktor penghambat dan pendukung penerapan 

SMM ISO di sekolah ini (SDM, dukungan 

pelanggan, sarpras)? 

Jawab  

Kadang ada hal lain yang tidak mendukung. Tapi ga 

susah sih, malah pekerjaan kita lebih terarah. Malah 

lebih enak. Yang menghambat itu kadang 

pemahaman walisantri, ada yang mendukung ada 

yang engga dan cuek-cuek saja. 

 

 

Tanya  

Bagaimana mengatasinya? 

Jawab  

Dikasih pengarahan karena ini untuk kebaikan 

bersama. 

Prinsip terpenting dalam ISO 

adalah kepuasan pelanggan 

dan perbaikan terus menerus. 

Dengan angket setiap tahun, 

dilakukan analisis kepuasan 

pelanggan kemudian berupaya 

memperbaiki sesuai 

kekurangan. Ini wajib 

dilaksanakan setiap tahun dan 

bentuk perbaikan secara terus 

menerus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem dokumentasi ISO 

memaksa untuk 

mempermudah pekerjaan. 

Sistem ini mewajibkan seluruh 

bagian bekerja sesuai SOP 

kemudian didokumentasikan. 

Hal ini membuat pegai disiplin 

dan bekerja sesuai 

pekerjaanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan, 
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CATATAN LAPANGAN 6 

(WPHT) 

Waktu    : Sabtu, 14 Maret 2015, Pukul 10.09 – 10.36  

Disusun  : Sabtu, 14 Maret 2015, Pukul 13.00 

Tempat  : Ruang Tata Usaha 

Jalan Dadali No.12 Randugunting, Kota Tegal 

Subjek Penelitian : Tata Usaha bagian Kesiswaan/Tata usaha SDIT 

Ahmad Muzakir 

 

Deskripsi  : 

 Saat pertemuan hari Rabu, 11 Maret informan meminta pedoman 

wawancara dan disepakati bahwa wawancara akan dilaksanakan hari Sabtu pukul 

08.00. 08.02 penulis tiba di BIAS dan langsung menuju ruang tata usaha. 

Menunggu di ruang tunggu sambil mengamati teller SD yang sedang melayani 

calon walisantri baru untuk wawancara dengan kepala unit. 08.12 masuk 

keruangan informan dan beliau meminta wawancara untuk diundur sampai pukul 

10.00 karena belum siap. 

 Pukul 10.07 penulis tiba di sekolah. Cuaca sedikit mendung dan sudah 

banyak kendaraan walisantri terparkir di sekitaran sekolah untuk menjemput 

putra-putinya. Hari Sabtu digunakan untuk ekstrakulikuler, sekolah hanya sampai 

pukul 10.00. Sekitar pukul 10.09 wawancara dimulai dan berlangsung di ruang 

tata usaha. Bapak/ Ustad Ahmad Muzakir masuk dalam struktur organisasi SDIT 

BIAS Assalam. Sebenarnya beliau berada di bawah tata usaha yayasan dan 

bertugas di bagian kesiswaan. Dimasukan dalam struktur SD karena SD memang 

membutuhkan tata usaha tersendiri, namun untuk mempermudah operasional 

dijadikan satu agar terpusat dan bisa terkontrol dengan baik. 

 

 

 

 



224 

 

 

REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Sudah berapa lama bergabung di BIAS? 

Jawab 

Sejak tahun ajaran 2011/2012 

 

 

 

Tanya  

Apa tugas bapak sebagai TU SD? 

Jawab   

Disini TU ada beberapa bagian, saya sebenarnya 

bagian kesiswaan. Menyeluruh, data santri batita 

sampai SD ada di saya. 

Kenapa TU SD karena SD butuh operator, di dinas 

ada operator khusus DAPODIK (Data Pokok 

Pendidikan) dan PADAMU NEGERI. 

Jadi  untuk di SD saya hanya megurusin data pokok 

untuk mencairkan bos dan sertifikasi. Saya juga 

dibawah kepala sekolah sendiri dan yayasan. Tapi 

lebih tepatnya adalah staff TU. Untuk tugas di SD 

saya diisuruh buat laporan bulanan, nanti dikirim. 

kalau ada surat masuk saya serahkan kesana , nanti 

ada disposisi mau diapain baru saya serahkan ke 

bagian yang bersangkutan. 

 

 

 

Tanya 

Kapan komunikasi internal yang dilakukan oleh 

pimpinan dalam proses penerapan SMM ISO 

9001:2008  (waktu pelaksanaan rapat)? 

Jawab  

Setiap bulan staff TU ada rapat bulanan dan sharing 

permasalahan, saya tidak dilibatkan dalam rapat 

mingguan SDIT , kecuali ada keperluan untuk 

sosialisasi 

 

 

 

Tanya  

Apakah ada sosialisasi dari yayasan mengenai 

ISO? 

Jawab  

 Ada, setiap tahun kan ada audit internal. Jadi dari 

tim ISO itu sendiri. 

Mulai bergabung tepat saat 

yayasan mulai menerapkan 

SMM ISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat yang dilakukan setiap 

unit berbeda waktunya. 

Untuk SDIT dilaksanakan 

setiap hari sabtu. 

 

 

 

 

 

Pada awal penerapan, 

sosialisasi dilaksanakan 

dengan intens. Ketika sudah 

penerapan hingga sekarang, 

secara formal sosialisasi ISO 

dikemas saat audit internal. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Apa  contoh program tindak lanjut atau perbaikan 

dalam proses penerapan SMM ISO 9001:2008  

(program perbaikan) ? 

Jawab  

Keluhan walisantri lewat angket kemudian dibuka di 

rapat yayasan. Lalu disampaikan kekepala unit 

masing-masing. 

 

 

 

Tanya  

Apa yang anda pahami tentang mutu layanan? 

Jawab  

Kepuasan pelanggan mulai dari penerimaan PSB 

sampai output atau lulusannya gimana. 

 

 

 

 

Tanya  

Apakah ada perbedaan layanan lembaga yang 

mendapatkan  SMM ISO 9001:2008? 

Jawab  

Lebih tertib di bidang administrasi, kalau di ISO 

sudah ada target yang harus diselesaikan.  

 

 

 

 

Tanya  

Apasajakah bentuk layanan yang diberikan 

sekolah pada pelanggan? 

Jawab  

Pelanggan internal dan eksternal. Guru guru minta 

data itu juga pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah disampaikan ke 

kepala unit maka akan 

ditindaklanjuti sesuai 

kebutuhan unitnya masing-

masing. Ini merupakan 

perwujudan dari prinsip 

perbaikan terus menerus. 

 

 

 

 

 

Mutu ialah produk atau jasa 

yang sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan dan 

memuaskan pelanggan 

(costumer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam ISO terdapat 

pelanggan internal dan 

eksternal. Untuk tata usaha 

bagian kesiswaan khususnya 

dalam tugas Pak Ahmad 

Muzakir, lebih banyak 

berurusan atau memenuhi 

kepuasan pelanggan internal. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Bagaimana  sekolah bisa mengetahui tingkat 

kepuasan stakeholder  (pemantauan kepuasan 

stakeholder)? 

Jawab  

kita melihat dari survey pelanggan internal 

eksternal, kita bagikan kuisioner yang dibuat TU. 

Untuk eksternalnya, semua dikasih kuisioner. 

Bentuknya berbeda anatar angket walisantri dan 

karyawan. 

Untuk walisantri biasanya, biasanya dibagikan pas 

penerimaan rapot. 

 

 

 

 

Tanya  

Bagaimana  sekolah  mempertahankan komitmen 

agar mutu pelayanan pendidikan tetap terjamin  

(komitmen manajemen)? 

Jawab  

Semua dilakukan dengan sistem yang ada, minimal 

dengan pengadaan audit tiap tahun. 

 

 

 

 

 

Tanya  

Apa alat yang digunakan untuk mengetahui hasil 

dari proses pelayanan mutu pendidikan  (alat 

berupa catatan atau arsip mutu)? 

Jawab  

Setiap keluhan walisantri dicatat dalam buku catatan 

atau buku keluhan. Kadang walisantri datang 

langsung ke TU, kadang juga ke SD dan 

disampaikan pada rapat yayasan (Tinjauan mutu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menjaga komitmen, 

yayasan mengadakan rapat-

rapat sebagai bentuk 

pengawasan. Dari segi ISO, 

diadakan audit internal 

sebagai bentuk pengawasan 

dari teman sejawat dalam 

penerapan ISO. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Apa  manfaat yang diperoleh dalam menerapkan 

SMM ISO 9001:2008  

Jawab  

Menjaga dan meningkatkan kepercayaan pelanggan, 

jaminan kualitas dan meningkatkan produktifitas 

karyawan. Kalau di sistem ISO, kalau ada audit 

internal dan salah satu tidak mengerjakan maka kena 

semua. Satu kesalahan berpengaruh pada satu unit 

 

 

 

 

Tanya  

Apa faktor penghambat dan pendukung penerapan 

SMM ISO di sekolah ini (SDM, dukungan 

pelanggan, sarpras)? 

 

Jawab  

Dituntut lebih disiplin dulu absen Cuma tanda 

tangan, sekarang harus pake mesin. 

Mutu bermanfaat bagi dunia 

pendidikan karena (1) 

meningkatkan 

pertanggungjawaban 

(akuntabilitas) sekolah 

kepada masyarakat dan atau 

pemerintah yang telah 

memberikan biaya; (2) 

menjamin mutu lulusan; (3) 

bekerja lebih profesional; dan 

(4) meningkatkan persaingan 

yang sehat 
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CATATAN LAPANGAN 7 

(WYSS) 

Waktu    : Rabu, 18 Maret 2015. Pukul 13.28 – 14.48 

Disusun  : Rabu, 18 Maret 2015. Pukul 16.00 

Tempat  : Ruang Kelas 5 SA‟ID 

Jalan Dadali No.12 Randugunting, Kota Tegal 

Subjek Penelitian : Walikelas 5 dan Sekretaris Yayasan  

Moh. Muktafan, S.Pd 

 

Deskripsi  : 

Bapak atau Ustad Muktafan sekarang menjabat sebagai sekretaris Yayasan 

BIAS Assalam dan walikelas 5 Sa‟id Bin Zaid. Beliau salah satu saksi berdirinya 

BIAS di Kota Tegal. Menjadi pendiri sekaligus kepala sekolah pertama SDIT 

yang saat itu masih bernama Bina Anak Sholeh dan berada di bawah naungan 

BIAS Jogja. Saat masuknya ISO, beliau diberi amanah menjadi Manajer 

Representatif untuk pelaksanaan ISO di yayasan Bina Iman dan Amal Sholeh 

Kota Tegal sekaligus sekretaris yayasan. Tahun 2012 beliau melepaskan tugas 

sebagai MR. 

Jadwal wawancara sudah disepakati untuk dilaksanakan hari ini pukul 

09.30. Pukul 09.00 penulis mengkonfirmasi ulang melaui sms bahwa akan 

diadakan wawancara. Informan membalas, meminta wawancara diundur sampai 

pukul 13.00 setelah santri pulang. Penulis hadir di sekolah pukul 13.04. Tiba di 

sekolah bertepatan dengan jam pulang, sehingga suasana sangat ramai ditambah 

cuaca yang sangat terik. Menunggu informan di meja satpam dengan beberapa 

santri yang menunggu jemputan. Tidak berapa lama informan lewat dan minta 

izin untuk mengantarkan anaknya pulang terlebih dahulu. Sekitar pukul 13.28 

informan tiba di sekolah dan kami menuju tempat wawancara, yaitu di ruang kelas 

Sa‟id yang sudah sepi namun masih ada tas guru pendamping. 

 

 



229 

 

 

REKONSTRUKSI DIALOG 
REFLEKSI 

Tanya  

Sudah berapa lama bergabung di BIAS 

Assalam? 

Jawab  

Formalnya 2001, non formalnya 1998. Saya dulu 

di litbang, kemudian playgroup dan TK. Orang 

tua minta kelanjutan untuk mendirikan SD. 

Selama 1998 sampai 2000 saya mempersiapkan 

dan 2001 baru terealisasi namun belum ada izin, 

hanya memberi tahu bahwa kita mengadakan 

KBM SD.  

2010 menjadi sekretaris, sebelumnya litbang. 

Kemudian menjadi kepala sekolah SD 2001-2008. 

2008 menjadi pendamping. 2010 saya menjadi 

sekretaris sekaligus MR, dan lepas menjadi MR 

tahun 2012 

Menjadi MR hanya dua tahun, karena memang 

ada kelebihan dan kekurangannya. Lembaga 

sosial dan pabrik berbeda. 

 

 

 

 

Tanya  

Apa yang anda ketahui tentang tentang ISO dan 

ISO 9001:2008? 

Jawab  

Intinya sistem manajemen mutu untuk 

meningkatkan produk jasa atau layanan sehingga 

mampu memberikan peningkatan kepuasan 

pelanggan, dengan memperbaiki sistem kinerja 

(sistem interen).  

Kalau yang saya tangkap inti dari ISO  ini, kita 

mendokumentasikan apa apa saja yang kita 

lakukan. catat apa yang sudah  dilakukan dan 

melakukan apa yang kita catat. Sebelum 

melakukan kegiatan kita harus ada perencanaan, 

dan rencana itu dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beliau bisa dibilang salah satu 

pendiri BIAS Assalam di Kota 

Tegal, karena sejak awal berdiri 

1998 sudah tergabung dalam 

yayasan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah organisasi, baik 

organisasi pendidikan maupun 

suatu perusahaan harus 

memastikan sistem manajemen 

mutu dibuat,didokumentasikan, 

diimplementasikan dan diperbaiki  

terus menerus. Hal ini diwajibkan 

agar senantiasa memenuhi 

persyaratan Standar Internasional 

karena dalam SMM, dokumen 

dan rekaman merupakan 

persyaratan yang harus dipenuhi 

dan akan di audit. 
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REKONSTRUKSI DIALOG 
REFLEKSI 

Tanya  

Bagaimana prinsip sistem manajemen mutu. 

Apakah dilaksanakan sepenuhnya disekolah 

ini? 

Jawab  

Ada yang sudah ada yang belum, contohnya 

prinsip pertama yang kepuasan pelanggan. 

Dengan adanya kuisioner walisantri dari KBM 

sampai antar jemput. Dari masukan kita evaluasi 

dan dirapatkan dalam  tinjauan manajemen mutu. 

Diskala prioritas di akhir semester atau akhir 

tahun. 

 

Tanya  

Antara kedelapan mana yang masih sedikit 

terhambat penerapannya? 

Jawab  

Yang agak ada masalah, keterlibatan karyawan. 

Biasanya karyawan yang baru itu harus 

penyesuaian. ISO itu kan produk dokumen.  

Ketika kita terjebak dalam rutinitas, itu dokumen 

hanya dokumen administrasi saja. Tapi ketika kita 

melakukan kegiatan saja dan tidak ada 

dokumentasinya ya itu tidak baik juga. Sekarang 

dengan sistem ini kegiatan berjalan dan juga 

terdokumentasi. 

 

Tanya  

Apa  yang  melatar  belakangi SDIT Bias 

Assalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001:2008? 

Jawab  

Ada kepengurusan baru, ada tawaran karena kita 

prinsipnya semangat keterbukaan dan perbaikan 

untuk maju. ISO kan buat pabrik, tapi tidak ada 

masalah karena sebenarnya kita sama dengan 

pabrik. Bedanya mereka menghasilkan produk, 

kita cederung ke pelayanan. Jadi bagaimana kita 

meningkatkan pelayanan. Awalnya tawaran ke SD 

tapi dari yayasan menghendaki yayasan 

keseluruhan dengan segala kelemahan dan 

kekurangan. Mau ada perbaikan dan melibatkan 

konsultan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem manajemen mutu 

memiliki 8 prinsip, yaitu Fokus 

pada pelanggan, Kepemimpinan, 

Pelibatan sumber daya manusia, 

Pendekatan proses, Pendekatan 

sistem pada manajemen, 

Perbaikan berkesinambungan, 

Pendekatan fakta pada 

pengambilan keputusan, 

Hubungan yang saling 

menguntungkan dengan pemasok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO adalah badan standarisasi 

internasional yang menangani 

masalah standarisasi untuk barang 

dan jasa. Pendidikan merupakan 

suatu layanan/jasa karena 

Pelayanan adalah proses 

pemenuhan kebutuhan melalui 

aktivitas orang lain secara 

langsung. Sehungga tidak 

masalah jika ISO diterapkan 

dalam lembaga pendidikan. 
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REKONSTRUKSI DIALOG 
REFLEKSI 

Tanya  

Konsultan itu ada yang menghubungi atau 

langsung datang? 

Jawab  

Ada yang menghubungi, sebelumnya konsultan 

itu dari SMK 3. Salah satu guru MRnya sana tapi 

walisantri dikita, dia melihat BIAS sudah siap 

untuk menerapkan  sistem manajemen mutu, 

disamping itu juga karena kita ingin  maju, 

berkembang dan menyesuaikan jaman. Ya dengan 

segala kelebihan dan kekurangan jadi nyali untuk 

terus mau belajar, kita satu tingkat  lebih maju. 

SD TK Playangroup belum ada yang berani, 

kebanyakan SMK SMA Perguruan tinggi. 

Sebenernya ini kaya di akreditasi, Cuma lingkup 

nasional dan lebih sederhana. Karena ISO yang 

buat orang luar, yang susah itu di awal . karena 

auditornya doktor dari Universitas Padjajaran, 

audit ke dua baru yang lokal. 

 

Kita muncul kesadaran, dokumentasi itu perlu. 

Sebuah lembaga perlu kebiasaan menulis , apa 

yang mau dilakukan, disepakati, dilaksanakan, 

didokumentasikan , kita tinjauan mutu dengan 

dievaluasi. Tinjauan mutu itu tidak hanya internal, 

tapi juga melibatkan masyarakat. Kita ada 

kuisioner kepuasan pelanggan, walisantri, 

stakeholder, masyarakat dan termasuk sekolah 

tujuan lulusan. Bagaimana produk lulusan kita 

disana 

 

 

 

 

Tanya  

Bagaimana  sistem merumuskan visi  dan misi 

sekolah (cara merumuskan) ? 

Jawab  

Kita merumuskan sendiri, berubahnya sebelum 

dapat sertifikat ISO tapi ketika sudah 

mendapatkan pengarahan tentang ISO, karena kita 

dapat ilmu juga dari sana, bagaimana membuat 

visi misi. Ya walaupun belum sempurna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui ISO 9001:2008, setiap 

kegitan yang mempengaruhi mutu 

dilakukan dalam rangkaian 

kegiatan yang tidak terputus, 

yaitu (1) perencanaan tertulis (say 

what you do); (2) pelaksanaan 

dan pengendalian sesuai rencana 

(do what you say); (3) rekam/ 

catat hasil pelaksanaan (record 

what you did). 
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REKONSTRUKSI DIALOG 
REFLEKSI 

Tanya  

Bagaimana  menjabarkan  visi  dan misi  

sekolah menjadi suatu program yang  

dilaksanakan secara  sistematis dalam 

penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008  (merumuskan program dari visi dan 

misi) ? 

Jawab  

kalau membahas visi misi biasanya di awal tahun 

dan akhir semester. Biasanya di akhir semester 

orangtua kan ambil rapot, nah disana ada 

kuisioner dan wawancara. Walisantri 

menyampaikan keluh kesah anaknya disitu. 

Sebenernya tidak pas, karena kita sudah ada 

program sebulan sekali pertemuan walisantri 

pertemuan 1 bulan sekali itu pasti, namanya 

IWSU. Harusnya terakomodasi, tapi kadangkala 

walisantri sibuk, yang aktif ya tidak semua. Yang 

tidak aktif itu, semua disampaikan  akhir 

semester. 

Keluhan kesah itu kita catat, setelah itu ada rapat 

seluruh dewan guru dan dianalisis masalah apa 

yang paling menonjol kemudian kita perbaiki. 

Disamping ada tinjauan mutu manajemen, yang 

setahun sekali. 

 

 

Tanya  

Kapan mulai dilaksanakannya proses penerapan 

SMM ISO? 

Jawab  

Tahun 2010, ada tawaran september. Januari 2011 

mulai ada pelatihan dan workshop serta mulai 

pelaksanaan. Juli pelaksanaan dan ada audit. 

Pembekalan dari konsultan. 

Januari 2011 sudah mulai pelatihan sampai april, 

kita diberi pengarahan dan pembekalan sambil 

membuat. Jadi seperti PR. Setiap pertemuan ada 

materinya, misal cara merumuskan visi misi, 

selesai  pembekalan  ya kita langsung membuat. 

Tapi yang ikut pelatihan ini kan kepala-kepala, 

jadi yang punya ikatan emosional dengan ISO ini 

ya hanya kepala-kepala, kalau guru kelas kan 

turunan  saja  

Sesuai dengan 

PERMENDIKNAS No.19 Tahun 

2007 tentang Standar Pengelolaan 

Pendidikan, visi, misi dan tujuan 

sekolah harus ditinjau dan 

dirumuskan kembali secara 

berkala sesuai dengan 

perkembangan dan tantangan di 

masyarakat. 
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REKONSTRUKSI DIALOG 
REFLEKSI 

Tanya  

Apa  peran  masing-masing  bagian yang  ada  

di  sekolah dalam penerapan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2008 terutama peran pimpinan 

harian  (job description)? 

Jawab  

Tugas pokok wali kelas, pendamping pelajaran 

tertentu. Atau kalau wali kelas kurang menguasai 

apa nanti sharing dengan pendamping.  

 

 

 

Tanya  

Bagaimana  sistem pengangkatan ketua/  tim 

ISO sekolah  (pembentukan struktur organisasi)  

Jawab  

Pergantian itu 4 sampai 5 tahun 

 

 

 

Tanya  

Apakah Prosedur mutu dan manual mutu itu 

diberikan dari konsultanya? 

Jawab  

Untuk dapat ISO ada tahapan-tahapannya, mereka 

mengarahkan dan menyerahan pada kita mau 

bagaimana tapi tetap dibimbing. Waktu itu yang 

jadi konsultan bukan orang-orang pendidikan jadi 

masih berorientasi pada perusahaan. 

 

  

 

 

 

Tanya  

Kapan komunikasi internal yang dilakukan oleh 

pimpinan dalam proses penerapan SMM ISO 

9001:2008  (waktu pelaksanaan rapat)? 

Jawab  

Setiap sabtu, setengah 11an kita kumpul ini untuk 

unit SD. 

 

 

 

 

Peran walikelas dalam ISO justru 

sebagai pelaksana murni. Sasaran 

mutu, program kerja dan SOP 

sekolah sebagaian besar 

dilaksanakan oleh guru karena 

mereka yang setiap hari 

berinteraksi langsung dengan 

santri (pelanggan utama). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mendapatkan sebuah 

sertifikat perlu proses. Termasuk 

pembuatan prosedur mutu, 

seluruhnya diserahkan ke yayasan 

karena disesuaikan dengan 

keadaan yayasan. Namun setiap 

proses selalu di dampingi 

konsultan karena konsultan yang 

digunakan tidak hanya 

mengeluarkan sertifikat namun 

juga membimbing dari nol. 
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REKONSTRUKSI DIALOG 
REFLEKSI 

Tanya  

Kegiatan manajerial apa  yang  dilakukan oleh 

pihak sekolah  yang  

sesuai dengan ISO 9001:2008  (program 

peningkatan mutu)? 

Jawab  

Seminggu sekali meeting, pertemuan seminggu 

sekali ada dua hari yang khusus. guru senior 

kumpul dan guru yang junior kumpul. Makin 

banyak pertemuan, perubahan akan terkontrol.  

 

 

 

 

 

Tanya  

Apa isi dari prosedur mutu SDIT Bias Assalam  

(dokume mutu) selalu berubah? 

Jawab  

Tidak setiap audit ganti, disesuaikan dengan 

kebutuhan.  Ya yang baik, ketika tinjauan 

manajemen kita tahu ada yang perlu diganti 

melalui rapat.  

 

 

 

 

 

 

Tanya  

Apakah ada perbedaan layanan sebelum dan 

sesudah mendapatkan SMM ISO 9001:2008? 

Jawab  

Iya ada, dengan adanya kuisioner kepuasan 

pelanggan, walisantri  bisa mengeluarkan unek-

uneknya. Kita punya nomor telepon walisantri, 

mereka punya nomer walikelas dan pendamping. 

Kita seperti keluarga, jadi orangtua dan santri 

lebih nyaman dan terbuka. 

Di sd ada meeting seminggu sekali, itu 

sebenernya udah ada dari dulu tapi tidak 

terdokumentasi aja. 

 

 

Untuk menjaga suatu mutu 

produk saja harus terus diperiksa 

dan di cek kelayakannya, apalagi 

jika berbentuk jasa/pelayanan. 

Mutu yang di hasilkan harus 

benar-benar terkontrol dengan 

melakukan pengawasan intensif. 

Jika lengah sedikit maka akan ada 

goncangan karena objeknya dalah 

makhluk sosial yang bisa 

terpengaruh oleh lingkungan. 

 

 

 

Seluruh persyaratan dokumen 

ISO dibuat saat awal penerapan 

dan tiap tahun ada audit internal 

serta audit eksternal 5 tahun 

sekali sebagai bentuk pengawasan 

kelayakan suatu lembaga 

mendapat ISO. dalam audit 

dokumen-dokumen tersebut di 

sesuaikan dengan pelaksanaanya, 

jika memang sudah tidak sesuai 

dapat diganti. 

 

 

 

 

 

Walikelas berhubungan langsung 

dengan Pelanggan eksternal, yaitu 

pelanggan utama institusi 

pendidikan, seperti orang tua, 

peserta didik, masyarakat dan 

lain-lain yang merasakan 

langsung mutu pelayanan.  
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REKONSTRUKSI DIALOG 
REFLEKSI 

Tanya  

Apasajakah bentuk layanan yang diberikan 

sekolah pada pelanggan? 

Jawab  

Ya tadi, kuisioner kepuasan pelanggan  itu. Terus 

ada peningkatan, dulu paralelnya dua sekarang 

udah 4, sekarang sampai kelas 3 

 

 

 

Tanya  

Apakah disesuaikan dengan 8 standar 

pendidikan nasional? 

Jawab  

Ketika kita membat sistem ISO, ini kan 

referensinya juga dari dinas-dinas. Ya karena 

pendidikan kita sesuaikan 

 

 

 

 

 

Tanya  

Bagaimana  sekolah bisa mengetahui tingkat 

kepuasan stakeholder  (pemantauan kepuasan 

stakeholder)? 

Jawab  

Untuk mengetahui kepuasan  pelanggan  internal 

itu kita juga pake angket dari yayasan. Ada yang 

dari orangtua dan anak-anak, misal menu snack 

dan makanan. Yang intinya untuk meningkatkan 

kepuasan. 

Kalau saya sendiri sering ke anak-anak, melalui 

interaksi langsung. Contohnya, saya memanggil 

satu orang anak maju dan yang lain menilai 

kebaikan serta kekurangan. Itu penilaian teman 

sejawat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam dokumen prosedur mutu 

tertera beberapa referensi dan 

landasan dalam pembuatan 

dokumen tersebut. Maka bisa 

dipastikan seluruh kegiatan dan 

layanan SDIT BIAS disesuaikan 

dengan standar pendidikan 

nasional. 

 

 

 

 

 

 

Sesuai definisi mutu dari segi 

aspek transformasional bahwa 

pelanggan dinomorsatukan, 

didengar, dan dipuaskan. 
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REKONSTRUKSI DIALOG 
REFLEKSI 

Tanya  

Bagaimana  sekolah  mempertahankan 

komitmen agar mutu pelayanan pendidikan 

tetap terjamin  (komitmen manajemen)? 

Jawab  

Mengadakan tinjuan mutu manajemen, pelatihan-

pelatihan untuk meningkatkan mutu, peningkatan 

pelayanan dan stadi banding ke sekolah yang 

sudah menerapkan ISO. 

Tanya 

Apa  manfaat yang diperoleh dalam menerapkan 

SMM ISO 9001:2008? 

Jawab   

Perubahan pelayanan, karena kita tahu kelemahan 

kita. Setelah ada kuisioner kan tahu apa saja 

keluhannya, kemudia kita melakukan perubahan.  

 

 

Tanya  

Apa faktor penghambat dan pendukung 

penerapan SMM ISO di sekolah ini (SDM, 

dukungan pelanggan, sarpras)? 

Jawab  

Yang menghambat itu belum samanya semangat 

untuk berubah, karena yang susah merubah 

mindset. Karena perubahan itu harus terjadi 

disemua lini. Lama kelamaan juga sadar dan 

melakukan  itu. Kemudian tradisi menulis, 

mencatat atau mendokumentasikan.  

Yang paling mendukung, itu semangat untuk 

maju dan belajar.  

 

 

Tanpa adanya upaya peningkatan 

dan pengawasan, maka sistem 

apapun itu  tidak akan berjalan 

apalagi bermanfaat 

 

 

 

 

 

Perubahan secara terus menerus 

yang dilakukan berjalan jengan 

efektif dan efisien karena berubah 

sesuai permintaan pelanggan. 
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CATATAN LAPANGAN 8 

(WPHK) 

Waktu    : Senin, 23 Maret 2015. Pukul 10.01 – 12.28 

Disusun  : Senin, 23 Maret 2015. Pukul 16.00 

Tempat  : Ruang Kepala Unit/Sekolah 

Jalan Dadali No.12 Randugunting, Kota Tegal 

Subjek Penelitian : Kepala Unit/Sekolah SDIT BIAS Assalam, 

  M.Kharis Alwafa, S.Pd.I 

Deskripsi  :  

Kesepakatan awal, wawancara dilaksanakan tanggal 16 Maret 2015. 

Sebelum berangkat, penulis mengkonfirmasi ulang melalui sms bahwa akan 

terlambat karena suatu hal dan beliau mengizinkan. 08.30 tiba di sekolah, kepala 

sekolah memberi informasi bahwa ada rapat mendadak pukul 09.00 maka 

wawancara di pending dan diganti hari selanjutnya, yaitu Selasa 17 Maret pukul 

13.00. Karena sudah berada di sekolah, kesempatan tersebut penulis gunakan 

untuk membuat janji dengan sekretaris yayasan, Ustad Mukhtafan untuk 

menentukan waktu wawancara. Beliau menghendaki hari Rabu pukul 09.30 dan 

meminta pedoman wawancara. 

Selasa, 17 Maret 2015 pukul 13.00 cuaca sangat cerah dan kendaraan 

walisantri sudah memenuhi parkiran hingga ke ujung jalan untuk menjemput 

putra-putrinya. Di lapangan tengah ada 3 orang guru memanggil santri yang sudah 

dijemput, menggunakan microphone. Ini merupakan salah satu kebiasaan unik 

yang dimiliki BIAS. Masuk ke ruang kepala sekolah beliau terlihat sangat lelah 

dan menginformasikan lagi bahwa hanya memiliki waktu setengah jam. Beliau 

ada keperluan, jadilah wawancara dibatalkan dan diganti hari ini Senin, 23 Maret 

pukul 10.00. Karena sudah kesepakatan maka ketika penulis tiba di ruang kepala 

sekolah, wawancara langsung dilaksanakan. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Hari ini Senin, apakah di sekolah ini rutin 

melaksanakan upacara hari senin? 

Jawab  

Disini upacara hanya setiap Senin tanggal 17, jika 

tanggal 17 tidak jatuh hari Senin maka 

dilaksanakan pada hari Senin dalam minggu yang 

ada tanggal tujuh belasnya. Saya sih pinginnya 

setiap senin, tapi terkendala tempat. Maka yang 

ikut juga hanya kelas 4, 5, dan 6. 

 

 

 

Tanya 

Apa yang anda ketahui tentang ISO? 

Jawab  

ISO itu sistem sebagai sarana mentertibkan, 

seperti kita punya peliharaan harus ada 

kandangnya. Untuk mentertibkan dan menjaga. 

ISO lebih banyak berorientasi ke arah bisnis, tapi 

ketika bisa di aplikasikan ke lembaga pendidikan 

untuk menjamin mutu pendidikan. Jadi seperti 

kereta ada gerbong dan ISO itu relnya. Yang pada 

intinya membangun sistem. 

 

 

 

Tanya  

ISO 9001:2008? 

Jawab  

SMM ISO 9001: 2008 itu kan manajemen mutu, 

jadi budaya untuk berkualitas. Bagaimana kita 

membudayakan sebuah sistem yang mengacu 

pada mutu dan ISO 9001:2008 inilah kerangka 

awalnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upacara hari senin dan/ sabtu 

merupakan salah satu bentuk 

kegiatan pembinaan kesiswaaan 

materi Pembinaan kepribadian 

unggul, wawasan kebangsaan, 

dan bela negara. Hal tersebut 

tertera dalam 

PERMENDIKNAS No.39 tahun 

2008 tentang Pembinaan Siswa. 

 

 

 

 

 

Sistem manajemen ISO 9001: 

2008 membutuhkan suatu sistem 

manajemen mutu 

terdokumentasi, ini termasuk 

dalam persyaratan yang tertera 

dalam Document Development 

Compliance Manual ISO 

9001:2008. 

 

 

 

 

 

ISO 9001 merupakan seri model 

penjamin mutu dalam desain/ 

pengembangan,produksi 

instalasi dan pelayanan. 
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Tanya  

Bagaimana prinsip sistem manajemen mutu. 

Apakah dilaksanakan sepenuhnya disekolah 

ini? 

Jawab  

Dari 8 prinsip SMM itu semua sudah 

dilaksanakan, tapi di proses yang paling besar. 

Hampir 90 % karena berhubungan dengan 

administrasi. Yang paling kecil ya kepuasan 

pelanggan, dari angket kepuasan pelanggan kita 

inventarisir. Dari sana terlihat lebih banyak 

menuntut tentang sarpras.Untuk pemenuhan 

kepuasan pelanggan ini kan butuh biaya besar dan 

bertahap. Maka persentasenya paling kecil dari 

penerapan prinsip yang lain karena kita dituntut 

terus untuk lebih baik. 

 

Tanya  

Bagaimana proses membagikan angket? 

Jawab  

Angket dibagikan pada orang tua dan siswa. 

Untuk siswa kelas 1,2 dan 3 cenderung langsung 

ke orangtuanya saja karena terlalu dini untuk 

menilai. Siswa yang diberi angket hanya kelas 4, 

5, 6 karena mereka sudah bisa mengungkapkan 

keinginan melalui tulisan. Dan membiasakan 

mereka untuk seperti itu. Sebenernya yang lebih 

dominan adalah keluhan dari anak karena 

merasakan setiap hari. Angket itu dibawa pulang 

dan diisi tanpa intervensi dari orang tua. 

Setelah terkumpul di kompilasi dan ketemu 

persentasenya. Kalau seperti ini kita jadi tahu 

kelemahan kita dimana. 

 

Tanya  

Bentuk angket? 

Jawab  

Bentuk angket di seluruh unit pendidikan itu 

berbeda, disesuaikan dengan unit masing-masing. 

Dibuat oleh sekolah. Wilayah yayasan itu kan 

yang mengkritisi kita, bukan orangtua maka 

kalaupun tidak melaksanakan mungkin sudah 

terwakili oleh kuisionernya kita  

TU menyebar kuisioner untuk pelanggan internal 

dan eksternal. Saya mengisi kuisioner untuk TU. 

 

Sistem manajemen mutu 

memiliki 8 prinsip, yaitu Fokus 

pada pelanggan, Kepemimpinan, 

Pelibatan sumber daya manusia, 

Pendekatan proses, Pendekatan 

sistem pada manajemen, 

Perbaikan berkesinambungan, 

Pendekatan fakta pada 

pengambilan keputusan, 

Hubungan yang saling 

menguntungkan dengan 

pemasok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membagikan angket merupakan 

salah satu cara yayasan BIAS 

Assalam mengakomodir 

keluhan-keluhan dan 

memuaskan pelanggan. 
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Tanya  

Bagaimana  sistem merumuskan visi  dan misi 

sekolah (cara merumuskan) ? 

Jawab  

Kita melihat dari kebutuhan sekolah yang tidak 

terlepas dari kepuasan pelanggan. Dari situ kita 

tau sekolah kita pengennya seperti apa. sudah di 

skala prioritas baru kita rumuskan dengan dewan 

guru di kegiatan bedah kurikulum serta tujuan 

sekolah kemudian konsultasi dengan komite. 

Selama saya disini sudah dua kali 

perubahan,sebelum dan sesudah ISO. sebelum 

ISO itu SCKM “Sholeh Cerdas Kreatif Mandiri” 

setelah ISO kita ganti menjadi SMART “Sholeh 

Mandiri Aktif , bedanya hanya di misi, kalau di 

SCKM  lebih sedikit dan tujuan sekolah dalam 

SMART  itu kita bener-benar melihat dari 

kebutuhan orang tua. 

Sejak awal kita sudah bisa melihat, seperti 

sekarang ini musim penerimaan santri baru, mesti 

ditanya 1. Bapak ibu tau BIAS Assalam seperti 

apa dan sejauhmana 2. Motivasi memasukan anak 

ke SDIT BIAS Assalam itu apa 3. Harapan untuk 

anak ketika 6 tahun disini itu apa. Dari itu kita 

inventarisir, skala prioritasnya apa. hasilnya 

itupun menjadi acuan kita merumuskan visi misi.  

Membuat skala prioritas, dikomunikasikan 

dengan guru-guru, yayasan sifatnya menganalisis 

dan mengesahkan, jika sudah jadi redaksinya kita 

komunikasikan dengan komite dalam bedah 

kurikulum. 

Kita mengacu pada cara-cara merumuskan visi 

dan misi sekolah karena tidak sembarangn dibuat. 

rata-rata visi dan misi sekolah itu sama, ada 3 

point dan pasti ada unggul dalam prestasi. Karena 

mereka tidak dibicarakan dan tidak melihat 

kebutuhan. Untungnya ada ISO, yg disebut 

dengan sholeh itu seperti apa dibentuk 

sedemikian rupa melalui SOP-SOP. 

Kalau di akreditasi itu nilainya besar jika kita bisa 

menjelaskan visi misi serta langkah-langkah 

untuk mewujudkanya. 

 

 

 

 

 

 

Sistem merumuskan visi misi 

SDIT BIAS Assalam sesuai 

dengan PERMENDKNAS No. 

19 Tahun 2007 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan bab 

Perencanaan Program. 

Visi misi SDIT BIAS berubah 

setelah melepaskan diri dari 

BIAS Yogya, dan disinilah 

peran awal penerapan ISO. 

Kepala sekolah menerapkan ISO 

untuk merumuskan visi misi 

dalam manajemen yang baru. 

Setelah berjalan, visi misi 

tersebut selalu di monitoring dan 

direview dalam kegiatan bedah 

kurikulum serta rapat mingguan. 

Hal tersebut sesuai dengan yang 

tertera dalam 

PERMENDIKNAS, terutama 

bahwa visi misi ditinjau dan 

dirumuskan kembali secara 

berkala sesuai dengan 

perkembangan dan tantangan di 

masyarakat. 

Selain itu tetap sesuai dengan 

point-point yang lain, yaitu: 

1. dijadikan sebagai cita-cita 

bersama warga 

sekolah/madrasah dan segenap 

pihak yangberkepentingan pada 

masa yang akan datang; 

2. mampu memberikan 

inspirasi, motivasi, dankekuatan 

pada warga sekolah/madrasah 

dansegenap pihak yang 

berkepentingan; 

3. dirumuskan berdasar 

masukan dari berbagaiwarga 

sekolah/madrasah dan pihak-

pihakyang berkepentingan, 

selaras dengan visi insti-tusi di 

atasnya serta visi pendidikan 

nasional; 
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Tanya  

Acuan untuk merumuskan visi misi? 

Jawab  

Saya dapat dari PRODEP, Profesional 

Development Education for Personal. Jadi ada 

tuh rumusannya harus apa saja. Saya sudah 

mempersiapkan visi dan misi untuk 2016. 

Kebutuhan kita sudah harus berkemitraan 

internasional karena 2015 ini kan ASEAN sudah 

membuka pasar global. Kita juga harus siap 

dengan itu. Menjadi sekolahnya para juara, 

berbasis Al-Qur‟an dan berkemitraan 

internasional. Berkemitraan internasionalnya itu 

melalui keikutsertaan lomba-lomba internasional 

dan mengundang engineer dari Jepang misalnya 

dalam bulan profesi. 

 

 

Tanya 

Apakah ada aturan dalam penggantian visi 

misi? 

Jawab  

Tidak ada aturan harus ganti, yang ada adalah 

tugas manajerial kepala sekolah mereview visi 

misi. Kalau kita mereview terus setiap semester. 

Ketercapaian visi misi itu sudah mulai terlihat 5 

tahun ini dan pencapaian hampir 80% maka kita 

sempurnakan. 

 

 

 

Tanya  

Apa peran ISO dalam perumusan visi misi? 

Jawab   

Tahun 2010 masih SCKM, 2011 ketika ISO 

masuk saya coba mereview. Peran ISO justru 

pertama kali saya tuangkan di visi misi, saya 

ambil alurnya saja. Dari SMART itu dimasukan 

di ISO di bagian mana. Contoh, dalam Sholeh apa 

saja yang dilakukan oleh guru dan siswa. Semua 

di SOP kan, karena kita tidak mau melepas visi 

misi kita. Jadi visi misi kita di backing oleh SOP-

SOP itu. Dalam mewujudkan visi misi tidak 

boleh terlepas dari SOP dan harus 

terdokumentasi. Beberapa orang yang belum 

konsisten dan itu masih wajar.  

4. diputuskan oleh rapat dewan 

pendidik yang dipimpin oleh 

kepala sekolah/madrasah dengan 

memperhatikan masukan 

komitesekolah/madrasah; 

5. disosialisasikan kepada 

warga sekolah/madrasah dan 

segenap pihak yang 

berkepentingan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap kegitan yang 

mempengaruhi mutu dilakukan 

dalam rangkaian kegiatan yang 

tidak terputus, yaitu (1) 

perencanaan tertulis (say what 

you do); (2) pelaksanaan dan 

pengendalian sesuai rencana (do 

what you say); (3) rekam/ catat 

hasil pelaksanaan (record what 

you did). 

SOP di SDIT BIAS merupakan 
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Tanya  

SOP itu dibuat oleh siapa? 

Jawab  

Dibuat oleh unit dan disimpan oleh wakasek, jadi 

ketika saya menegur teman-teman itu tinggal lihat 

SOPnya saja. 

 

 

Tanya  

Apakah santri juga tau tentang SOP dan 

bagaimana mensosialisasikan? 

Jawab  

Iya anak-anak juga tau tentang SOP itu. Saya 

punya kewajiban mensosialisasi prosedur mutu. 

Di awal penerapan 2011, prosedur mutu itu harus 

selalu disosialisasi setiap meeting mingguan dan 

itu dibuktikan serta menjadi pertanyaan mendasar 

oleh auditor.  

Nah dari guru yang mensosialisasikan ke anak-

anak yang ini tidak dituntut harus. SOP itu dulu 

ditempel rapi dikelas-kelas dan arsip guru 

sehingga mau berbuat apa-apa melihat SOP. 

Kalau sekarang sudah pada hilang karena 4 tahun 

yang lalu ya, tapi tetap terlaksana karena terbiasa.  

Kalau anak sih tinggal bagaimana kita 

mengaturnya saja. 

 

 

 

Tanya  

Bagaimana  menjabarkan  visi  dan misi  

sekolah menjadi suatu program yang  

dilaksanakan secara  sistematis dalam 

penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008  (merumuskan program dari visi dan 

misi) ? 

Jawab  

Kita review visi misi setiap bedah kurikulum. 

Bedah kurikulum dilaksanakan akhir semester 1 

bulan Desember dan semester 2 di bulan Juni. 

Kita mengevaluasi semester yang lalu dan 

merencanakan semester yg akan datang. Semester 

2 ini lebih khusus karena tahun ajaran baru, untuk 

menentukan siapa walikelas dan pendamping. 

Karena di kita sistemnya moving. Semuanya 

pernah merasakan menjadi guru di tiap kelas. 

perencaaan yang tertulis dan 

dirumuskan sesuai visi misi, 

harus dilaksanakan dan 

dibuktikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem moving dan peraturan 

seperti ini memiliki beberapa 

kelebihan. Santri dalam 

pembelajaran dan kenaikan 

tingkatnya tidak perlu 

beradaptasi lagi dengan gaya 

mengajar walikelas. Hubungan 
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Tapi ada beberapa guru khusus ranah akademis 

kita tempatkan di kelas 6. Kalau yang kemarin itu 

aturannya guru kelas rendah tidak bisa naik ke 

kelas tinggi dan sebaliknya serta siswa diantar 

sampai kekelas 3. Jadi siswa masuk kelas 1 naik 

kelas 2 kelas 3 gurunya pun ikut naik kelas. 

Setelah kelas 4 dilepas untuk mandiri dan guru 

kelas 3 kembali ke kelas 1. Begitu juga di kelas 

4,5,6. Untuk kelas rendah 60% pengasuhan 40% 

pembelajaran/ materi. Kalau dikelas tinggi 

dibalik. yang komplain biasanya walisantri yang 

baru kelas 4 karena anaknya dirasa tidak 

diperhatikan lagi. Tapi ya memang seperti itu, 

bahkan di kelas 6 sudah 80% materi dan 20% 

pengasuhan. Makin lama sih walisantri sudah 

memahami itu.  

 

 

 

Tanya  

Siapa dan bagaimana merumuskan program 

yang tertera dalam brosur? 

Jawab  

Yang merumuskan unit setiap bedah kurikulum, 

saya tidak memperkenankan ada program muncul 

di tengah-tengah semester karena kaitannya 

dengan anggaran dan pemerataan tugas. Masuk 

semester genap kita benar-benar sudah siap. 

Kalaupun improvisasi hanya untuk menguatkan, 

bukan sesuatu yang baru.  

Saya mencoba untuk bottom-up. Saya tidak 

pressure dan tidak memunculkan kecuali terpaksa 

itupun hanya berupa ide-ide, saya mencoba 

bagaimana teman-teman itu kreatif. Program-

program itu muncul dari mereka yang juga siap 

dengan tanggung jawab menjalankan serta 

istilahnya membawa proposal yang tinggal saya 

setujui dan tanggung jawab dikeuangannya. 

Ide saya tahun 2015/2016 mengantarkan anak-

anak kurikulum 2013. Semua kelas terpasang 

LCD tiap anak dibekali satu flashdisk dan dibantu 

oleh orang tua dalam menyelesaikan tugas, 

ekstrakulikuler berbasis karya dan petukaran 

pelajar di sesama SDIT se-Indonesia. 

 

 

santri dengan walikelas akan 

semakin erat. Walikelas akan 

lebih memahami karakter setiap 

peserta didiknya. 
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Tanya  

Untuk RPP itu setiap satu semester atau 

bagaimana? 

Jawab  

Kalau RPP saya modali, saya modali dengan 

penerbit buku yang kita gunakan. Karena sekolah 

kita menjadi rebutan penerbit buku, maka harus 

selektif dan yang penting 1. Buku ini bisa 

digunakan anak saya atau tidak dan sesuai dengan 

SK dan KD. 2. Di sediakan silabus, RPP dan 

prota. Karena kan tidak bisa terlepas dengan buku 

peganganya.  

Setelah tersedia, guru kelas dan mapel merubah 

KOP RPP dan menambahi hal-hal yang 

disesuaikan dengan kebutuhan sekolah diberikan 

ke wakasek dan beliau yang printout sesuai 

kebutuhan. Di printout setip minggu untuk 

ditanda tangani oleh kepala sekolah. 

 

 

 

Tanya  

Siapa  sajakah yang terlibat dalam merumuskan 

dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO  

9001:2008   (tenaga  pendidik dan kependidikan  

yang terlibat)? 

Jawab  

Kalau yang merumuskan hanya top leader 

(kepala unit), unsur yayasan, dan struktur SMM 

ISO (sentral dokumen, MR dan Top Man). Guru 

dan karyawan hanya mendapatkan sosialisasi dari 

kepala sekolah. Kepala unit wajib ikut 

merumuskan sekolahnya mau diapakan, paling 

tidak berbentuk sasaran mutu. 

Sasaran mutu sekolah yang membuat saya, tapi 

tidak terlepas dari keterlibatan guru. Sasaran 

mutu kan sesuatu yg akan dicapai, itu 

dimunculkan ketika tahun ajaran baru dan mesti 

berubah, saling kait mengait dengan tugas guru. 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan PERMENDIKNAS 

No.41 Tahun 2007 tentang 

Standar Proses Satuan 

Pendidikan Dasar Dan 

Menengah,  

RPP disusun untuk setiap KD 

yang dapat dilaksanakan dalam 

satu kali pertemuan atau lebih. 

Guru merancang penggalan RPP 

untuk setiap pertemuan yang 

disesuaikan dengan penjadwalan 

di satuan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan ISO di BIAS bukan 

hanya pada SDIT,  tetapi 

yayasan. SDM yang 

temasukdalam struktur yayasan 

sangat banyak, sehingga dalam 

perumusan hanya manajer-

manajer saja. Untuk proses 

penerapan, tugas manajer 

selanjutnya adalah 

mensosialisasi, menerapan dan 

kemudian mengawasi 

pelaksanaan. 
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Tanya  

Apa  peran  masing-masing  bagian yang  ada  

di  sekolah dalam penerapan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2008 terutama peran pimpinan 

harian  (job description) ? 

Jawab  

Yang membuat angket dan urusan administrasi 

itu wakasek, saya bertugas melegalisasi. Wakasek 

saya fungsikan melengkapi infrastruktur  

pelaksanaan ISO di sekolah. Kalau saya, 

mengesahkan, menganalisis, memonitoring 

sasaran mutu yang tidak sesuai mana dan 

kendalanya apa. Kalau  jobdescription itu yang 

membuat yayasan. 

 

 

 

Tanya  

Bagaimana  sistem pengangkatan ketua/  tim 

ISO sekolah  (pembentukan struktur 

organisasi)? 

Jawab  

Itu kewenangan yayasan, syaratnya tidak boleh 

rangkap jabatan serta tidak boleh diaudit dua kali 

dan tentu saja mampu. Kita tidak boleh 

mengusulkan, karena keputusan yayasan. 

 

 

 

Tanya  

Bagaimana tahap-tahap proses pelaksanaan 

penerapan SMM ISO 9001:2008   

(langkah-langkah proses penerapan SMM ISO 

9001:2008)? 

Jawab  

Yang pertama perlu menyamakan persepsi 

tentang ISO ke intern (dewan guru) bahwa ISO 

itu bukan beban atau akreditasi. ISO adalah 

melakukan apa yang kita tulis dan kita tulis apa 

yang sudah kita lakukan. Kalau interenya tidak 

satu persepsi, mindset pasti kacau. 

 

Kedua kita samakan persepsi dengan walisantri 

bahwa ISO justru akan mendukung PBM di 

sekolah. 

 

Seluruh SDM dalam lembaga 

berperan sebagai pelaksana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikutip oleh Kholidatunur 

(2011) dari buku Panduan 

Teknis Penerapan Sistem 

Manajemen Mutu Strategis 

Pendidikan  Sesuai  Standar  

ISO  9001:2008, Departemen 

Pendidikan Nasional; Direktorat  

Jenderal  Manajemen 

Pendidikan Dasar dan 

Menengah; Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah 

Atas Tahun 2009, terdiri dari 

beberapa langkah yaitu:  

1. Menentukan kebutuhan dan 

harapan pelanggan dan 

pihak lainyang 

berkepentingan.  

2. Menetapkan  kebijakan  
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Yang ketiga, setiap rumusan prosedur mutu harus 

di sosialisasikan pada dewan guru. Jangan sampai 

guru melakukan sesuatu yang mereka tidak 

pahami. Setelah PM itu disosialaisasikan akan 

muncul SOP-SOP dari guru, setelah itu kita 

bakukan dan dilaksanakan. 

 

Yang keempat memonitoring kegiatan ISO itu 

sendiri. 

 

Kelima kita mengevaluasi. Evaluasi berguna 

untuk persiapa audit dan ini yang kita sebut audit 

internal dari kita untuk kita sistem silang antar 

unit. 

 

Setelah dievaluasi ketemu mana sesuai dan tidak, 

yang sesuai berati ISOnya jalan yang tidak sesuai 

itu berupa temuan mayor, minor, dan 

rekomendasi. Kalau mayor bisa saja PMnya 

dihapus atau dirubah kemudian membuat berita 

acara, kalau hanya minor yang diperbaiki adalah 

catatan mutu atau bukti-buktinya. Rekomendasi 

hanya terjadi perselisihan angka saja biasanya. 

Setelah temuan-temuan itu, kita membuat berita 

acara untuk meyakinkan auditor kalau temuan ini 

akan kita perbaiki. Nanti mereka kesini lagi 

membuktikan benar atau tidak perbaikan itu 

sudah dilaksanakan. 

 

 

 

Tanya  

Instrumen audit sama atau tidak dengan 

akreditasi? 

Jawab  

Kalau akreditasi itu mengacu penilaian baku dari 

BAN, mengacu pada 8 standar. Kalau di ISO 

menyatarakan. Dari akreditasikan standar 

pelayanan minimal, sifatnya ada,tidak ada, terisi 

lengkap, sebagian dan sudah ada skornya. Kalau 

di ISO bukan standar pelayanan minimal, tapi 

maksimal. Kalau ada kemudian terisi, maka 

dibuktikan dengan dokumen. ISO tidak 

menyimpang dari akreditasi, bahkan sangat 

mendukung. 

 

mutu dan sasaran  mutu 

satuan pendidikan.  

3. Menentukan proses dan 

tanggungjawab yang  

diperlukan untuk mencapai 

sasaran mutu.  

4. Menentukan dan 

menyediakan sumber daya 

yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran mutu.  

5. Menetapkan metode untuk 

mengukur keefektifan dan 

efisiensi setiap proses. 

6. Merapkan pengukuran ini 

untuk menentukan 

keefektifan dan efisiensi 

setiap proses. 

7. Menentukan sarana 

pencegahan 

ketidaksesuaian dan 

penghilangan penyebabnya. 

8. Menetapkan dan 

menerapkan proses 

perbaikan dari sistem 

berkesinambungan dari 

sistem manajemen mutu.  

 

 

 

 

 

 

 

Akreditasi sekolah diatur dalam 

Permendiknas No. 11 Tahun 

2009 tentang Kriteria dan 

Perangkat Akreditasi SD/MI. 
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Tanya  

Apakah Instrumen audit internal dan eksternal 

sama? 

Jawab  

Iya sama, audit internal dan eksternal itu 

instrumennya sama karena merupakan simulasi 

dan kita sudah dibekali itu. (time schedule audit 

eksternal) 

 

 

 

Tanya  

Kapan komunikasi internal yang dilakukan oleh 

pimpinan dalam proses penerapan SMM ISO 

9001:2008  (waktu pelaksanaan rapat)? 

Jawab  

Meeting setiap hari Sabtu, dibuktikan dengan 

daftar hadir dan notulen rapat. Kecuali yang 

sifatnya insidental informasi mendadak dari dinas 

dan harus di informasikan dengan guru hari itu 

juga, itu namanya meeting insidentil.  Kopnya 

pun kita sesuaikan 

 

 

 

Tanya  

Apakah ada kerjasama antara sekolah dengan 

Pemerintah dalam penerapan SMM ISO 

9001:2008  (Bentuk kerjasama, pembinaan dari 

pemerintah) ? 

Jawab  

Dulu kita ada handover, berpindah tangan. 

Fungsinya agar masyarakat tahu bahwa kita 

sudah bersertifikat ISO waktu itu sejalan dengan 

program pak Ikmal yaitu Tegal Cerdas. Maka 

kami undang Pak Ikmal serta kepala Dinas 

Pendidikan Kota Tegal untuk menyaksikan 

handover dari lembaga audit ke pihak yayasan. 

Jadi hanya publikasi, pemkot mengapresiasi kita 

karena baru kita SD di kota tegal yang 

menerapkan ISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat merupakan sarana 

pencegahan ketidaksesuaian dan 

penghilangan penyebabnya serta 

sarana menetapkan dan 

menerapkan proses perbaikan 

dari sistem berkesinambungan 

sistem manajemen mutu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjasama dengan dinas hanya 

dalam hal publikasi. secara 

esensi penerapan ISO tidak 

diatur atau ada campur tangan 

dari dinas. 
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Tanya  

Bagaimana  pimpinan mengawasi  kinerja  

tenaga  pendidik dan kependidikan yang ada di 

sekolah  (pengawasan)? 

Jawab  

Pertama kita melihat dari kehadiran, tiap bulan 

saya mendapat rekapitulasi  absensi guru dari TU 

dan itu saya sampaikan pada hari sabtu. Kita 

berikan selamat pada yang paling rajin kemudian 

pembinaan  pada yang memang masih kurang.  

Kedua, setiap pagi itu ada breafing in morning. 

Bisa keliatan dari 35 guru saya maksimal ada 5 

yang belum hadir dan itu pasti sudah sms 

perberitahuan  pada saya alasan mereka 

terlambat. Itu memudahkan saya melihat kesiapan 

pembelajaran pada hari itu dan menghandle kelas 

yang kosong.  

Ketiga, ada penilaian kinerja guru melalui sistem 

PADAMU NEGERI. Saya menilai dibantu dua 

guru senior. Ada 14 kompetensi yang dinilai dan 

formatnya langsung dari pemerintah. 

Pelaksanaanya semester 1, terakhir mereka dapat 

rapot yang dikeluarkan oleh yayasan dan 

dikeluarkan per akhir semster 2. Itu yang bisa 

membuat promosi.  

Melaksanakan supervisi pembelajaran itu saya 

menggunakan form khusus yang di bakukan oleh 

dinas pendidikan 

Dalam ISO itu masalah supervisi tidak 

dibakukan. Silahkan menggunakan form yang 

lain karena agar bisa digunakan oleh keperluan 

beberapa lembaga terkait. 

 

Tanya   

Apa yang anda pahami tentang mutu layanan? 

Jawab  

Bagi kami mutu layanan lebih kepada jawaban 

hasil dari kuisioner walisantri. Kita bisa 

menentukan layanan berhasil atau tidak mengacu 

pada kuisioner yang dibuat kompilasi dan 

persentasenya. Bagaimana walisantri menanggapi 

kepuasannya sebagai pelanggan terhadap layanan 

yang kami sediakan di sekolah. Sehingga 

kuisioner sifatnya wajib, tanpa itu kami tidak tau 

capaiannya sejauh mana. 

 

 

 

 

 

 

PADAMU NEGERI (singkatan 

dari Pangkalan Data Penjaminan 

Mutu Pendidikan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia) 

merupakan Layanan Sistem 

Informasi Terpadu Online yang 

dibangun oleh Badan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Pendidikan dan 

Kebudayaan - Penjaminan Mutu 

Pendidikan (BPSDMPK-PMP).  

PADAMU NEGERI dibangun 

sebagai pusat layanan data 

terpadu yang bersumber dari/ke 

sistem transaksional BPSMPK-

PMP Kemdikbud lainnya, 

meliputi: Evaluasi Diri Sekolah 

(EDS), NUPTK (Nomor Unik 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan), Sertifikasi PTK, 

dan Diklat PTK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu karakteristik 

kualitas pelayanan adalah 

Understanding the customer: 

memahami  konsumen,  

berusaha mengerti kebutuhan 

konsumen; belajar memahami  

kebutuhan konsumen yang  

spesifik; memberikan 

perhatian pribadi; 

memperhatikan langganan 

yang baru maupun regular dan 

loyal. 
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Tanya  

Apakah ada perbedaan layanan sebelum dan 

sesudah mendapatkan SMM ISO 9001:2008? 

Jawab  

Yang sangat terasa, keterbukaan informasi kita 

memberikan kaldik pada tahun ajaran baru. Jadi 

kita sudah membuat kalender pendidikan sebelum 

kaldik dari dinas. Tinggal nanti disesuaikan 

dengan kalender biasa. Sehingga orang tua dari 

awal sudah mengetahui kapan anaknya libur 

panjang untuk liburan. Sebelum ISO tidak pernah 

dibagikan kaldik, hanya ditempel di kelas dan 

ruang kepala sekolah. 

Setiap event kita menggunakan surat, karena 

perlu dokumentasi.  

Ada yang menawarkan ke kita dari Yogya, 

pembuatan aplikasi di handphone untuk 

memonitoring perkembangan anak. Sehingga 

setiap siswa ada ID yang hanya bisa di akses oleh 

orang tuanya dan orang tua bisa iklan disana. 

Layanan sarpras, kita lagi mengusahakan setiap 

kelas berAC sekarang kurang 5 kelas lagi. 

 

 

 

Tanya  

Apa sajakah bentuk layanan yang diberikan 

sekolah pada pelanggan? 

Jawab 

Yang paling terasa adalah Layanan informasi, 

layanan sarpras dan program unggulan. 

 

 

 

 

Tanya  

Bagaimana  sekolah bisa mengetahui tingkat 

kepuasan stakeholder  (pemantauan kepuasan 

stakeholder) ? 

Jawab  

Kuisioner yang sudah kita bagikan dan melihat 

kuisioner selanjutnya. Apakah yang dulu tidak 

puas sekarang sudah puas, apakah persentasenya 

masih sama. Itu kita hitung betul dan menjadi 

bahan pertanyaan tim audit. Sehingga bisa dirunut 

apakah ada kebohongan atau tidak. 

Hal ini sesuai dengan beberapa 

kriteria kualitas pelayanan, 

yaitu 

Access: kemudahan 

pendekatan dan akses; waktu 

tunggu pendek. 

Cortesy: sopan santun; respek,  

perhatian,  tulus, dan 

keramahan dari 

personil/karyawan service, 

sabar mendengar keluhan 

pelanggan. 

Communication: 

pemberitahuan informasi 

kepada  para konsumen dalam 

bahasa yang difahami  

konsumen; mendengarkan 

suara  konsumen; 

menyesuaikan bahasa kepada 

kebutuhan konsumen yang 

berbeda. 

Credibility: kepercayaan, 

keandalan, kejujuran; reputasi 

perusahaan; karakteristik 

pribadi dari karyawan 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai prinsip ISO Pendekatan  

fakta pada  pengambilan 

keputusan. Seluruh keputusan 

yang diambil harus berdasarkan 

data dan informasi akurat, 

relevan, dan up to date. 
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Tanya  

Apa faktor penghambat dan pendukung 

penerapan SMM ISO di sekolah ini (SDM, 

dukungan pelanggan, sarpras)? 

Jawab  

Justru saya melihat dari intern, ketika kurang 

konsisten maka sudah ketinggalan dokumen. 

Tindaklanjutnya kita melakukan pengarahan, kita 

ada pemanggilan, dibina dan diberi tenggang 

waktu untuk menyelesaikan.  

PendukungNya, ini sudah menjadi cita-cita 

bersama. Kita masih satu visi untuk menjalakan 

ISO. Guru-guru kami masih senang untuk belajar.  

Pembiayaan yang kuat, ISO itu berbiaya tinggi, 

kita perlu ngeprint dan fotocopy ratusan.  Tapi 

yayasan sudah memikirkan itu semua sehingga 

tidak takut untuk menjalankan. 

Sarpras juga mendukung, kita berlimpah laptop 

dan printer untuk mengerjakan . 

Walisantri juga sangat mendukung dan 

merasakan perbedaan 

Dinas pendidikan mendukung juga sekolah-

sekolah yang berISO 

 

ISO itu seperti promosi yang murah, anak tidak 

masuk 1 sampai 2 hari kita telepon, 3 hari kita 

homevisit. Sehingga orang tua bisa bercerita 

“anak saya kalau sekolah di bias begini loh, anak 

saya tidak masuk langsung di telfon”padahal itu 

kita menjalankan ISO. Saya mewajibkan 

dimanapun ngobrol dengan walisantri minta saran  

untuk sekolah. 

 

 

 

 

 

Sekolah dan yayasan berusaha 

memenuhi seluruh prinsip 

ISO. Hal-hal yang dijelaskan 

kepala sekolah ini sesuai 

dengan prinsip : 

Pelibatan sumber daya 

manusia. 

Sebuah organisasi 

membutuhkan anggota dan 

segala kemampuan yang 

dimilikinya untuk bekerja 

bersama mencapai tujuan 

sekolah. 

Pendekatan proses. 

Hal ini terkait dengan efisiensi 

dan keefektifan kegiatan 

organisasi. Pendekatan ini 

beranggapan proses 

pendidikan lebih penting 

daripada hasilnya. 

Pendekatan sistem  pada 

manajemen. 

Mengidentifikasi, memahami  

dan  mengelola proses yang 

saling terkait  dalam proses 

untuk mencapai hasil yang 

terbaik. 
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CATATAN LAPANGAN 9 

(WOTK) 

Waktu    : Sabtu, 28 Maret 2015. Pukul 20.03- 20.33 

Disusun  : Sabtu, 28 Maret 2015. Pukul 24.00 

Tempat  : Kediaman Pribadi Informan 

Jalan Pala Barat 1 Blok A No. 12, Mejasem Kab.Tegal 

Subjek Penelitian : Ketua IWSU/ Komite SDIT BIAS Assalam 

Drs. Budi Supriyanto 

 

Deskripsi  : 

Drs. Budi Supriyanto merupakan ketua komite SDIT BIAS Assalam. Dalam 

Yayasan BIAS Assalam tidak terdapat komite sekolah, yang ada ialah Ikatan 

Walisantri Ustad/Ustadzah (IWSU). Seluruh walisantri Yayasan BIAS Assalam 

berada dalam wadah IWSU yang diketuai oleh satu ketua umum dan pelaksana di 

setiap unitnya. Setiap SD harus memiliki komite dengan struktur yang jelas, maka 

IWSU SDIT secara otomatis menjadi komite sekolah dan menjalankan tugas-

tugas komite. 

Wawancara dilaksanakan hari Sabtu, 28 Maret. Satu hari sebelumnya, yaitu 

hari Jumat penulis menghubungi informan untuk membuat janji. Melihat 

kesibukan yang sangat padat, beliau meminta wawancara dilaksanakan di 

kediamanya hari Sabtu ba‟da Isya. Sekitar pukul 19.45 penulis tiba di Jalan Pala 

Barat dan singgah di rumah Pak Sigit, dosen pembimbing penulis untuk bertanya 

letak pasti rumah informan. Setelah perkenalan dan mejelaskan tentang isi 

penelitian yang penulis buat, wawancara berlangsung dengan lancar namun 

sedikit gugup. Beberapa menit berlalu, suasana wawancara lebih cair. 
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KONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya 

Sudah berapa lama menjadi ketua komite di 

BIAS Assalam? 

Jawab  

Saya sejak berdiri, komite ada sejak SD 

berdiri sekitar tahun 2000an. Awalnya dari 

TK saya sudah menjadi ketua walisantri. 

Awal SD terbentuk baru ada kelas 1 kelas 2 

dan saya memulai kelas 2 sekitar tahun 2002.  

 

 

 

Tanya 

Sejak awal bernama IWSU? 

Jawab  

Iya sejak dari TK sebenarnya IWSU, tapi 

setelah ada SD dan diwajibkan ada organisasi 

komite barulah saya menjadi komite secara 

otomatis. 

 

 

Tanya 

Apakah khusus untuk SD? 

Jawab  

Kalau IWSUnya semua, seluruh unit. Khusus 

SD sebutannya komite walaupun cenderung 

sama. Secara umum saya memegang semua, 

dari batita, playgroup, TK, SD. Setiap unit 

ada penanggung jawabnya tapi khusus SD 

saya pegang langsung jadi jika ada urusan 

komite saya yang urus. 

 

 

Tanya  

Bagaimana hubungan IWSU dengan 

sekolah? 

Jawab  

Sangat dekat sekali. Di BIAS tiap pertemuan 

IWSU ada pertemuan tatap muka dengan 

walisantri. Jadi selesai pertemuan nanti ada 

tatap muka jadi bertemu walisantri tidak 

hanya saat ambil rapot saja. 

 

 

Bergabung dengan BIAS 

sebagai walisantri sejak awal 

berdiri. Putri pertama beliau 

masuk playgroup BIAS dan 

terus di BIAS sampai SDIT.  

 

 

 

 

 

 

 

Dalam KEPMENDIKNAS 

nomor 044/U/2002 Tentang 

Dewan Pendidikan dan Komite 

Sekolah, komite sekolah adalah 

badan mandiri yang mewadahi 

peran serta masyarakat dalam 

rangka meningkatkan mutu, 

pemerataan, dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan di 

satuan pendidikan, baik pada 

jalur pendidikan prasekolah, 

jalur pendidikan sekolah 

maupun jalur pendidikan luar 

sekolah; 

Nama komite sekolah 

disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan masing – masing 

satuan pendidikan, seperti 

komite sekolah, komite 

pendidikan, komite pendidikan 

luar sekolah, dewan sekolah, 

majelis sekolah, majelis 

madrasah, komite TK, atau 

nama lain yang disepaktati. 

Jadi komite sekolah dalam 

yayasan atau SDIT BIAS tidak 

salah jika tetap disebut IWSU. 
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KONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Apakah ada pertemuan rutin IWSU? 

Jawab  

Jadi tiap bulan ada pertemuan rutin masing-

masing unit. Tiap bulan muter misalkan 

minggu ini SD, kemudian minggu depannya 

TK dan seterusnya. 

 

 

Tanya  

Sistem pertemuannya seperti apa? 

Jawab  

Biasanya kelas 5 dan 6 kelas 3 dan 4, jadi 

tidak keseluruhan bersama tapi sesekali 

secara keseluruhan disesuaikan dengan 

program sekolahan.  

 

 

 

Tanya  

Untuk kelas 6 sudah mendekati ujian 

apakah lebih rutin? 

Jawab  

Kalau urusan pertemuan dengan orang tua itu 

sudah urusannya sekolah, bukan urusannya 

IWSU lagi dan itu rutin dilaksanakan.  

 

 

 

Tanya  

Apa yang anda ketahui tentang ISO? 

Jawab  

Jadi kalau orang masuk ISO tanpa diperintah 

juga sudah berjalan. Dari level bawah sampai 

yang tertinggi tau sistem yang ada. ISO 

menciptakan sistem yang pelaku itu tau 

tanggung jawabnya masing-masing. Tanpa 

ISO pun bisa kalau SOPnya sudah jalan tapi 

biasanya sistem bisa berjalan kan harus 

dipaksa dulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan komite/IWSU 

dengan sekolah berjalan dengan 

dan berfungsi baik. Dari segi 

struktural IWSU sangat jelas 

dan konsisten mengadakan 

pertemuan. Ini merupakan salah 

satu wadah mengakomodir 

keluhan dan saran pelanggan. 

Keluhan tersebut akan 

disampaikan kepada pihak 

sekolah untuk ditindaklanjuti. 
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KONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Bagaimana dengan ISO 9001:2008? 

Jawab  

Saya sendiri kurang paham, tapi itu terkait 

manajemenya. 

 

 

 

Tanya  

Apakah ada sosialisasi tentang ISO kepada 

komite? 

Jawab  

Komite tidak terlibat langsung dalam ISO, 

kita kan orang luar dan ISO hanya digunakan 

orang dalam jadi kita hanya sharing 

permasalahan saja. 

 

 

 

Tanya  

Apakah komite dilibatkan dalam 

merumuskan ISO? 

Jawab  

Dilibatkan secara langsung sih tidak. Secara 

kelembagaan SD kan di bawah yayasan, jadi 

kalau ada permasalah kita hanya diajak 

sharing. ISO kan hanya SD. 

 

 

Tanya  

Bagaimana IWSU memberi tahu pada 

pelanggan dan calon pelanggan bahwa 

BIAS sudah ber ISO? 

Jawab  

Saat pertemuan IWSU yang menyambut 

bukan hanya ketua tapi juga dari yayasan dan 

itu dijelaskan bahwa sekolah kita sudah 

menerapkan ISO.  Kalau promosi keluar itu 

bukan dilakukan IWSU secara kelembagaan 

tapi dilakukan oleh walisantri sebagai 

individu. Jadi tidak BIASnya yang aktif 

promosi tapi walisantri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi komite dijelaskan dalam 

KEPMENDIKNAS 

nomor 044/U/2002 Tentang 

Dewan Pendidikan dan Komite 

Sekolah, yaitu: 

1. Mendorong tumbuhnya 

perhatian dan komitmen 

masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pendidikan 

yang bermutu; 

2. Melakukan kerja sama 

dengan masyarakat ( 

perorangan/ organisasi/ dunia 

usaha/ 

dunia industri ) dan pemerintah 

berkenaan dengan 

penyelengaraan pendidikan 

yang bermutu; 

3. Menampung dan 

menganalisis aspirasi, ide, 

tuntutan, dan berbagai 

kebutuhan 

pendidikan yang diajukan oleh 

masyarakat. 

4. Memberikan masukan, 

pertimbangan, dan rekomendasi 

kepada satuan pendidikan. 
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KONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Apakah sasaran mutu dikonsultasikan? 

Jawab  

Tidak semua hal dikonsultasikan, jadi jika 

sudah berjalan ya tidak perlu konsultasi 

tetapi komite diberi tahu tentang sasaran 

mutu tersebut dari Ustad Kharis langsung. 

 

 

Tanya  

Apa yang anda pahami tentang mutu 

layanan? 

Jawab 

Sesuatu yang kita berikan kepada pelanggan, 

kalau dilembaga pendidikan itu walimurid. 

 

 

Tanya  

Putri bapak pernah sekolah di BIAS, 

Apakah ada perbedaan mutu layanan dari 

sebelum dan sesudah mendapat ISO?  

Jawab  

Iya ketiga putri saya di BIAS. Sebenarnya di 

BIAS karena sistem sudah jalan jadi sebelum 

atau sesudah mendapat ISO tidak signifikan 

perbedaanya. Cuma sejak ISO memang ada 

peningkatan kedisiplinan pokoknya ada 

peningkatan mutu pendidikan. 

 

 

Tanya  

Contoh bentuk layanan sebelum dan 

sesudah ISO? 

Jawab  

Kalau dari bentuk layanan sih sama saja, 

Cuma layanan administrasi memang 

sekarang yang lebih cepet. Contoh 

pembayaran tidak harus kesekolah tapi bisa 

lewat ATM.  Untuk layanan informasi juga 

cepat, tiap ada informasi diinformasikan 

lewat surat. Hampir tiap minggu ada surat. 

Siswa juga dibekali buku penghubung untuk 

bertukar informasi dengan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang utama dalam ISO adalah 

dokumentasi dan instruksi 

kerja/SOP. Mau tidak mau, para 

pelaksana harus mengikuti SOP 

yang merupakan standarisasi 

bentuk mutu pelayanan. Efek 

positifnya dalah pelaksana 

menjadi lebih disiplin walaupun 

harus ada paksaan. 
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KONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Apakah dari sekolah ada kunjungan 

kerumah? 

Jawab 

Kalau SD biasanya dikunjungi  yang ada 

masalah. Saat anak ada masalah ditangani 

dulu di sekolah jika memerlukan keterlibatan 

orang tua ya dilakukan kunjungan. Kelas 6 

justru malah ada semacam siswa disuruh 

sholat tahajud dan orang tua serta guru saling 

memberi informasi.  

 

Tiap mau ujian kita bentuk tim Sukses UN 

namanya kalau dulu, tim itu bergerak dan 

muter terus kerumah-rumah terutama yang 

anaknya memang kurang. 

 

 

 

Tanya  

Bagaimana tingkat kepuasan bapak sebagai 

pelanggan? 

Jawab  

Kalau saya merasa puas, alhamdulilah 

prestasi anak juga bagus. Imbanglah antara 

yang kita bayarkan dengan layanan yang 

diberikan.  

 

 

 

Tanya  

Apakah ada peningkatan kepuasan? 

Jawab  

Ada, tiap tahun fasilitas meningkat. Tahun 

ini tiap kelas ada Ac-nya. walaupun 

peningkatan tidak drastis tapi peningkatan 

bertahap. Karena perlu dipikirkan juga 

peningkatan apa yang harus dikerjakan lebih 

dulu, selain peningkatan fisik juga ada 

peningkatan akademis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efek penerapan ISO tidak 

terlalu dirasakan, namun setiap 

tahun ada peningkatan dalam 

bidang sarpras dan administrasi. 
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KONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya   

Prestasi akademis memang sangat 

diperhatikan? 

Jawab  

Iya karena itu memang fokusnya sekolah, 

kalau fasilitas kan yayasan yang 

menyediakan. 

 

 

Tanya 

Manfaat yang dirasakan setelah sekolah 

mendapat ISO? 

Jawab  

Kita mendapatkan pelayanan yag 

memuaskan dan prestasi anak-anak juga 

meningkat. 

 

 

 

 

Tanya 

Apakah ada pemberitahuan dari sekolah 

bahwa sekolah menerapkan ISO? 

Jawab 

Iya ada, waktu launching ISO kan walisantri 

diundang semua. Kalau rapat-rapat IWSU 

pun kita sampaikan, dulu waktu awal-awal 

mau menerapkan ISO kita jelaskan ke 

walisantri bahwa sekolah kita sedang proses 

penarapan ISO. Proses penerapannya itu 

lumayan lama sekitar setahun atau dua tahun.  

Banyak hal yang harus dipersiapkan , dari 

administrasi sampai anak-anaknya. 

 

 

Tanya  

Dari sekolah ada angket kepuasan 

pelanggan. Kapan angket diberikan? 

Jawab  

Diberikan pas masuk awal tahun. Tiap ada 

event pun diberi kuisioner tentang 

pelaksanaan kegiatan.Ya itu untuk 

mengetahui kekurangan dan kelemahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO secara langsung dan tidak 

langsung berpengaruh pada 

prestasi santri. Guru yang 

mengajar di standarisasi dengan 

standar yang sama (SOP), 

pembiasaan sehari-hari dalam 

sekolah pun semakin di 

disiplinkan dengan paksaan 

menerapkan ISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembagian angket merupakan 

perwujudan Prinsip utama ISO 

yaitu kepuasan pelanggan. 

Dengan menggunakan angket 

ini, lembaga dapat mengetahui 

tingkat kepuasan kemudian 

melakukan perbaikan terus 

menerus guna memenuhi 

kepuasan pelanggan. Prinsip ke-

6, yaitu perbaikan 

berkesinambungan. 
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KONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Apakah hasilnya di beritahukan ke IWSU? 

Jawab  

Ya nanti kita olah bareng-bareng. 

 

 

Tanya  

Apakah angket khusus orang tua? Atau 

santri di berikan juga? 

Jawab  

Setau saya sih hanya orang tua, tapi tidak tau 

kalau disekolah juga diberikan. 
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CATATAN LAPANGAN 10 

(WPHW) 

Waktu    : Senin, 30 Maret 2015. Pukul 08.33 – 10.15 

Disusun  : Senin, 30 Maret 2015. Pukul 11.00 

Tempat  : Ruang Kepala Unit/ Sekolah 

Jalan Dadali No.12, Randugunting Kota Tegal 

Subjek Penelitian : Wakil Kepala Unit/Sekolah 

AF.Isnawati 

Deskripsi  : 

Ustadzah Isna sebenarnya tidak masuk dalam daftar informan, namun 

beberapa kali wawancara dengan kepala unit mengenai ISO beliau mengutarakan 

bahwa yang lebih banyak melaksanakan adalah Ustadzah Isna. Berdasarkan hal 

tersebut, penulis membuat janji dan bertemu beliau tanggal 26 Maret pukul 13.00 

untuk membicarakan waktu wawancara. Dalam pertemuan tersebut disepakati 

wawancara dilaksanakan hari ini. Beliau bersedia diwawancara pukul 08.30 

karena tidak ada jadwal mengajar, kelas beliau sedang mengikuti mapel olahraga.  

Wawancara dilakukan di ruang kepala unit SDIT BIAS Assalam. Dalam 

pertemuan sebelumnya penulis memberikan daftar dokumen yang dibutuhkan, 

maka pertemuan hari ini diawali dengan kesibukan Ustadzah Isna memilah-milah 

dokumen untuk penulis. Wawancara dilakukan dengan sangat santai dan cair. Hal 

tersebut menghasilkan banyak data sampah yang beberapa langsung penulis hapus 

dan tidak ditampilkandalam catatan ini. Urutan pertanyaanpun tidak teratur karena 

wawancara dengan suasana yang menyenangkan memunculkan pertanyaan-

pertanyaan baru secara tiba-tiba. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Jawab  

Di BIAS itu membuat sendiri kalender pendidikan 

dan ada versi dinas juga. 

 

 

Tanya  

Apakah emang ada efek ISO terhadap akreditasi? 

Jawab  

Iya, paling tidak SDM kita siap untuk menghadapi 

akreditasi. Kita sudah mendapatkan trik trik untuk 

mempersiapkan dan pembuktianya, di ISO lebih 

sistematis. 

 

 

 

Tanya  

Apakah perbedaan instrumen ISO dan akreditasi? 

Jawab  

Berbeda, semua punya kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. Instrumen ISO digunakan 

mengerucut pada akreditasi, bagaimanapun juga 

induk kita dinas. Dalam ISO kita pertegas dalam 

segi keislamannya. Hal-hal yang  tidak ada di 

akreditasi kita pertegas di ISO. 

 

 

 

Tanya  

Contohnya? 

Jawab  

Membudayakan salam, cara berpakain. Performan 

seorang guru kan harus syar‟i. Itu tidak ada dalam 

dinas. 

 

 

 

Tanya  

Sejak kapan bergabung di BIAS? 

Jawab  

Saya sejak 2002, masuk angkatan kedua. Saat 

bergabung baru ada kelas 2 disini. Pertama saya 

menjadi pendamping dulu dan tahun kedua menjadi 

walikelas sampai sekarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pedoman mutu penerapan 

SMM ISO yayasan BIAS tertera 

salah satu referensi pembuatan 

pedoman mutu tersebut adalah 

instrumen akreditasi dan 

Standar Pelayanan Minimal 

Pendidikan. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Apakah benar disini menggunakan sistem 

rolling? 

Jawab  

Iya betul, saya pernah jadi walikelas 1,2,3,4, dan 5. 

Belum pernah walikelas 6. 

 

 

 

Tanya  

Apakah ada masa expired untuk dokumen-

dokumen ini? 

Jawab  

Retensinya 3 tahun tetapi tergantung datanya. 

Seperti hasil ulanganya  harus diretensi karena 

memenuhi ruangan. Rentensi ISO tergantung 

keperluan, sejauh tidak ada yang perlu direvisi ya 

tidak diganti. 

 

 

 

 

 

 

Tanya  

Dalam struktur organisasi sekolah tercantum 

Ustadzah Eni yang menjadi bendahara tapi 

menurut Ustad Kharis Ustadzah Isna juga 

bendahara, maksudnya seperti apa? 

Jawab  

Secara dinas saya memang bendahara, karena 

bendahara BOS harus guru. Teknisnya saya hanya 

tertulis sebagai syarat kedinasan tapi yang 

membuat tetap Ustadzah Eni. Jadi intinya untuk 

BOS saya bendahara 1 beliau bendahara 2. Saya 

hanya maju saja. Ketika ingin maju pun harus 

mempelajari dulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi terhadap efektivitas 

penerapan SMM telah diatur 

oleh standar internasional 

melalui proses audit internal, 

tinjauan manajemen, 

mendengarkan dan merespon 

keluhan pelanggan, dan akan 

selalu di audit oleh lembaga 

sertifikasi setiap 6 bulan selama 

3 tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calon peserta Diklat 

Peningkatan Kompetensi 

Tenaga Administrasi SD 

(Bendahara BOS) adalah guru 

yang mendapat tugas tambahan 

sebagai bendahara BOS.  
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Tugas pokok ibu dalam pelaksanaan ISO?  

Jawab  

Penanggung jawabnya Ustad Kharis, kalau beliau 

lupa saya yang  mengingatkan. Ustad Kharis lebih 

ke strategi saya yang ke teknis, jadi menagih ke 

teman-teman. Misalkan tentang ulangan harian, 

tidak mungkin Ustad Kharis yang turun. 

Sistem apapun akan berjalan jika pengawasannya 

jalan, sehebat apapun sistem kalau tidak ada 

pengawasan akan mentok. 

Untuk supervisi di kelas aturan dari Dinas memang 

harus kepala sekolah. Paling saya mengingatkan 

jadwalnya. 

 

 

Tanya  

Tahap pelaksanaan ISO? 

Jawab  

Sekarang kan tinggal pelaksanaan, kalau awal-awal 

itu memang membuat jobdes segala macam ada 

timnya sendiri. Tahun 2010an kita membuat dari 

awal sampai lembur-lembur membuat SOP. 

Sekarang tinggal istiqomah. 

 

 

Tanya  

Sistem pembuatan SOP? 

Jawab  

Pertama kita pelatihan dulu disini dengan Pak Agus 

sebagai instrukturari Deltapass. Itu hanya 

mendampingi untuk membuat semua dokumen 

ISO. Kita membuat disesuaikan dengan keadaan 

disni, kalau tidak bisa baru dibantu. 

 

 

Tanya  

Setiap selesai pelatihan langsung membuat atau 

bagaimana? 

Jawab  

Biasanya weekend, sampai jam 10 malam. Ilmu 

dari ISO ketika diterapkan berpengaruh pada pola 

pikir kita menjadi lebih sistematis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan 3 penerapan ISO, 

Implementasi  Strategi 

(Strategic Implementation). 

Tahapan ini  sejalan dengan  

pelaksanaan  rencana  kerja  

pada Standar Pengelolaan untuk 

melaksanakan program-program 

kerja yang mengarah kepada 

pencapaian visi, misi, dan nilai 

inti serta strateginya. 

 

 

Tahapan1 dan 2 penerapan 

ISO,yaitu Analisis  Lingkungan 

Eksternal dan Internal 

(Environmental Scanning-  

External & Internal). Analisis 

pada tahap ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan Analisis 

SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity, Threat) atau 

Analisis terhadap Kekuatan, 

Kelemahan, Peluang dan 

Ancaman (KEKEPAN). 

Tahapan  Perumusan Strategi 

(Strategy  Formulation). 

Tahapan ini  sejalan dengan 

Perencanaan Program Sekolah 

pada Standar Pengelolaan untuk 

merumuskan visi, misi, nilai 

inti, sasaran, strategi serta 

kebijakan. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Bentuk kegiatan manajerial? 

Jawab  

Ada agendanya sendiri dan kepala sekolah juga 

memiliki fungsi jabatan.  

 

 

Tanya  

Program peningkatan mutu di SDIT? 

BIAS memiliki program unggulan. Selain KBM 

ada kebun pendidikan. 

 

 

Tanya  

Kurikulum yang digunakan SDIT? 

Jawab  

Kita kembali lagi pada KTSP 2006. Karena kita 

baru menggunakan 2013 selama satu semester. 

Disamping tidak tersedianya buku penunjang, kita 

juga patuh pada edaran menteri. 

 

 

Tanya  

Bagaimana cara merumuskan program yang 

tertera dalam brosur? 

Jawab  

Biasanya kita diskusikan di rapat mingguan, di 

awal ada bedah kurikulum dan sudah terumuskan 

sekaligus dengan panitianya. Sambil jalan kita 

membuat progja tiap hari sabtu. Mereka 

menjalankan itu dengan tim masing-masing, tidak 

harus semua turun. Kalau sudah ok  laporan ke 

kepsek untuk minta persetujuan. Kita terbiasa tidak 

dibimbing dengan kepsek, kita membuat draft baru 

diajukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan rencana kerja 

sekolah diatur dalam 

PERMENDIKNAS No.19 tahun 

2007 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan. 

Perumusan pedoman 

sekolah/madrasah: 

mempertimbangkan visi, misi 

dan tujuansekolah/madrasah 

serta ditinjau dan dirumuskan 

kembali secara berkalasesuai 

dengan perkembangan 

masyarakat. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Kegiatan pengawasan dilakukan berapa kali? 

Jawab  

Supervisi harusnya satu semester sekali, hasil dari 

supervisi pernah dibawa ke Semarang dan itu 

membuat heboh. Karena ternyata yang kita anggap 

biasa di sini dianggap luar biasa oleh teman-teman 

dari sekolah lain. 

Doa pagi kita laksanakan setiap pagi dan itu 

sebagai bentuk pengawasan juga. Sejauh ini, kalau 

tidak berangkat juga sms langsung tapi ya kadang 

juga ada yang  tidak sms.  

 

Tanya  

Dari yayasan apakah ada pembinaan rutin 

tentang ISO? 

Jawab  

Di awal-awal sih iya, setelah berjalan paling 

setahun sekali saat audit. 

 

 

 

 

Tanya  

Apakah terasa perbedaan saat menerapkan ISO 

dan tidak? 

Jawab  

Ya terasa, semangatnya ISO terasa sekali aura 

untuk bangkit, profesional dan sesuai tuntutan ISO 

bahwa harus ada bukti fisik. Kita mulai rajin 

administrasi, saya merasa kegiatan lebih heboh 

dulu tapi mendapat akreditasi B karena tidak bisa 

dibuktikan dan tidak tau ilmunya. Semangatnya 

masih semangat dulu, kita tidak mikir pendapatan 

sama sekali. Kita jaga semangat dengan ngaji jadi 

tetap ikhlas dan ikhlas. Sekarang setelah 

menerapkan ISO walaupun kegitan tidak seheboh 

dulu kita mendapatkan akreditasi A, karena dapat 

dibuktikan seluruhnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan  evaluasi dan  

pengendalian  (Evaluation  and 

Control). Tahapan ini  sejalan 

dengan pengawasan dan  

evaluasi pada Standar 

Pengelolaan untuk melakukan 

pengukuran terhadap kinerja 

yang  dicapai dengan melakukan 

Audit internal untuk 

mendapatkan  informasi tentang 

kapabilitas proses sekolah  atau 

kinerja pelaksanaan rencana  

kerja  sekolah serta  prestasi 

peserta didik yang dicapai. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Ada program pengajian? 

Jawab  

Ada program pembinaan dari yayasan yaitu ngaji 

pada hari Kamis setengah 4 sampai pukul 5,malam 

Rabu dengan Ustad Untung kepala sekolah Al-

Irsyad, dan hari Sabtun setengah sebelas kita ada 

rapat yang disambung pukul 13.00 kita ngaji iqra. 

Maju satu-satu seperti anak belajar ngaji gitu. Ada 

juga mabit sebulan sekali.  

Kalau khusus pembinaan dari yayasan yang hari 

selasa itu, diingatkan terus saja kadang terlupa 

maka perlu dijaga keikhlasannya. 

 

 

Tanya  

Apakah ada perbedaan mutu layanan? 

Jawab  

Iya harus, misal kaya ulangan kan sekarang kita ada 

SOPnya jadi lebih terarah. Dulu yang mau ulangan 

ya ulangan yang lain tidak. Yang rajin rajin yang 

tidak ya tidak. Sekarangkan harus, tidak ada istilah 

guru yang  rajin dan tidak karena semua harus 

melaksanakan.  

 

 

Tanya  

Bagaimana mengetahui kepuasan pelanggan? 

Jawab  

Ada angket kepuasan pelanggan, layanan dengan 

walisantri itu 24 jam hampir tidak ada batasan 

waktu. Orangtua sering sms tentang PR. Tapi saya 

selalu sms balik jika ada walisantri yang telfon tapi 

tidak sempat saya angkat. Kedekatan dengan 

walisantri yang kita bangun 

 

 

Tanya  

Selain angket, apakah ada pertemuan tatap 

muka? 

Pertemuan iya ada, kita agendakan sebulan sekali. 

Kalau ada kegiatan yayasan ya berarti dalam bulan 

itu tidak ada IWSU karena sudah bertemu dalam 

kegiatan yayasan. 

 

Yayasan berusaha mewujudkan 

salah satu prinsip ISO yaitu 

Kepemimpinan (Leader). 

Pimpinan satuan pendidikan 

menetapkan kesatuan tujuan dan 

arah satuan pendidikan. 

Pemimpin harus dapat  

menciptakan  dan memelihara 

lingkungan kerja yang 

menyenangkan. Menjalin 

komunikasi yang baik dengan 

bawahan sehinga bawahan bisa 

bekerja dengan maksimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan Analisis  Lingkungan 

Eksternal dan Internal 

(Environmental Scanning-  

External & Internal). Analisis 

pada tahap ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan Analisis 

SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity, Threat) atau 

Analisis terhadap Kekuatan, 

Kelemahan, Peluang dan 

Ancaman (KEKEPAN). 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Bagian dari pelayanan, hasil UTS kita kumpulkan, 

kita jilid jadi satu dan diberikan ke orang tua. Jadi 

setiap selesai uts kita kumpulkan orang tua, kita 

beri portofolio dan kita beri ranking dalam UTS 

karena masih bisa diperbaiki. Orangtua puas untuk 

itu. 

 

 

Tanya  

Untuk portofolio apakah dilaksanakan sejak 

sebelum penerapan ISO? 

Jawab  

Mulai periode Ustad Kharis. Dalam ISO nilai 3 hari 

harus sudah dikoreksi.  

 

 

 

Tanya  

Manfaat yang sangat terlihat dalam penerapan 

ISO? 

Jawab  

Hasil UN meningkat, di tingkat kecamatan juga 

masuk dalam peringkat atas. Meskipun sebenarnya 

kita tidak bisa menolak siapapun masuk sini karena 

kita niatnya seperti bengkel. 

 

 

 

 

 

 

Tanya  

Untuk kelas 4 apakah ada program homevisit? 

Jawab  

Iya, misal kemarin ada anak yang sakit 3 hari saya 

kunjungi karena berkaitan juga dengan prestasinya 

yang menurun. Ternyata Ibunya sedang sakit dan 

akhirnya kurang perhatian. Kita kunjungi yang 

bermasalah saja, lembar observasi kelas 1,2,3,4,5 

dengan kelas 6 cenderung berbeda karena biasanya 

hanya homevisit karena sakit. Bentuk 

dokumentasinya saya tulis siapa-siapa yang di 

homevisit karena ada anggaran maksimal 2 santri 

perkelas setiap bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutu bermanfaat bagi dunia 

pendidikan karena (1) 

meningkatkan 

pertanggungjawaban 

(akuntabilitas) sekolah kepada 

masyarakat dan atau pemerintah 

yang telah memberikan biaya; 

(2) menjamin mutu lulusan; (3) 

bekerja lebih profesional; dan 

(4) meningkatkan persaingan 

yang sehat. 
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Informan, 

 
AF.Isnawati 

 

REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Faktor penghambat penerapan ISO? 

Jawab  

Kadang SDM tidak konsisten. Masih ada rasa 

malas dan mentertibkan itu kan sulit. Yang lainnya 

sih tidak ada. Tinggal bagaimana SDM menguatkan 

hati untuk tidak malas. 

 

 

Tanya  

Cara mengatasinya? 

Jawab  

Ada pembinaan dan diingatkan lagi secara 

langsung. 

 

 

Tanya  

Faktor pendukung? 

Jawab  

Dana dari yayasan dan SDM ada mendukung juga. 

Sebenarnya ISO keseharian kita hanya tidak ditulis 

saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu prinsip ISO yang 

harus dipenuhi adalah 

pelibatan sumber daya 

manusia. 

Sebuah organisasi 

membutuhkan anggota dan 

segala kemampuan yang 

dimilikinya untuk bekerja 

bersama mencapai tujuan 

sekolah. 
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CATATAN LAPANGAN 11 

(OPHW) 

Waktu   : Selasa, 7 April 2015. Pukul 10.16 – 10.36 

Disusun  : Selasa, 7 April 2015. Pukul 12.25 

Tempat  : Kampus SDIT BIAS Assalam 

Jalan Dadali No.12 Randugunting, Kota Tegal 

Subjek Penelitian : Lingkungan fisik SDIT BIAS Assalam 

 

Deskripsi  : 

Kesepakatan awal, observasi akan dilaksanakan hari Senin pukul 09.30.  

Setelah penulis tiba di sekolah, ustadzah Isna yang akan mendampingi peneliti 

untuk observasi menginformasikan jika beliau harus mengurus tugas dahulu maka 

diundur menjadi hari ini, Selasa 7 April 2015 pukul 10.00. 09.58 penulis tiba di 

sekolah dan langsung konfirmasi melalui sms. Terdengar bunyi bel masuk setelah 

istirahat. Banyak santri SMP yang berseliweran sekitar ruang kelas, koperasi dan 

kantin. Pukul 10.15 ustadzah Isna baru membalas dan sekitar pukul 10.16 

observasi dimulai. 

SDIT BIAS Assalam berada di kampus terpadu yayasan BIAS Assalam, 

bersama dengan SMP Insan Cendekia BIAS Assalam, PAUD dan TK. Kampus 

terpadu ini berada di Jalan Dadali No. 12 Kelurahan Randugunting Kecamatan 

Tegal Selatan Kota Tegal. Letak kampus atau gedung sekolah yang resmi pindah 

dan beroprasi tahun 2006 ini tidak strategis, berada ditengah perkampungan serta 

masuk gang namun setiap tahun jumlah santri meningkat dan sebagian besar dari 

kalangan menengah keatas. Sekolah ini dapat diakses melalui Jalan Kapt. 

Sudibyo, masuk ke Jalan Ayam. Lurus sampai terlihat plang “Laretna”  kemudian 

belok kanan dan bertemu gedung berwarna orange. Dapat pula di akses melalui 

Jalan Mayjen Sutoyo (PANTURA) masuk ke Jalan Merpati (sebelah kanan jalan 

jika dari arah barat). Lurus ke selatan sampai bertemu Jalan Rajawali di sebelah 

kiri, belok kemudian bertemu dengan plang “Laretna”. SDIT BIAS Assalam 

berbatasan dengan SMK Dinamika Kota Tegal di sebelah timur dan perumahan di 

sekelilingnya. 
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Dari kejauhan akan terlihat bangunan berwarna orange dan spanduk SMP 

IC BIAS Assalam karena bangunan SMP tersebut langsung menghadap ke jalan 

dan terlihat jelas. Letak SDIT  tepat di samping SMP IC. Di bagian depan terdapat 

gerbang serta tersedia parkiran yang hanya cukup untuk motor dan kurang lebih 2 

mobil. Pada jam masuk atau pulang sekolah parkiran ini hanya cukup untuk 

motor. Mobil-mobil walisantri di parkir sepanjang jalan masuk dan tak jarang 

hingga memenuhi gang. 

SDIT BIAS Assalam terdiri dari dua lantai, 17 ruang kelas, mushola, 

perpustakaan, laboratorium dan 2 wc putra- putri. Saat mulai masuk dalam 

gedung, setelah parkiran di sudut kanan tersedia koperasi siswa. Tepat di 

seberangnya, yaitu sebelah selatan ialah ruang tata usaha dan di lorong antara dua 

ruang tersebut terdapat sebuah meja yang digunakan sebagai pos satpam dan 

ruang tunggu. Setelah lorong ada pertigaan arah selatan dan utara. Sebelah utara 

terdapat tangga naik menuju kelas 4, 5 dan laboratorium. 

Berjalan ke arah selatan menuju ke lapangan, mushola, ruang kepala 

sekolah, ruang BK dan ruang kelas. Di ujung lorong arah selatan ini, secara 

berurutan di sebelah barat terdapat dua ruang kelas 1 yaitu Bilal Bin Rabbah dan 

Hamzah, dapur serta tangga menuju kelas ruang kelas 6 Salman Al-Farisi dan 

Abu Dzar Al-Ghiffari. Semua menghadap ke lapangan. Jadi bagian tengah 

terdapat lapangan yang tidak terlalu lebar. Sebelah barat lapangan ini dikelilingi 

oleh wc, mushola, kantin dan lorong menuju ruang kelas 1 dan 2. Timur oleh 

gerbang sekolah, ruang kepala sekolah dan ruang bimbingan konseling. Sebelah 

selatan tangga menuju perpustakaan dan gerbang ke gedung TK. 

Dari lapangan berjalan kearah barat kemudian masuk lorong, terdapat dua 

ruang kelas 1 yaitu Abu Bakar As Sidiq dan Umar Bin Khotob, ruang kelas 2 

Uaman Bin Affan, ruang penyimpanan alat kebersihan, tempat wudhu dan tangga. 

Menaiki tangga tersebut akan sampai di depan kelas 2 Jafar Bin Abi Tholib, Ali 

Bin Abi Tholib serta Kholid Bin Walid dan ruang kelas 3 Amru Bin Asih secara 

berurutan. Tepat di seberang kelas Amru Bin Asih terdapat ruang kelas 3 

Tholihah dan Azzubair. Dari dua kelas tersebut berjalan kearah timur akan sampai 

di perpustakaan dan tangga yang menghubungkan ke lapangan. Sedangkan jika 
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kearah utara akan melewati WC, tempat wudhu serta ruang kelas 6 Salman Al-

Farisi dan Abu Dzar Al-Ghiffari. Kearah timur akan sampai di depan 

laboratorium, ruang kelas 5 Said Bin Said dan Abu Ubaidah, ruang kelas 4 

Abdurahman dan Sa‟ad Bin Abi Waqos, serta tangga yang menghubungkan 

dengan lorong arah utara ketika baru memasuki gedung sekolah.  

 

Refleksi 

Dari segi bangunan tergolong belum memadai dan sempit untuk sekolah 

sebaik SDIT BIAS Assalam. Ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ustad 

Kahris mengenai kekurangan dari segi sarpras yang dimiliki sekolah. Setiap kelas 

pada kelas rendah terdapat rak gantung khusus berisi sabun cuci tangan, sikat dan 

pasta gigi milik tiap santri. Dari 17 kelas yang terdapat di SDIT BIAS Assalam, 

hanya ruang kelas 4 dan 5 yang belum ber-AC. Untuk penamaan kelas di SD ini 

menggunakan nama-nama sahabat nabi, berikut rincianya: 

Ruang kelas 1 ( 4 ruang) : Bilal Bin Rabbah, Hamzah, Abu Bakar As-Sidiq dan 

Umar Bin Khotob. 

Ruang kelas 2 ( 4 ruang ) : Usman Bin Affan, Jafar Bin Abi Tholib, 

Ali Bin Abi Tholib dan Kholid Bin Walid. 

Ruang kelas 3 ( 3 ruang ) : Amru Bin Asih, Tholihah dan Azzubair. 

Ruang kelas 4 ( 2 ruang ) : Abdurahman dan Sa‟ad Bin Abi Waqas.  

Ruang kelas 5 ( 2 ruang ) : Sa‟id Bin Zaid dan Abu Ubaidah. 

Ruang kelas 6 ( 2 Ruang) : Salman Al Farisi dan Abu Zhar Al Ghiffari. 

  

 

 

 

 

 

 

Pendamping Observasi, 

 

 

AF.Isnawati 
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CATATAN LAPANGAN 12 

(WOT5) 

Waktu    : Sabtu, 11 April 2015. Pukul 08.09 – 08.40 

Disusun  : Sabtu, 11 April 2015. Pukul 13.00 

Tempat  : Ruang Bimbingan Konseling 

Jalan Dadali No.12, Randugunting Kota Tegal 

Subjek Penelitian : Walisantri kelas 5 SDIT / Guru Kebun Pendidikan 

Dwi Ary Andayani 

 

Deskripsi  : 

Beberapa kali penulis datang ke SDIT BIAS Assalam selalu berpapasan 

dengan Ibu Dwi Ary Andayani. Ternyata selain sebagai walisantri juga 

merupakan salah satu staff atau Ustadzah di Yayasan BIAS Assalam. Ustadzah 

yang lebih akrab di sapa Ustadzah Dani ini bertugas di kebun pendidikan milik 

yayasan. Kantor beliau bukan di Kampus Terpadu BIAS jalan Dadali, 

Randugunting. Beliau di kebun pendidikan yang terletak di Jalan Nanas, Kraton. 

Pada hari Senin, Ustad Kharis menyampaikan sudah menghubungi beberapa 

walisantri dan wawancara dilaksanakan pada Sabtu mulai pukul 08.00 . Pagi ini 

penulis tiba di SDIT BIAS Assalam sekitar pukul 8 tepat dan langsung menuju ke 

ruang kepala sekolah. Kepala sekolah memanggil dua orang walisantri, salah 

satunya adalah Ustadzah Dani. Penulis memperkenalkan diri dihadapan kedua 

informan dan meminta izin untuk melakukan wawancara terpisah. Informan tidak 

keberatan dan Ustadzah Dani minta untuk diwawancara terlebih dahulu karena 

ada tugas yang menunggu. Wawancara terlaksana di ruang bimbingan konseling 

dengan suasana santai dan terbuka. Informan mengemukakan secara terbuka apa 

yang beliau rasakan selama kurang lebih 16 tahun bergabung di BIAS. Merasakan 

saat BIAS Assalam masih menginduk dengan BIAS Yogya, melepaskan diri 

hingga akhirnya menerapkan sistem manajemen mutu ini. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Saya sering melihat ustadzah di sekolah, apa 

selain sebagai walisantri ustadzah juga bekerja di 

BIAS? 

Jawab  

Iya, saya dulu sebagai walisantri tahun 1999. 2 

tahun kemudian saya bergabung sebagai Ustadzah. 

Sekarang saya di kebun pendidikan, jalan Nanas. 

Di TK 7 tahun di SD sekitar 6 tahun dan baru-baru 

ini di kebun. 

 

 

Tanya  

Kebun pendidikan  itu khusus SD? 

Jawab  

Semuanya. Jadi kalau ada unit yang ke kebun 

ketemunya dengan saya. 

 

 

 

 

Tanya  

Apa yang Ustadzah pahami tentang ISO? 

Jawab  

Suatu sistem yg digunakan lembaga untuk 

mendokumentasikan kegiatanya sehari-hari 

sehingga jadi lebih tertib. 

 

 

 

 

 

 

Tanya  

Apa yang Ustadzah pahami tentang ISO 

9001:2008?  

Jawab  

Itu standarisasi, kaya ISO 14000. 9001 jenisnya dan 

2008 itu ditetapkan tahun 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa kali penulis 

berpapasan di SD ternyata benar 

beliau salah satu staff namun 

bertugas di Jalan Nanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem manajemen mutu ISO 

merupakan suatu sistem 

manajemen mutu 

terdokumentasi, ini termasuk 

dalam persyaratan yang tertera 

dalam Document Development 

Compliance Manual ISO 

9001:2008. 

 

 

 

 

 

ISO 9001 merupakan model 

penjamin mutu dalam desain/ 

pengembangan, produksi 

instalasi, dan pelayanan. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Sebagai walisantri, apakah ada sosialisasi ke 

walisantri mengenai ISO? 

Jawab 

Iya ada dan itu efeknya memang bagus. Banyak 

walisantri yang tidak mengerti ISO, dari kita ada 

pembinaan dan pemberitahuan bahwa BIAS 

Assalam satu-satunya lembaga pendidikan yang 

sudah ber ISO selain SMK yang memang wajib 

menerapkan. 

Untuk walisantri yang akrab dengan ISO, membuat 

mereka semakin yakin, tapi ada beberapa yang 

tidak peduli sudah berISO atau belum yang penting 

mereka sudah percaya anaknya masuk disini. 

 

Tanya  

Bagaimana cara sosialisasi? 

Jawab  

Saat PSB dan IWSU, kita jelaskan bahwa BIAS 

Assalam sudah ber ISO. Disertakan di brosur, 

spanduk sampai amplop jadi walisantri tahu. Kita 

sempat gencar sekali sosialisasi sekitar setahun dua 

tahun di awal penerapan ISO. Kita awal penerapan 

mengundang walikota dan sebagian tokoh 

walisantri.  

 

Tanya 

Yang Ustadzah pahami mengenai sistem 

manajemen mutu? 
Jawab  

Sebagai walisantri tidak tahu apa itu sistem 

manajemen mutu. Walisantri hanya tahu sudah ber 

ISO berarti sudah terstandar dan terukur. Saya di 

dalam saja harus lihat “kitab suci” dulu, walisantri 

sudah memiliki pemahaman masing-masing. 

Intinya menjadi lebih baik 

 

Tanya 

Apa yang anda pahami tentang mutu layanan? 

Jawab 

Kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

walisantri, seberapa jauh dan bagus pelayanan 

sekolah kepada santri serta walisantri. Contoh saat 

penjemputan, dan konsultasi dengan guru yang 

bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayasan mengadakan sosialisasi 

mengenai ISO hanya secara 

umum, tidak menjelaskan secara 

mendetail arti dan bagaimana 

menjalankan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan adalah proses 

pemenuhan kebutuhan melalui 

aktivitas orang lain secara 

langsung. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Yang menjadi daya tarik disini adalah kedekatan 

ustad/ustadzah dengan walisanti tapi ya kembali ke 

performa ustad/ustadzah masing-masing. Mengapa 

orang tertarik kesini, buat mereka tidak sungkan 

untuk konsultasi dan sharing dengan kita. Sampai 

di awal-awal BIAS, walisantri melahirkan kita 

kesana karena memang masih sedikit, kalau 

sekarang paling dari kelasnya saja. Itu salah satu 

bentuk layanan karena walisantri senang jika 

dikunjungi. 

 

 

Tanya  

Apakah itu sudah dilaksanakan sebelum ISO? 

Jawab  

Jauh sebelum penerapan ISO kita sudah 

menerapkan. Seperti penjemputan itu kita awalu. 

Jadi sekolah lain belum menerapkan sistem 

penjeputan kita sudah menerapkan itu lebih dulu 

Tahun 2000an. BIAS ini berawal dari kelompok 

ngaji dan merupakan aplikasi berdakwah untuk 

masyarakat.  

 

 

Tanya  

Ada perubahan mutu layanan setelah ISO? 

Jawab  

Ada perubahan karena pergantian SDM. Dulu saat 

murni menjadi walisantri anak saya di playgroup, 

sekarang sudah kelas 3 SMA saya percaya saja 

anak saya umur 2 tahun PKL kesana kemari karena 

percaya gurunya bisa diandalkan. Makin kesini 

sama tapi saya merasakan penurunan karena 

memang pergantian SDM, karena sekolah swasta 

mobile keluar masuknya guru tinggi.  

Sampai ada walisantri dan PR untuk saya juga, 

ketua IWSU kita Pak Budi anaknya semua di 

BIAS. Beliau itu selevel dengan saya karena 

anaknya yg pertama dulu juga dari playgroup 

BIAS. Tapi anaknya yang ketiga ini dari TK tidak 

kesini. Ada selentingan karena beliau merasa BIAS 

tidak seperti dulu. Ya itu subyektif si ya. Jadi bagi 

walisantri yang baru sih tidak masalah, tapi bagi 

yang lama-lama itu seperti ada yang hilang. Karena 

kita bertambah besar, bertumbuh dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu karakteristik 

kualitas jasa yaitu Reliability: 

konsistensi dalam kinerja dan 

ketahanannya; kinerja benar 

sejak awal  pertama kali; 

menepati  janji dan akurat 

dalam spesifikasi; sesuai 

dengan iklan dan label. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

percepatannya begitu cepat tapi SDM kita kurang 

bisa mengikuti mungkin.  

Pernah ada walisantri yang sekarang anaknya kelas 

6 protes. Sekarang ustadzahnya tidak ramah tidak  

bisa senyum, itu kan pelayanan ya mba. Sekarang 

ustadzahnya sudah keluar. 

Angkatan 10 tahun yang lalu gurunya masih okey, 

orientasinya beramal soleh. Merasakan pelayanan 

yang berbeda. Kalau orang-orang lama kan lebih 

care, menyapa walaupun bukan wali kelasnya. 

Walisantri yang lama merasakan perubahan dan 

perbedaan. Perbedaannya lebih enak dulu, dari kita 

yang di dalam pun lebih enak dulu karena kalau 

kecil kan lebih enak ngaturnya. Tapi kita tetap 

harus tumbuh dan percepatan pertumbuhan itu yang 

belum bisa kita imbangi. Orang dalam pun masih 

ada yang meremehkan ISO, bahkan salah satu 

petinggi.  

Kalau dari luar it‟s okey tidak masalah karena 

bagus, tapi kalau dari dalam kita terlalu berani 

menerapkan semua. Mungkin kalau kita menyicil 

akan lebih maksimal. Siap tidak siap kita harus 

siap, untuk kebaikan kedepan dan setidaknya ada 

rekam jejak kita di ISO. 

Kadang kita terkesan seperti robot, harus 

terseragamkan. Sebenarnya kita sejak dulu sudah 

menjalankan ISO cuma tidak tersusun dengan rapi 

saja. Justru menurut saya lebih sulit memindahkan 

secara tertulis. 

Kita berpisah dengan BIAS Yogya tahun 2010, 

selentingan yang kita dapat itu ISO merupakan 

sistem yahudi, akan menggeser orang-orang lama. 

Pendiri merasa dengan ISO kurang luwes, itu dari 

kacamata orang-orang BIAS yang memberikan 

pelayanan sebaik-baiknya pada walisantri. BIAS 

Yogya keunggulannya adalah mengistimewakan 

setiap anak. Disni juga sebenarnya sudah, 

sebenarnya bagus juga kalau kita bisa mematchkan 

tapi kembali ke SDM. 

 

 

 

 

 

 

Baik tidaknya mutu pelayanan 

bukanlah berdasarkan sudut 

pandang penyedia jasa, 

melainkan berdasarkan sudut  

pandang konsumen/pelanggan 

sebagai pengguna jasa. 

Pelanggan institusi pendidikan 

sebagai penyedia jasa terbagi 

menjadi pelanggan internal dan 

eksternal. Pelanggan eksternal 

ialah pelanggan utama institusi 

pendidikan, seperti orang tua, 

peserta didik, masyarakat dan 

lain-lain yang merasakan 

langsung mutu pelayanan. 

Pelanggan internal ialah 

pelanggan yang menjadi pekerja 

dalam penyedia jasa itu sendiri, 

karena masing-masing pekerja 

dalam intitusi turut menjadi 

penyedia jasa bagi rekan 

kerjanya (Sallis, 2011: 69). 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Menurut Ustadzah, apakah memang ISO sebagai 

upaya peningkatan mutu layanan? 

Jawab  

Iya, awal-awal memang bagus karena walisantri 

semakin percaya. Sudah layak apalagi saat Pak 

Kharis menyampaikan di forum tingkat regional 

provinsi, ternyata kita dianggap sudah berani 

menerapkan ini. Konsekuensinya banyak, selain 

berbiaya mahal kita juga merubah kebiasaan. Kita 

melakukan, tapi ya kita kurang budaya menulis. 

Saya tidak menganggap ini negatif, tapi yang 

membuat kurang nyaman adalah penyeragamannya 

itu. Seakan-akan semua harus seragam seragam, 

tapi di kita ya belum terlaksana. 

Dari dalam juga belum maksimal, jadi efeknya 

hanya di awal-awal saja. Makin lama itu kendor, 

nanti ketika akan ada audit baru kita semangat lagi. 

Tapi itu efeknya bagus pada akreditasi, terasanya 

disitu. Ketika akreditasi kita tidak mengada ada 

karena terbiasa tertib. Tidak tahu kedepannya 

bagaimana sekolah ini dengan ISO. 

 

 

Tanya  

Apakah masih terlaksana hingga sekarang? 

Jawab  

Iya masih, cuma untuk di SD juga tidak total 

dilaksanakan sepenuhnya, belum maksimal. yang 

sudah bagus itu di TU. Kita benar-benar merasakan 

pelayanan di TU dan playgroup. Tersusun dengan 

baik dan tertib sekali. TK belum, apalagi di SD, 

belum karena memang kompleks. 

 

 

 

 

Tanya  

Bentuk layanan setelah ISO? 

Jawab  

Kita hanya menindak lanjuti saja sih, tapi kalau dari 

segi walisantri tidak merasakan. Di dalam itu 

memang ada target-target. Dari luar kita masih 

bagus dan masih menjadi salah satu pilihan, tidak 

merasakan perbedaan yang signifikan. 

Berikut 3 dari 8 prinsip ISO 

1. Pendekatan proses, 

Hal ini terkait dengan efisiensi 

dan keefektifan kegiatan 

organisasi. Pendekatan ini 

beranggapan proses pendidikan 

lebih penting daripada hasilnya. 

2. Pendekatan sistem  pada 

manajemen, 

Mengidentifikasi, memahami  

dan  mengelola proses yang 

saling terkait  dalam proses 

untuk mencapai hasil yang 

terbaik. 

3. Pelibatan sumber daya 

manusia. 

Sebuah organisasi 

membutuhkan anggota dan 

segala kemampuan yang 

dimilikinya untuk bekerja 

bersama mencapai tujuan 

sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu prinsip ISO yaitu 

perbaikan berkesinambungan 

(continual). Hal ini merupakan 

sasaran dari semua sistem mutu. 

Pendidikan tidak boleh berhenti 

meningkatkan mutu dan staf 

yang berada di sekolah selalu 

ditingkatkan kompetensinya. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Apakah sasaran mutu sekolah di komunikasikan 

ke walisantri? 

Jawab  

Sebetulnya di sosialisasikan tapi belum intens, 

biasanya di tempel saja. Apa karena saya tidak 

tahu, tapi ya memang belum maksimal. Walisantri 

tidak berfikir sampai sana, yang penting bagaimana 

pelayanan anak saya di kelas dan konsultasinya 

gampang. Yang merasakan perubahan ISO itu 

walisantri yang lama-lama aja sebenarnya. 

 

 

Tanya  

Bagaimana dalam layanan informasi? 

Jawab  

Kalau ada keluhan itu biasanya hanya tercatat 

dalam catatan pribadi. Sekarang keluhan bisa 

sampai ke pusat, tertampung dan tercatat semua. 

Kemudian di skala prioritaskan dan ditindak lanjuti. 

Kita sering membagikan angket, itu kan masukan 

juga untuk kita dari walisantri yang sebetulnya 

memperhatikan kita. 

 

Tanya   

Berarti angket itu ada setelah ISO? 

Iya, dari dulu kita tidak pernah menggunakan 

angket. Ya tercatatnya setelah ISO saja. Jadi bagi 

walisantri yang tidak mau berbicara langsung bisa 

melalui tulisan. Kebanyakan ya memberikan 

komentar sudah baik sudah baik, hanya orang-

orang tertentu yang mau mengkritik keras. 

 

Tanya  

Bagaimana dengan program homevisit? 

Jawab  

Harusnya untuk semua anak, tapi diutamakan untuk 

anak-anak yang bermasalah. Terutama untuk kelas 

bawah, kalau kelas 6 ada tahajud call juga. 

Sebelum ISO kita datang ya datang aja, sekarang 

kita ada formnya dan terdokumentasikan. Karena 

apa yang kita lakukan tanpa dokumentasi percuma, 

seperti tidak melakukan apa-apa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam ISO seluruhnya harus 

didokumentasikan. Setelah 

keluhan tercatat maka akan ada 

perbaikan. Hal tersebut salah 

satu perwujudan prinsip 

pendekatan  fakta pada  

pengambilan keputusan. 

Seluruh keputusan yang diambil 

harus berdasarkan data dan 

informasi akurat, relevan, dan 

up to date. 
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CATATAN LAPANGAN 13 

(WOT4) 

Waktu    : Sabtu, 11 April 2015. Pukul 08.44 – 09.02 

Disusun  : Sabtu, 11 April 2015. Pukul 17.00 

Tempat  : Ruang Bimbingan Konseling 

Jalan Dadali No.12, Randugunting Kota Tegal 

Subjek Penelitian : Walisantri kelas 4 SDIT BIAS Assalam 

Mandalis Hidayatun 

 

Deskripsi  : 

Ibu Mandalis merupakan walisantri dari Khansa Alifah Salwa dan Vania 

Sofiyah Ruwaida yang masing-masing berada di kelas 4 dan 1. Informan sudah 

hadir beberapa menit sebelum penulis, terlihat ketika penulis datang beliau sedang 

asik bercengkrama dengan para ustadzah di koperasi BIAS. Beliau salah satu 

informan yang penulis temui di ruang kepala sekolah bersama Ustadzah Dani. 

Beliau dalah ibu rumah tangga yang mencari kesibukan. Membuat kerajinan dan 

mensupply makanan serta beberapa kebutuhan di koperasi BIAS. Maka tidak 

heran jika hampir seluruh staff BIAS, terutama untuk SDM lama mengenal beliau 

dengan baik. Hal tersebut tergambar dalam interaksi ketika bertemu kepala unit 

dan Ustadzah Dani serta ustad/ustadzah yang berpapasan dengan beliau. 

Wawancara dengan Ibu Mandalis dilaksanakan setelah wawancara dengan 

Ustadzah Dani. Wawancara tetap berlangsung di ruang bimbingan konseling, 

berjalan dengan santai dan sangat menyenangkan karena informan kooperatif. Ibu 

mandalis bergabung dengan BIAS sejak putri pertama playgroup, jadi beliau 

termasuk walisantri lama yang tetap konsisten menetap di BIAS walaupun sudah 

tidak menginduk pada BIAS Yogya.  
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Saat masuk SDIT BIAS apakah sudah tau 

sekolah ini berISO? 

Jawab  

Saya pertama kali masuk belum ISO karena anak 

saya dari playgroup disini. Berarti masuk di BIAS 

sudah sekitar 8 tahun. ISO kan baru kemarin-

kemarin saja. 

 

 

 

Tanya  

Apakah dari yayasan ada sosialisasi mengenai 

ISO? 

Jawab  

Awal ingin menerapkan ISO, kita diundang dan 

diberi tahu bahwa akan ada ISO. Karena saya 

walisantri lama dan dekat dengan yayasan serta 

sekolah ya informasinya dari mereka saja. 

 

Tanya  

Bagaimana cara mengkomunikasikan ISO ke 

walisantri? 

Jawab  

Melalui IWSU, tapi ya saat IWSU tidak semua 

walisantri hadir. IWSU juga sendiri-sendiri per 

unit. 

 

 

Tanya  

Siapa yang menyampaikan? 

Jawab  

Ketua yayasan, kalau IWSU dari ustad/ustadzah. 

Kepala sekolah dan ketua yayasan hadir. 

 

 

Tanya  

Apa yang anda ketahui tentang ISO? 

Jawab  

Saya sendiri jujur belum terlalu paham. Tahunya 

saya setelah berjalan dan setahu kita sebagai 

walisantri ISO itu ada apa-apa harus transparan. 

Mungkin keuangan, seumpama ada kenaikan SPP 

atau infak harus melalui sosialisasi. 

 

Saat awal mula penerapan ISO 

2010/2011, putri beliau 

(sekarang kelas 4) sedang 

berada di TK. Beliau termasuk 

walisantri yang tidak 

terpengaruh dengan lepasnya 

BIAS dengan BIAS Yogya. 

Terbukti dari TK tetap 

memasukan putrinya ke SDIT 

BIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan komite/IWSU dengan 

sekolah berjalan dan berfungsi 

dengan baik. Dari segi struktural 

IWSU sangat jelas dan 

konsisten mengadakan 

pertemuan. Ini merupakan salah 

satu wadah mengakomodir 

keluhan dan saran pelanggan 

serta sarana penyampaian 

informasi yang efektif dan 

efisien. 

 

 

 

 

 

Pertemuan IWSU tidak selelu 

dihadiri ketua yayasan, tapi 

untuk penjelasan mengenai ISO 

dilakukan oleh ketua yayasan. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Maksudnya semua itu harus ada catetannya dan 

bisa dipertanggung jawabkan? 

Jawab  

Iya biasanya kan kaya gitu harusnya, tapi ini 

keliatannya belum. Belum sampai ke situ karena 

masih pembenahan.  

 

 

 

Tanya  

Dari segi layanan, apakah ada perubahan? 

Jawab  

Ada tapi belum terlalu terlihat. Ada peningkatan, 

dari dulu kedekatan antara guru dan murid seperti 

teman. Jadi anak-anak mengemukakan masalahnya 

itu dengan enak saja, dan guru memberi tahu 

kewalisantri. Saya tanya-tanya ke teman di sekolah 

lain tidak sedekat itu. 

 

 

 

Tanya  

Dari segi layanan informasi? 

Jawab  

Iya kita selalu diberi tahu tentang kegiatan apapun, 

lewat surat. Tapi kadang waktunya itu mepet. 

Walikelas sering sms, beliau punya nomer semua 

walisantri dikelasnya untuk berkomunikasi jika 

sewaktu-waktu terjadi sesuatu.  

 

Tanya  

Apakah layanan seperti ini ada sejak dulu? Atau 

muncul setelah ISO? 

Jawab  

Sejak dulu, semakin kesini masalah seperti itu lebih 

baik. Tapi untuk kelas yang lain saya tidak tahu. 

 

 

 

Tanya  

Sekolah memiliki sasaran mutu, apakah 

dikomunikasikan ke walisantri? 

Jawab  

Kurang ya. 

 

Walisantri memahami dokumen 

ISO sebagai bentuk transparansi 

sekolah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayasan dan sekolah 

menerapkan prinsip perbaikan 

terus menerus dan hal itu di 

maklumi oleh walisantri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu karakteristik 

kualitas pelayanan jasa ialah 

Communication: 

pemberitahuan informasi 

kepada  para konsumen dalam 

bahasa yang difahami  

konsumen; mendengarkan 

suara  konsumen; 

menyesuaikan bahasa kepada 

kebutuhan konsumen yang 

berbeda. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Apa saja kegiatan saat pengambilan rapot? 

Jawab  

Biasanya info mengenai akademik, kalender 

pendidikan mesti ada dan diberikan saat daftar 

ulang. 

 

 

 

 

Tanya  

Bagaimana tingkat kepuasan anda sebagai 

walisantri terhadap mutu layanan SDIT? 

Jawab  

Saya pribadi puas, karena kepala sekolah 

kooperatif. Contohnya saat bermasalah dengan 

SPP, kita komunikasikan dengan kepala sekolah 

dan beliau memaklumi. Penyampaian komplain 

kalau saya lebih sering langsung. 

 

 

 

Tanya 

Cara sekolah mengetahui kepuasan pelanggan? 

Jawa  

Melalui IWSU dan dibagi angket kepuasan 

pelanggan  lewat anak. Di angket itu kita bisa 

menulis sepuasnya, tapi saat IWSU kadang banyak 

walisantri tidak hadir karena kesibukan. 

 

 

 

Tanya  

Apakah ada angket dari TU? 

Jawab  

Dari TU tidak ada, hanya 1 dari SD saja dan 

sekalian yayasan. Itu hanya untuk orang tua, dan 

yang mengisi orang tua. Anak-anak tidak di beri 

angket, orang tua yang menanyai bagaimana anak 

di sekolah apakah puas atau tidak. Setelah 

menanyai itu saya biasanya ngomong ke 

penanggung jawab. Contohnya saat anak protes 

soal makanan saya bicara langsung ke penanggung 

jawab makan.  

 

 

SDIT BIAS selalu 

memberikan kalender 

pendidikan kepada masing-

masing walisantri. Sekolah 

membuat kaldik versi sekolah 

dengan acuan kegiatan 

yayasan, sekolah dan kaldik 

dinas. 

 

 

 

 

 

Kedekatan walisantri dengan 

stakeholder sekolah membuat 

walisantri tidak sungkan untuk 

memberikan kritik saran 

membangun secara langsung. 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu karakteristik 

kualitas pelayanan adalah 

Tangibles: bukti  fisik adanya  

jasa  (service); fasilitas fisik, 

penampilan personil/ 

karyawan; perangkat (tools) 

untuk menyediakan  jasa 

(service); pelayanan jasa  

dengan kemudahan dan efisien 

bagi konsumen. 

Dalam ISO pun harus ada alat 

yang mengakomodir keluhan 

pelanggan guna perbaikan 

lembaga secara terus menerus 

dan sesuai kebutuhan 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Jawab  

Apakah keluhan langsung ditanggapi? 

Jawab  

Saya sering manampung keluhan walisantri lain 

dan nanti disampaikan, saya hanya penyambung 

lidah. Karena tidak semua walisantri berani 

berbicara, Padahal kepala sekolah itu welcome 

sekali. Keluhan biasanya seperti itu kalau 

menyampaikannya langsung, kita bisa 

menyampaikan apa saja dan diusahakan. 

 

 

 

Tanya  

Apakah manfaat penerapan ISO? 

Jawab  

Sejauh ini belum terlihat manfaat yang signifikan, 

ya cuma peningkatan mutu memang ada. 
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CATATAN LAPANGAN 14 

(WOT6) 

Waktu    : Sabtu, 11 April 2015. Pukul 09.05 – 09.24  

Disusun  : Sabtu, 11 April 2015. Pukul 21.00 

Tempat  : Ruang Bimbingan Konseling 

Jalan Dadali No.12, Randugunting Kota Tegal 

Subjek Penelitian : Walisantri kelas 6 SDIT BIAS Assalam 

Afwa Muthoati 

 

Deskripsi  : 

Sebenarnya hari Sabtu ini Ustad Kharis hanya menjadwalkan wawancara 

dengan 2 walisantri. Namun setelah selesai wawancara yang kedua yaitu dengan 

Ibu Mandalis, Ibu Mandalis memberikan tawaran untuk memanggil temannya 

yang juga walisantri dan kebetulan sedang berada di sekolah. Ibu Afwa ialah 

walisantri dari Yasmin Nadhifa Hammam kelas 6 SDIT BIAS. Selain itu kedua 

adiknya juga berada dalam yayasan BIAS yaitu berada di kelas 1 dan TK A. 

Beliau berada di sekolah karena sedang menghadiri IWSU TK. 

Wawancara berlangsung masih di tempat yang sama, yaitu ruang bimbingan 

konseling. Dengan suasana sekolah yang makin ramai dan gerimis wawancara 

sedikit terganggu. Suara informan sangat lemah lembut dan kalah dengan speaker 

kegiatan Kak Tedy mendongeng yang sedang berlangsung saat itu di SDIT. 

Namun hal tersebut tidak menghalangi wawancara yang tetap berlangsung dengan 

santai. Karena informan juga merupakan walisantri lama yang memang anaknya 

sudah di BIAS sejak sebelum SD, maka informasi yang diberikan dapat 

memberikan gambaran bagaimana perubahan pelayanan SDIT dan Yayasan BIAS 

sesuai apa yang beliau rasakan.  
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Apakah saat penyerahan sertifkat seluruh 

walisantri diundang? 

Jawab  

Walisantri diundang saat penyerahan, perwakilan 

tiap unit. Biasa kalau ada undangan tidak semua 

hadir. Saat penyerahan itu sih yang diundang hanya 

beberapa orang aja, mungkin yang sudah lama. 

Saya sih taunya mendapat undangan dan datang. 

 

 

Tanya  

Saat penyerahan sertifikat apakah dijelaskan 

tentang ISO? 

Jawab  

Iya dijelaskan. 

 

 

Tanya 

Apa yang anda ketahui tentang ISO? 

Jawab  

Setau saya sih standar sekolah, segala  macam dari 

fasilitas, kualitas guru dan KBMnya karena kan ada 

SOP. Jadi seluruh ustad/ustadzah harus mengikuti 

itu. 

 

 

 

Tanya  

Apakah dijelaskan secara detail tentang ISO? 

Jawab  

Kalau pas dikumpulkan gitu sih secara umum saja, 

kalau secara detail juga walisantri tidak mengerti. 

Yang secara detail tahu melalui ustad/ustadzahnya. 

 

 

Tanya 

Apa yang anda pahami tentang sistem 

manajemen mutu? 

Jawab  

Ya dilihat dari mutu guru, sekolah. Untuk 

mendapatkan ISO kan ada tim survey dulu pasti 

ketika mendapat ISO berarti sudah jaminan layak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem manajemen ISO 9001: 

2008 merupakan suatu sistem 

manajemen mutu 

terdokumentasi, ini termasuk 

dalam persyaratan yang tertera 

dalam Document Development 

Compliance Manual ISO 

9001:2008. 

 

 

Yayasan mengadakan sosialisasi 

mengenai ISO hanya secara 

umum, tidak menjelaskan secara 

mendetail arti dan bagaimana 

menjalankan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2008.  

 

 

 

Sistem Manajemen Mutu 

merupakan  suatu  prosedur  

sistematis yang  dilakukan oleh  

suatu organisasi perusahaan  

maupun lembaga pendidikan 

untuk menerapkan manajemen 

mutu dalam rangka  menjamin 

kesesuaian suatu produk dari 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

 

 

 

 

 

 

Tanya  

Apakah ada perbedaan layanan setelah ISO ? 

Jawab  

Dari sebelumnya juga sudah bagus, hubungan 

ustadzah dengan anak-anak sudah bagus. 

 

 

Tanya  

Adakah yang lebih spesifik? 

Jawab  

Di pembayaran SPP lebih baik, TU dulu tidak 

seperti sekarang yang berada dalam satu tempat dan 

ada tellernya tersendiri. Dulu karena gedungnya 

pisah-pisah ya tellernya juga pisah-pisah. Kalau 

dari layanan sih hampir sama. Dari dulu juga sudah 

baik, dengan ustad/ ustadzahnya juga sudah baik. 

Sebenarnya dari dulu juga sudah bagus sih ya jadi 

setelah dapet itu jadi lebih percaya. Ini kan 

sasarannya untuk orang-orang yang belum kesini.  

Dari pelayananya, ustadzanya, fasilitasnya lebih 

bagus. Kelas-kelas beberapa sudah menggunakan 

AC untuk kenyamananya anak-anak.  

 

 

 

 

Tanya  

Pengertian mutu layanan menurut anda? 

Jawab  

Layanan semunya ya, dari layanan fasilitas, mutu, 

keuangan, yayasan sampai kepala sekolah. 

Sebelum anak saya disini saya sudah tau sekolah 

ini, dari 2002 dekat juga dengan ketua yayasan. 

Makanya jika ada sesuatu saya langsung komplain.  

Dulu pernah ada komplain, ada ustadzah yg kurang 

kompeten. Itu menjadi bahan evaluasi jadi mereka 

tidak menutup mata. 

 

 

organisasi tersebut terhadap 

kebutuhan atau persyaratan yang  

ditentukan oleh pelanggan atau 

organisasi secara konsisten. 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu Afwa merupakan salah satu 

walisantri lama yang tetap 

percaya serta tidak terpengaruh 

dengan perubahan manajemen 

BIAS pada awal 2010. Beliau 

tetap memilih menyekolahkan 

ketiga anaknya di BIAS. Karena 

sifat kepercayaan itulah, maka 

informan merasa kualitas 

pelayanan BIAS dari sebelum 

sampai sudah menerapkan ISO 

tetap saja bagus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membahas tentang mutu tidak 

terlepas dari tujuan peningkatan 

mutu layanan itu sendiri, yaitu 

untuk memuaskan pelanggan. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Apa ada wadah untuk komplain? 

Jawab  

Sebenarnya kalau ke ustad/ustdzahnya sih langsung 

saja. Tapi di kita ada IWSU yang sedang 

berlangsung hari ini, nanti ada sambung rasa 

walisantri dan ustad jadi bisa tanya anak di sekolah 

gimana dan di rumah gimana. Kalau memang tidak 

ketemu bisa nanti saat jemput anak sekolah, 

ustadazahnya juga open sih ya semunya 

diinformasikan. 

 

 

 

Tanya  

Apa dari sekolaha ada angket? 

Jawab  

Iya ada, setiap satu semester.  Sebelum  

pengambilan rapot, saat anak-anak ujian itu.  

 

 

Tanya  

Dari seginilai apakah diberi tahu ke anaknya? 

Iya semuanya, nilai satu kelas jadi tahu rata-rata 

kelas dan bagaimana anak kita dikelas. 

 

 

Tanya  

Apakah sebelum ISO sudah dilaksanakan seperti 

itu? 

Jawab  

Sudah dilaksanakan juga. 

 

 

Tanya  

Bagaimana tingkat kepuasan sebagai pelanggan? 

Jawab  

Saya sih dari keluhan anak saja, kurang nyaman 

dikelas karena panas. Mungkin terlalu penuh. 

Selama anak nyaman saya tidak komplain, sejauh 

ini sih cukup puas lah. 

 

 

 

 

Salah satu karakteristik 

kualitas pelayanan adalah 

Understanding the customer: 

memahami  konsumen,  

berusaha mengerti kebutuhan 

konsumen; belajar memahami  

kebutuhan konsumen yang  

spesifik; memberikan 

perhatian pribadi; 

memperhatikan langganan 

yang baru maupun regular dan 

loyal. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Manfaat penerapan ISO? 

Jawab  

Ke gurunya lebih ada passion, setiap bulan harus 

ada report karena terarah dan ada rulesnya. 

 

 

Tanya  

Apakah hal tersebut terlihat dari luar? 

Jawab  

Selama ini sih saya melihat, Cuma kendalanya 

ustadzah yang punya anak kecil kan kadang repot. 

Di sekolah ada aturan misal terlambat beberapa 

menit ada sanksi , ya kita walisantri juga tidak tega. 

Disini kan fullday, mereka mengurus anak kita 

sampai sore. Kalau telat 5 menit sih ya masih wajar 

lah. 

 

 

Tanya  

Apakah sasaran mutu sekolah dikomunikasikan 

ke walisantri? 

 Jawab  

Iya saat IWSU per unit di beritahu oleh kepala 

sekolah, kalau tahunan ada saat stadium general 

tapi untuk walisantri baru. Makanya untuk 

walisantri yang jarang datang IWSU ya tidak tahu 

apa-apa. Saya sebisa mungkin datang agar tahu 

perkembangan anak saya dan sekolah seperti apa. 

 

 

Tanya  

Apakah ada home visit untuk kelas 6? 

Jawab  

Iya ustadnya datang, menyampaikan kemampuan 

anak di sekolah dan bertanya sehari-hari anak di 

rumah bagaimana ibadahnya gimana. 

 

 

Tanya  

Apakah mengisi form? 

Jawab  

Iya ada formnya, setelah home visit ada form yang 

harus kita isi kritik dan puas atau tidak dengan 

program di kelas 6. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Kepuasan pelanggan memang sangat 

diperhatikan? 

Jawab 

Jika ada keluhan memang ditanggapi tapi ya tindak 

lanjut kan perlu proses. Tapi setidaknya kita di 

dengar keluhannya. Kalau angket kita memang 

dibagi setelah ada ISO, jadi ya salah satu bentuk 

peningkatannya itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan, 
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CATATAN LAPANGAN 15 

(WYSK) 

Waktu    : Selasa, 14 April 2015. Pukul 13.10  – 14.43  

Disusun  : Selasa, 14 April 2015. Pukul 16.00 

Tempat  : Ruang Tata Usaha 

Jalan Dadali No.12, Randugunting Kota Tegal 

Subjek Penelitian : Ketua Yayasan BIAS Assalam 

Drs.Mulyanto 

 

Deskripsi  : 

Drs. Mulyanto adalah ketua yayasan BIAS Assalam sejak yayasan ini 

berdiri dan masih bergabung dengan BIAS Yogya, hingga sekarang sudah 

berpisah dan menerapkan ISO. Beliau juga bekerja di SMK Dinamika Kota Tegal 

yang letaknya persis di depan gedung BIAS. Setelah beberapa kali jadwal 

wawancara gagal mengingat kesibukan beliau akhirnya disepakati wawancara 

akan dilaksanakan hari Senin, 13 April 20015. 

Wawancara dilaksanakan mundur dari kesepakatan, yaitu menjadi Selasa, 

14 April 2015. Hari Minggu, informan menghubungi penulis meminta agar 

wawancara diundur menjadi hari ini pukul 13.00. Pukul 12.58 penulis tiba di 

sekolah. Menunggu informan datang, penulis duduk di ruang tunggu depan meja 

satpam sekitaran lorong masuk gedung SDIT. Di parkiran BIAS, terlihat beberapa 

ustadzah sedang transaksi dalam carbank Bank Muamalat. Pukul 13.08 informan 

datang dan langsung masuk ke ruang Tata Usaha. Penulis mengikuti beliau dan 

duduk di meja kepala TU. Wawancara dimulai 13.10 dan berjalan dengan lancar, 

informan memberikan jawab sesuai dengan apa yang ada di lapangan serta sesuai 

kebutuhan penulis. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Sedang bertugas pak? 

Jawab 

Iya saya mengajar di depan (SMK Dinamika) dan 

kemarin minta diundur menjadi hari ini karena ada 

meeting. Jawaban saya ini sifatnya hanya 

melengkapi ya. 

 

 

Tanya  

Sudah berapa lama bergabung di BIAS? 

Jawab 

Sejak BIAS berdiri tahun 1998, kami sudah 15 

tahun. Semenjak yayasan BIAS Tegal berdiri saya 

ketuanya. Saya termasuk di awal, ya mungkin bisa 

termasuk pendiri.  

 

 

Tanya  

Apa yang anda pahami tentang ISO? 

Jawab 

Dari yang saya rasakan, ISO sebuah standar 

pelaksanaan manajemen yang diakui secara 

internasional. Sebuah lembaga sekolah atau badan 

hukum kalau menerapkan ISO maka dia sudah 

menginternasionalkan dirinya karena itu standar 

baku dunia. Kita menerapkan ISO berarti lembaga 

kita sudah setara internasional, melakukan prosedur 

yang diakui orang banyak bahwa itu benar. Kita 

tidak bisa mengaku hebat, karena yang berbicara 

pihak luar dan otoritas. Dia menilai dengan 

parameter yang ada. 

Sebenarnya ISO itu sangat bagus, hanya kita yang 

malas karena tidak terbiasa menulis. jadi tulislah 

apa yang kau lakukan. Tidak berarti apa-apa jika 

tidak ada dokumentasi. Kalau menjalankan ISO, 

kita tidak akan mengalami kemunduran karena 

sifatnya perbaikan terus menerus. ISO 

menghilangkan figuritas, akan berbeda jika 

dipimpin orang yang karismatik dengan sistem. 

Kalau kita tidak berISO kemajuan tidak terukur. 

 

 

 

 

 

 

 

Karena kesibukan beliau, maka 

menjadi informan terakhir yang 

penulis wawancarai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO adalah badan standarisasi 

internasional yang menangani 

masalah standarisasi untuk 

barang dan jasa. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Manfaat ISO? 

Jawab  

Tanpa kita sadari menjadi terbiasa 

mendokumentasikan. Penerapan ISO bagus maka 

akreditasi juga bagus, karena salah satu tujuan ISO 

dalam lembaga pendidikan adalah menyiapkan 

sekolah tersebut menghadapi akreditasi. Itu kita 

dapatkan ketika ISO sudah berjalan, awal-awal kita 

berniat menerapkan ini untuk meningkatkan 

layanan mutu agar berstandar.  Hari ini bagus, 

besok juga harus bagus, karena yang bermain 

bukan lagi perasaan tapi aturan main (sistem). 

 

 

Tanya 

Bagaimana dengan prinsip ISO? 

Jawab  

Masalah fokus pada pelanggan, kita kan swasta jadi 

dari awal sebelum ada ISO bagaimana kita 

membuat walisantri itu loyal. Kebanyakan santri 

lulus playgroup, kemudian ke TK dan SD 

melanjutkan di kita semua. Setelah ada ISO kita 

formasikan dalam ISO dan membuat mereka makin 

percaya, maka ada komite jamiah dan IWSU. Itu 

bentuk fokus pada pelangan.  

Prinsip kepemimpinan, dalam penerapan ISO itu 

ada 2 pimpinan. Ada saya sebagai TOP Manajemen 

dan Manajer Representatif.  MR tidak punya 

wewenang untuk memutuskan jadi harus 

bekerjasama dengan saya. MR bertanggungjawab 

bagaimana ISO terimplementasikan, TM 

mempersuasi bagaimana ISO dilaksanakan. 

 

 

 

Tanya  

Setiap pertemuan IWSU menjelaskan ISO? 

Jawab  

Tidak selalu menjelaskan tapi hanya memberi tahu 

dan walisantri juga bangga bahwa lembaga ini 

terawasi, berkompeten menerapkan implementasi 

ISO. 

 

 

 

Manfaat pendokumentasian 

Sistem Manajemen Mutu ialah 

sebagai sumber informasi 

kelembagaan, sebagai bukti 

bahwa hal-hal yang 

direncanakan telah benar- benar 

dilaksanakan dan sesuai dengan 

persyaratan, serta sebagai 

portofolio pengalaman 

organisasi yang menerapkan 

sistem manajemen mutu. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem manajemen mutu 

memiliki 8 prinsip, yaitu Fokus 

pada pelanggan, 

Kepemimpinan, Pelibatan 

sumber daya manusia, 

Pendekatan proses, Pendekatan 

sistem pada manajemen, 

Perbaikan berkesinambungan, 

Pendekatan fakta pada 

pengambilan keputusan, 

Hubungan yang saling 

menguntungkan dengan 

pemasok. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Bagaimana  sistem pengangkatan ketua/  tim ISO 

sekolah  (pembentukan struktur organisasi)? 

Jawab 

Dari yayasan langsung, penugasan. 

 

 

 

Tanya 

Bagaimana  pimpinan mengawasi kinerja  tenaga  

pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah  

(pengawasan)? 

Jawab  

Kami ada pengawasan by sistem dan pengamatan 

langsung. By sistem kami delegasikan ke kepala 

sekolah dan punya waktu khusus untuk koordinasi 

dengan mereka. Rapatnya berjenjang, yayasan 

sendiri, yayasan dengan kepala sekolah sebulan 

sekali, kepala sekolah dengan guru satu minggu 

sekali dan rapat dengan pembina. Untuk hal-hal 

tertentu bisa mengundang sewaktu-waktu. 

Pengawasan bukan hanya melihat orang bekerja 

tapi juga bimbingan, berinteraksi dengan bawahan. 

 

 

Tanya  

Itu sebagai upaya menjaga komitmen? 

Jawab  

Iya. Ada juga yang satu semester sekali, itu 

tinjauan mutu. Tapi untuk keseharian kita lakukan 

itu. 

 

 

Tanya  

Apakah sama dengan audit internal? 

Jawab  

Tinjauan mutu rapat seluruh yayasan, dari atas 

sampai bawah memberikan masukan tentang ISO. 

audit memeriksa perbagian-bagian. Hasil dari audit 

bisa menjadi bahan untuk tinjauan, bisa 

dibarengkan dengan pembinaan dari yayasan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam ISO terdapat audit 

tinjauan mutu, audit internal dan 

audit eksternal. 
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Tanya  

Ada kegiatan rutin dari yayasan sebagai bentuk 

menjaga komitmen? 

Ada, setiap hari selasa ada apel dengan TU, SD, 

SMP, TK disni. Rabu dengan batita, kamis dengan 

yang playgroup. Kamis itu pembinaan ruqyah. Kita 

menyadari teman-teman berhadapan dengan 

manusia yang berbeda dengan barang. Manusia 

perlu seni untuk menghadapi dengan kekuatan 

ruqyah. Malam Rabu dan hari kamis. 

 

 

 

Tanya  

Apa yang melatarbelakangi Yayasan BIAS untuk 

berISO? 

Agar eksis. Untuk eksis kita harus menyesuaikan 

keadaan dan untuk menyesuaikan keadaan itu 

syarat-syaratnya ada di ISO. Lembaga kami 

mnyesuaikan dengan syarat dan instrumen yang 

diakui secara internasional. Tanpa ISO kita seperti 

melakukan sesuatu tanpa ilmu, ingin menjadi 

sekolah terbaik jika tidak dikontrol dengan aturan 

yang hebat ya tidak akan hebat. ISO tujuannya 

baik, sehingga teman-teman juga siap. Saat mau 

ISO dikumpulkan dulu, dan berkomitmen bersama 

untuk siap ber ISO. Ketika sudah oke semua baru 

dijalankan. Di ISO namanya tahap awareness. 

 

 

 

Tanya 

Apa yang dimaksud dengan audit? 

Jawab  

Lembaga ISO itu ada dua, konsultan dan yang 

mengeluarkan sertifikat. Konsultan menjelaskan ke 

kami dan kami menjelaskan ke internal. Lembaga 

tersebut memberikan materi dan jika sudah selesai 

diberikan ke pihak yang mengeluarkan sertifikat. 

Tiap tahun di cek, namanya audit eksternal. 3 tahun 

sekali baru diperbaharui sertifikatnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi terhadap efektivitas 

penerapan SMM telah diatur 

oleh standar internasional 

melalui proses audit internal, 

tinjauan manajemen, 

mendengarkan dan merespon 

keluhan pelanggan, dan akan 

selalu di audit oleh lembaga 

sertifikasi setiap 6 bulan selama 

3 tahun. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Bagaimana merumuskan visi misi yayasan? 

Jawab  

Idealnya yayasan dulu lalu diturunkan ke unit, tapi 

untuk yayasan visi misinya masih sama. Karena 

visi misi ini masih relevan jadi belum dirubah. 

Sudah tentu pasti diturunkan menjadi program 

yayasan karena itu mimpi besar kita. Yayasan juga 

memiliki sasaran mutu. 

 

 

 

 

 

Tanya  

Apakah sasaran mutu tersebut juga dibahas 

bersama struktur yayasan? 

Jawab  

Iya tetap karena dikita ada rapat kerja setiap tahun. 

 

 

Tanya  

Tahap-tahap penerapan ISO? 

Jawab 

Feedback kita menyebar angket, evaluasi di 

tinjauan mutu, secara prinsip itu kita laksanakan 

semua. Cuma dengan nama yang berbeda ya 

tergantung lembaganya yang mengeluarkan. 

 

 

 

Tanya  

Bagaimana membuat SOP? 

Jawab  

Kita dulu membuat bersama tapi per unit, 

kemudian di sahkan oleh yayasan, Sendok dan MR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam PERMENDIKNAS 

No.19 Tahun 2007 tentang 

Standar Pengelolaan Pendidikan 

tertera visi harus dijadikan 

sebagai cita-cita bersama warga 

sekolah/madrasah dan segenap 

pihak yang berkepentingan pada 

masa yang akan datang; 

memberikan keluwesan dan 

ruang gerak pengembangan 

kegiatan satuan-satuan unit 

sekolah/madrasah yang terlibat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empat alat mutu harus dipakai 

ketika membuat sebuah SMM: 

Manual Mutu, Prosedur Operasi 

Standar, Instruksi Kerja dan 

dokumen- dokumen pendukung. 

 

 

 

 

 

 

 



295 

 

 

REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya   

Misal ketika tinjauan mutu menemukan masalah, 

tindak lanjutnya bagaimana? 

Jawab  

Nanti akan muncul rekomendasi dari Top 

Manajemen, apa segera dilaksanakan atau 

dipikirkan. Di awal-awal, dalam satu bulan 

bergantian saya bertemu tiap departemen. 

Membicarakan tentang sasaran mutu dan program. 

Karena sekarang sudah berjalan dan banyak 

kesibukan jadi sudah tidak dilaksanakan. 

 

 

 

Tanya  

Cara mengkomunikasikan ISO ke pihak luar? 

Jawab  

Pertemuan walimurid dan pasang spanduk. Kalau 

dengan warga ada kegiatan buka bersama, zakat 

fitrah, serta pengajian bersama. Tapi itu yang 

menjalankan bidang sosial dan dakwah. 

 

 

 

 

Tanya  

Dalam penerapan ISO ini adakah kerjasama 

dengan pemerintah? 

Jawab  

Hanya berperan sebagai  regulator, tidak terlalu 

signifikan. Hanya sekedar tahu saja. Pemerintah 

punya cara sendiri membina mutu sekolah, ada 

UPTD dan pengawas. Kalau standarnya ISO kan 

lebih tinggi lagi. 

 

 

 

Tanya  

Apa yang anda pahami tentang mutu layanan? 

Jawab  

Ukuran ideal yang dijanjikan pada konsumen, 

sejauh mana kita bisa menepati itu. Semakin jauh 

berarti pelayanan kita buruk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesui dengan 

PERMENDIKNAS No.19 

Tahun 2007 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan, dari 

visi, misi hingga tujuan sekolah 

harus disosialisasikan kepada 

warga sekolah/madrasah dan 

segenap pihak yang 

berkepentingan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik tidaknya mutu pelayanan 

bukanlah berdasarkan sudut 

pandang penyedia jasa, 

melainkan berdasarkan sudut  

pandang konsumen sebagai 

pengguna jasa. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Apa ada peningkatan mutu setelah menerapkan 

ISO? 

Jawab  

Ada, yang bisa terukur adalah prestasi anak-anak. 

Ini tidak melihat faktor dari luar, logikanya jika 

prestasi anak bagus berarti gurunya bagus. Nah 

guru ini punya standar dan standarnya itu ISO. 

Tidak hanya akademis, tapi juga non akademis.  

Ada relevansinya. Tidak mungkin sekolah kita 

yang daftar banyak jika tidak ada sesuatu yang bisa 

dibanggakan. 

 

 

 

Tanya  

Apakah ada perubahan bentuk layanan setelah 

ISO? 

jawab  

Nah itu kelemahannya kita, sebenarnya sudah 

melakukan banyak layanan tapi tidak di catat jadi 

lupa padahal itu unggulan. Kita memang belum 

melaksanakan ISO 100%, sedang serius masalah 

marketing karena kegiatan pemasaran itu penting. 

Sekolah atau apapun jika tidak dikenalkan tidak 

akan ada yang tau. Marketing yang paling baik 

adalah dari mulut kemulut atau rekomendasi maka 

kita perbaiki hubungan dengan walisantri. 

 

Tanya  

Bagaimana yayasan mengakomodir keluhan 

pelanggan? 

Jawab  

Kita ada angket dan itu dilaksanakan setelah ISO. 

Melalui komite jamiah dan IWSU. 

 

Tanya  

Kapan struktur yayasan dibuat? 

Jawab  

Pembuatan struktur itu setelah ISO. Dibedaah 

karena harus mengikuti standar. Agar lebih jelas 

wilayah tugasnya, mengontrolnya dan lebih mudah 

untuk melihat kinerjanya. Departemen diberi 

keleluasaan untuk membuat sasaran mutu dan 

bertugas membantu ketua yayasan. 

Mutu bermanfaat bagi dunia 

pendidikan karena (1) 

meningkatkan 

pertanggungjawaban 

(akuntabilitas) sekolah kepada 

masyarakat dan atau pemerintah 

yang telah memberikan biaya; 

(2) menjamin mutu lulusan; (3) 

bekerja lebih profesional; dan 

(4) meningkatkan persaingan 

yang sehat. 

 

 

 

 

 

Manfaat pendokumentasian 

Sistem Manajemen Mutu ialah 

sebagai sumber informasi 

kelembagaan, sebagai bukti 

bahwa hal-hal yang 

direncanakan telah benar- benar 

dilaksanakan dan sesuai dengan 

persyaratan, serta sebagai 

portofolio pengalaman 

organisasi yang menerapkan 

sistem manajemen mutu. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

  mengetahui kepuasan pelanggan eksternal dan 

internal? 

Jawab  

Kita melalui sekolah atau secara langsung. Contoh 

secara langsung yaitu kadang bertemu sepintas 

dengan walisantri, tidak bertemu khusus untuk 

komplain. Walisantri lebih sering melalui sekolah 

karena merasa segan. 

Untuk internal diliat dari kinerja, jika semakin 

nyaman tingkat keterlambatannya semakin kecil. 

Kerjanya tinggi dan target bisa terlaksana dengan 

baik minimal positif. Saya bicara dengan teman-

teman apakah disini masih enjoy, bertumbuh secara 

pengalaman dan penghasilan. Meyakini atau tidak 

bahwa disini untuk akhirat. Kalau tidak meyakini, 

maka lebih baik keluar. Kita punya rapot yang 

dikeluarkan yayasan, dilihat dari berbagai aspek. 

 

 

Tanya 

Faktor penghambat penerapan ISO? 

Jawab  

Mental kita belum berfikir maju. Sikap mentalnya 

belum merata karena masih ada yang menganggap 

itu hambatan. Rasa untuk berprestasi, orang 

indonesia belum memiliki mental juara. Lebih suka 

biasa-biasa saja. Intinya pada mindset SDM . 

hambatan dari luar tidak ada, karena walisantri dan 

pemerintah juga mendukung. 

 

 

Tanya  

Bagaimana cara mengatasinya? 

Jawab  

Penyadaran dan pembimbingan melalui penugasan. 

 

Tanya  

Faktor pendukung? 

Jawab  

Kesadaran kinerjanya lebih tertata, keyakinan akan 

prospek sekolah dimasa depan. Akan lebih maju 

dengan menerapkan ISO karena mensukseskan 

Akreditasi.  

 

Salah satu prinsip SMM ISO 

adalah fokus pada pelanggan 

(customer focus). Jika tidak 

dapat mempertahankan mutu 

maka lembaga pendidikan dapat 

bubar karena ditinggalkan 

pelanggan internal maupun 

eksternal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willi Susilo (2003) menulisakan 

bahwa organisasi harus: 

Memastikan tersedianya  

sumber daya  dan informasi 

yang diperlukan untuk 

mendukung  pengoperasian dan 

pemantauan proses-proses 

tersebut. 
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REKONSTRUKSI DIALOG REFLEKSI 

Tanya  

Dari seluruh unit dalam  yayasan ini, unit mana 

yang pelaksanaan ISOnya paling baik ? 

Jawab 

TU. Sudah diakui oleh auditor eksternal. Yang 

lainnya masih keteteran karena memang lebih 

kompleks dan hambatan terletak pada guru-

gurunya. Kinerja TU jauh lebih cepat. 

 

Tanya  

Persentase penerapan ISO di SD? 

Jawab  

Di SD baru 60%, yang paling bagus disini (TU)  

dan playgroup.  Tapi tetap ada peningkatan dilihat 

dari santri baru yang mendaftar tahun ini kita sudah 

76. Kita mengalami pertumbuhan walaupun belum 

dilaksanakan sepenuhnya. 

 

Tanya  

Perubahan paling signifikan setelah menerapkan 

ISO? 

Jawab 

Kami progresnya lebih maju, karena kami 

bertumbuh dan yakin kami akan jadi besar. Kita 

dikawal dengan ISO itu, ISO dengan keteraturan, 

pertanggungjawaban dan berkesinambungan. 

Semua ada pedoman mutunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informan, 

Drs.Mulyanto 

NIP.19620417 198903 1 009 
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DOKUMEN PERUBAHAN NAMA YAYASAN BIAS ASSALAM 

Lampiran 6 
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Lampiran 8 

MANUAL MUTU PENERAPAN SMM ISO 9001:2008 

YAYASAN BIAS ASSALAM KOTA TEGAL 
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REFERENSI PERUMUSAN DAN PENERAPAN SMM ISO 9001:2008 

YAYASAN BIAS ASSALAM 
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KEBIJAKAN MUTU SMM ISO 9001:2008 

YAYASAN BIAS ASSALAM 
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Lampiran 10 

JOB DESCRIPTION PENGURUS HARIAN SDIT BIAS ASSALAM 
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FUNGSI JABATAN KEPALA UNIT/ KEPALA SEKOLAH 

BIAS ASSALAM 
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SASARAN MUTU SDIT BIAS ASSALAM 
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PROSEDUR MUTU PENERAPAN SMM ISO 9001:2008 

YAYASAN BIAS ASSALAM KOTA TEGAL 
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CONTOH PORTOFOLIO HASIL ULANGAN SANTRI 

 
 

Cover Portofolio 

 
Amplop Portofolio 
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DOKUMENTASI HOMEVISIT SANTRI KELAS VI 
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ANGKET KEPUASAN PELANGGAN EKSTERNAL 
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ANGKET UNTUK SANTRI 
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ANGKET UNTUK WALISANTRI 
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CONTOH INSTRUMEN PENILAIAN KARYAWAN 

DALAM PROSEDUR MUTU 
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INSTRUMEN PENILAIAN KARYAWAN SESUAI STANDAR DINAS 
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CONTOH RAPOT KARYAWAN YAYASAN BIAS ASSALAM 
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INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 

 

 



358 

 

 

 

 

 

 



359 

 

 

 

 

 

 



360 

 

 

 

 

 

 



361 

 

 

Lampiran 25 

LAPORAN REKOMENDASI HASIL AUDIT INTERNAL 
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HASIL AUDIT EKSTERNAL 

 

 



365 

 

 

 

 

 

 



366 

 

 

 

 

 

 



367 

 

 

 

 

 

 



368 

 

 

 

 

 

 



369 

 

 

 

 

 

 



370 

 

 

 

 

 

 



371 

 

 

 

 

 

 



372 

 

 

 

 

 

 



373 

 

 

Lampiran 27 

UMPAN BALIK YAYASAN KEPADA AUDITOR 

TERHADAP HASIL AUDIT EKSTERNAL 
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SERTIFIKAT SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 
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BROSUR YAYASAN BIAS ASSALAM 
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SURAT IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 33 

 

SURAT BUKTI PENELITIAN 

 




