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ABSTRAK 

Ulum, Bahrul. 2016. Implementasi Manajemen Mutu Terpadu melaui Peran 
Kepala Sekolah di SD N Klego 1 Kota Pekalongan. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang, Pembimbing: Drs. Sigit Yulianto, M.Pd. dan Eka Titi 

Andaryani, S.Pd. M.Pd. 

Kata Kunci: MMT; manajemen mutu pendidikan; peran kepala sekolah; .

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dipercaya masyarakat untuk 

menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Sekolah sebagai suatu organisasi 

membutuhkan pengelolaan orang-orang yang profesional, peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah dasar hanya akan efektif bila dikelola dengan manajemen 

yang tepat. Manajemen mutu terpadu memahami mutu pendidikan sebagai proses 

yang melibatkan pemusatan pada pencapaian kepuasan dan harapan pelanggan 

pendidikan, perbaikan terus menerus dan pemberian tanggung jawab. Sekolah 

hanya akan maju bila dipimpin oleh kepala sekolah yang visioner, memiliki 

keterampilan manajerial, serta integrasi kepribadian dalam melakukan perbaikan 

mutu. Penelitian ini dilakukan di SD N Klego 1 Kota Pekalongan, Jawa Tengah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) penerapan manajemen mutu 

terpadu di SD N Klego 1 Kota Pekalongan (2) peran kepala sekolah dalam 

penerapan manajemen mutu terpadu di SD N Klego 1 Kota Pekalongan.  

Penelitian tentang Implementasi Manajemen Mutu Terpadu di SD N Klego 

1 Kota Pekalongan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologik, pendekatan yang menekankan pada aspek subyektif dari perilaku 

orang, berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang 

ditelitinya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi 

dan wawancara secara mendalam serta dokumentasi. Untuk menghindari 

kesalahan, maka diadakan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi, 

dan member check.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan manajemen mutu 

terpadu di SD N Klego 1 Kota Pekalongan, guru memperlakukan siswa sebagai

pelanggan yang wajib untuk dilayani secara proporsional. Penerapannya 

melibatkan seluruh unsur komponen sekolah, Peran kepala sekolah dalam 

menerapkan manajemen mutu adalah mensosialisasikan kegiatan sekolah, 

membangun komitmen mutu kepada warga sekolah. Sekolah selalu melakukan 

pengukuran mengenai perencanan, proses, hasil program kegiatan yang dialankan 

serta selalu melakukan perbaikan-berkelanjutan. Simpulan penelitian ini untuk 

memotivasi guru untuk terus meningkatkan kemampuan sebagai agen 

pembelajaran, bagi kepala sekolah untuk dijadikan acuan pengelolaan pendidikan 

berkualitas dan bagi komite sekolah membantu dalam menentukan program yang 

berkaitan dengan manajemen mutu. Saran penelitian ini, sekolah sebaiknya terus 

mengembangkan pengetahuan pengelolaan sekolah sehingga dapat terus 

berkembang sesuai harapan pelanggannya.
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BAB 1 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah sebagai suatu institusi atau lembaga pendidikan merupakan sarana 

melaksanakan pelayanan belajar dan proses pendidikan. Sekolah bukan hanya 

dijadikan sebagai tempat berkumpul antara guru dan siswa, melainkan suatu 

sistem yang sangat kompleks dan dinamis. Secara lebih mendalam perlu dipahami 

apa itu sekolah. Beberapa pengertian ahli dikemukakan antara lain Nawawi (1982) 

dalam Sagala (2010: 70) sekolah tidak boleh diartikan hanya sebuah ruangan atau 

gedung saja, tempat anak  berkumpul dan mempelajari sejumlah materi 

pengetahuan. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang jauh lebih 

luas. Kemudian sekolah  sebagai lembaga pendidikan terikat akan norma dan 

budaya yang mendukungnya  sebagai suatu sistem nilai. Postman dan 

Wiengartner (1973) dalam Sagala (2010: 70) mengemukakan bahwa “School as  

institution is the spesific set of essential function is serves ini our society”.

Sekolah didefinisikan sebagai suatu institusi yang spesifik dari seperangkat 

fungsi-fungsi yang mendasar dalam melayani masyarakat. 

Sagala (2010: 71) menyatakan  sekolah dipandang sebagai suatu organisasi 

yang membutuhkan pengelolaan oleh orang-orang yang profesional. Lebih dari 

itu, kegiatan inti organisasi sekolah mengelola sumber daya manusia (SDM) yang 

diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan 
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 kebutuhan masyarakat, lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang signifikan kepada pembangunan bangsa. Gordon (1976) dalam Sagala 

(2010:71) sekolah adalah suatu sistem organisasi, dimana terdapat sejumlah orang 

yang bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan sekolah, yang dikenal sebagai 

tujuan instruksional. 

Program sekolah digerakkan untuk mencapai tujuan dan target sekolah 

yang konsisten dengan visi misi, manajemen sekolah merancang program untuk 

mengatasi serangkaian masalah dengan menggunakan berbagai strategi sebagai 

cara memecahkan permasalahan sekolah. Semua permasalahan sekolah dapat 

diatasi apabila dalam manajemen sekolah terdapat team working yang baik antara 

seluruh personal, para personal tersebut bukannya berjalan sendiri menurut 

kehendak hatinya. Tetapi semua aktivitas merupakan serangkaian suatu sistem 

menuju pada tujuan yang sama. Orang-rang yang bekerjasama itu secara internal 

antara lain terdiri dari kepala sekolah, guru, konselor, perencana sekolah, ahli 

kurikulum, tata usaha sekolah, dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Tugas utama sekolah adalah menjalankan proses belajar mengajar, 

evaluasi kemajuan hasil belajar siswa, dan menghasilkan lulusan yang berkualitas 

memenuhi standar yang dipersyaratkan. Sekolah harus dapat dikelola dan  

diberdayakan yaitu memberikan  layanan belajar yang pada akhirnya 

mengeluarkan mutu lulusan sekolah yang kompetitif. Kerjasama sejumlah tim 

administrasi sekolah yang terdiri dari unsur-unsur sekolah seperti kepala sekolah, 

guru, supervisor, konselor, ahli hukum, tenaga ahli perencana, tata usaha, dibawah 

kontrol pemerintah dan masyarakat. Kerjasama tersebut difokus pada kualitas 
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layanan belajar untuk semua tingkatan kelas pada semua jenjang dan jenis 

pendidikan. Kualitas layanan belajar di kelas, laboratorium, perpustakaan, dan 

tempat lain yang ditentukan sebagai tempat belajar sebagai bagian dari kualitas 

manajemen sekolah secara keseluruhan. Semua unit kerja sekolah berfungsi 

dengan baik dan benar dalam suatu sistem sekolah. 

Sekolah sebagai organisasi menurut Sagala (2010: 72) dalam 

melaksanakan fungsinya diharapkan dapat memfungsikan seluruh sumber daya 

yang ada. Visi dan misi sekolah negeri mengacu pada visi dan misi yang 

ditetapkan pemerintah yaitu “public good”. Keefektifan organisasi sekolah pada 

satuan pendidikan tersebut amat dipengaruhi oleh visi dan misi khusus dari 

masing-masing sekolah. Visi, misi, tujuan, sasaran dan target sekolah disusun 

untuk dapat merespon berbagai perubahan, yang diwujudkan dengan 

menggerakkan seluruh potensi sumber daya sekolah yang ada, hingga keefektifan 

menjadi ciri dari organisasi sekolah dan konsistensi terhadap misi sekolah menjadi 

jaminan untuk memperoleh kualitas yang terbaik. 

Sagala (2010: 74) sekolah menekankan kegiatan membentuk kepribadian 

sebagai proses interaksi yang dinamis dalam masyarakat sekolah. Sekolah 

merupakan suatu sistem interaksi sosial dari keseluruhan organisasi yang terdiri 

dari kepribadian-kepribadian  yang berinteraksi yaitu interaksi antar personal  

terkait dalam suatu hubungan organisasi. Dalam mengelola interaksi dalam 

penyelenggaraan pendidikan, maka kepala sekolah sebagai manajer bertanggung 

jawab atas interaksi dalam keseluruhan sistem sekolah dan selalu berorientasi 

pada peningkatan mutu pelayanan maupun mutu hasil belajar. 
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Mengacu pada berbagai pendapat diatas, dapat ditegaskan bahwa sekolah 

adalah kerjasama sejumlah orang menjalankan seperangkat fungsi mendasar 

melayani kelompok umur tertentu dalam ruang-ruang kelas dibimbing oleh guru 

mempelajari kurikulum-kurikulum yang bertingkat untuk mencapai tujuan-tujuan 

instruksional terikat akan norma dan budaya yang mendukungnya sebagai suatu 

sistem nilai dan kerjasama sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan 

instruksional sekaligus sebagai tujuan sekolah.  

Jenjang pendidikan formal di Indonesia dibagi menjadi pendidikan dasar, 

menengah dan tinggi. Tertera dalam Bab IV pasal 14 Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Dari ketiga 

jenjang tersebut, pendidikan dasar menjadi langkah awal untuk melanjutkan ke 

jenjang pendidikan  selanjutnya. Pasal 1 butir 4 Permendiknas No. 78 Tahun 2009 

tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) 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. 

Jenjang pendidikan dasar yaitu SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) , Madrasah Tsanawiyah (MTs) dasar 

pengelolaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 1990 

bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, 

warganegara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk 

mengikuti pendidikan menengah.  
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Berdasarkan penjelasan tersebut, sekolah dasar merupakan satuan 

pendidikan yang cukup penting keberadaannya. Sekolah dasar menjadi pijakan 

pertama dalam jenjang pendidikan. Seorang tidak dapat naik ke jenjang 

pendidikan menengah dan tinggi sebelum lulus dari sekolah dasar.  Peningkatan  

kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan 

dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat 

rumit dan kompleks, baik yang menyangkut perencanaan, pendanaan, maupun 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem sekolah. Peningkatan kualitas 

pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik. Sayangnya, 

selama ini aspek manajemen pendidikan pada berbagai tingkat dan satuan 

pendidikan belum mendapat perhatian yang serius sehingga seluruh komponen 

sistem pendidikan kurang berfungsi dengan baik.  

Kesimpulannya, sekolah dasar sebagai jenjang pendidikan penting dalam 

sistem pendidikaan 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. 

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. 

Manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama 

yang sistematik, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan 
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pendidikan nasional (Gaffar 1989 dalam Mulyasa 2006: 20). Manajemen 

pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan 

pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik 

tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang.  Manajemen 

pendidikan dikembangkan untuk membangun sumberdaya manusia bermutu 

dalam proses pendidikan harus dilakukan secara profesional. Suryadi (2009: 4)  

manajemen yang profesional adalah manajemen yang mampu menjalankan fungsi 

manajemen (Planning, Doing, Checking, Reviewing) secara sungguh-sungguh, 

konsisten, dan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya yang meliputi 7M 

(Man, Money, Material, Methods, Machine, Market, and Minute) sehingga tujuan 

pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Menuju profesionalisme manajemen pendidikan diperlukan satu sistem 

manajemen mutu yang diakui dan berstandar, baik secara nasional bahkan 

internasional. Untuk mencapai mutu yang baik maka penyelenggaraan pendidikan 

pada satuan pendidikan (sekolah) harus mengenali siapa pelanggannya. Dengan 

mengenali pelanggan, pengelola sekolah dapat menentukan mutu yang hendak 

dicapai sehingga memenuhi kepuasan pelanggan. 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. Proses manajemen merupakan sistem kerja yang 

berkala dan berjalan secara terus-menerus, karena begitu sampai pada proses 

pengawasan (controlling) akan kembali pada proses perencanaan (planning),
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sehingga proses manajemen mutlak dilaksanakan secara terus menerus dan 

menuntut adanya perbaikan serta penyempurnaan dalam setiap realisasinya. 

Manajemen yang baik adalah manajemen yang tidak jauh menyimpang 

dari konsep dan yang sesuai dengan objek yang ditangani serta tempat organisasi 

itu berada. Sebagai bagian dari suatu ilmu, manajemen sebaiknya tidak 

menyimpang dari konsep yang sudah ada. Akan tetapi, variasi dapat terjadi akibat 

kreasi dan inovasi para organisasi itu sendiri. Melakukan manajemen secara 

efektif dapat dimungkinkan jika manajer itu memiliki keterampilan manajemen 

yang baik. Keterampilan itu dimaksudkan agar dapat mengelola sumber daya 

yang dimiliki organisasi baik sumber daya manusia maupun sumberdaya lain 

secara efektif dan efisien. Selain itu, sumber-sumber tersebut tidak selalu tersedia 

dalam organisasi sehingga harus ada usaha-usaha manajer untuk mengadakannya 

atau mencari alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan sumber daya itu.  

Kegiatan manajerial dilakukan oleh pimpinan suatu lembaga maka 

kegiatan manajerial di sekolah dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Seorang 

kepala sekolah yang memanajemen sekolah tanpa pengetahuan manajemen 

pendidikan tidak akan bekerja secara efektif dan efisien, jauh dari mutu, dan 

keberhasilannya tidak akan meyakinkan. Pengetahuan dan atau teori tentang 

manajemen pendidikan sangat dibutuhkan dan harus dipahami oleh seorang 

kepala sekolah karena tanpa teori manajemen seorang kepala sekolah akan 

melakukan pekerjaannya dengan terkaan atau pendapatnya saja. Secara essensial, 

manajemen yang bersifat sentralistis, terpusat pada kepala sekolah tersebut ialah 

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

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

pendidikan dasar secara langsung maupun tidak langsung masih menerapkan 

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. 

Ketentuan otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang No. 22 

tentang Sistem Pemerintah Daerah dan No. 25 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 1999 telah membawa 

perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk penyelenggaraan 

pendidikan. Bila sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat, 

dengan berlakunya undang-undang tersebut, kewenangan tersebut dialihkan ke 

pemerintah kota dan kabupaten. Sehubungan dengan itu, Sidi (2000) dalam 

Mulyasa (2006: 6) mengemukakan empat isu kebijakan penyelenggaraan 

pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi dalam rangka otonomi daerah, 

berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan, 

serta relevansi pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan yang salah 
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satunya adalah upaya meningkatkan mutu pendidikan dilakukan dengan 

menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan. 

Sebagai salah satu penyedia layanan publik dalam bentuk jasa, 

penyelenggaraan pendidikan tidak bisa terlepas dari tuntutan model layanan 

publik lain. Ketika layanan publik mengedapankan kepuasan pelanggan, dunia 

pendidikan dan penyelenggaraannya pun harus mengedepankan hal tersebut. 

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 otonomi yang lebih besar 

kepada sekolah. Rohiat (2010: 47)  

manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model 

pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung 

jawab yang lebih besar kepada sekolah), memberikan 

fleksibilitas/keluwesan kepada sekolah, mendorong partisipasi secara 

langsung dari warga sekolah  (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) 

dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, 

pengusaha), dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan 

pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab lebih besar dalam 

mengelola sekolahnya sehingga lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah 

lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang lebih sesuai dengan 
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kebutuhan dan kemampuan/potensi yang dimiliki. Dengan fleksibilitas/ 

keluwesan-keluwesannya, sekolah akan lebih lincah dalam mengelola dan 

memanfaatkan sumberdaya sekolah secara optimal. Dengan partisipasi/pelibatan 

warga sekolah dan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan sekolah, rasa 

memiliki terhadap sekolah dapat ditingkatkan. Dengan MBS, sekolah dapat 

meningkatkan kemampuannya dalam merencana, mengelola, membiayai, dan 

menyelenggarakan pendidikan di sekolahnya. Dengan MBS, sekolah juga dapat 

memanfaatkan dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia dan dapat 

meningkatkan kepedulian warga sekolah dan warga masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

Setelah MBS, muncul Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

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

tidak jauh berbeda. Fokus dari MPMBS terletak pada upaya peningkatan kualitas 

mutu sekolah yang diukur dari input, proses dan output nya. 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) dan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) sekolah (Suryadi, 

2009: 7). 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 otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengambil keputusan secara 
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partisipasif dengan melibatkan segenap warga sekolah. Kekuasaan/kewenangan 

dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu 

sekolah didesentralisasikan kepada warga sekolah stakeholder.  

Muncul Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau Total Quality 

Management (TQM). Selama ini TQM dikenal pada dunia usaha dan industri atau 

bisnis. Menurut Gospersz dalam Permadi dan Arifin (2010: 3) Manajemen 

Kualitas (Quality Management) atau Manajemen Kualitas Terpadu (Total Quality 

Management=TQM) adalah suatu cara meningkatkan performansi secara terus 

menerus (continuous performance improvement) pada operasi atau proses, dalam 

setiap area fungsional dari suatu organisasi, dengan menggunakan semua sumber 

daya manusia dan modal yang tersedia. Kemudian Sallis (1993) dalam Permadi 

dan Arifin (2010:3) mengungkapkan bahwa “mutu atau kualitas (quality)

merupakan gagasan yang bersifat dinamis yang didalamnya mengandung dua 

macam konsep, yaitu absolut dan relatif. Pada dasarnya yang dimaksud dengan 

mutu pendidikan ialah suatu ukuran kualitas pencapaian yang dicapai didalam 

pendidikan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.  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 komperhensif dalam mengelola organisasi 

dengan tujuan meningkatkan kinerja secara  berkelanjutan dalam jangka panjang 
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dengan memberikan perhatian secara khusus  pada tercapainya kepuasan 

pelanggan dengan tetap memperhatikan secara memadai terhadap terpenuhinya 

kebutuhan seluruh stakeholder 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. Dalam hal ini, 

mutu pendidikan dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan pemusatan pada 

pencapaian kepuasan dan harapan pelanggan pendidikan, perbaikan terus-

menerus, pembagian tanggung jawab dengan para pegawai, dan pengurangan 

pekerjaan tersisa dan pengerjaan kembali (repeats).  

Menciptakan sekolah yang fungsional dan efektif dalam mencapai harapan 

pelanggan, maka perlu diciptakan hal-hal yang baru dalam sekolah, baik dalam 

pilihan metode pengajaran, pembiayaan yang efektif, penggunaan alat-alat 

teknologi pengajaran yang baru, materi pengajaran yang bermutu tinggi, dan 

kemampuan menciptakan dan menawarkan lulusan. Pemimpin merupakan ujung 

tombak pembaharuan, karena pemimpinan memiliki peran yang strategis dalam 

menentukan keberhasilan  perubahan. Dalam menghadapi perubahan itu 

dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki mental yang kuat, yang mampu 

mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan, memiliki visi, mencoba inovasi, dan 

memiliki mental prima.  

Suryadi (2009: 70) mengemukakan, sekolah hanya akan maju bila 

dipimpin oleh kepala sekolah yang visioner, memiliki keterampilan manajerial, 

serta integritas kepribadian dalam melakukan perbaikan mutu. Kepemimpinan 
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kepala sekolah tentu menjalankan manajer sesuai dengan iklim organisasinya. 

Kepala sekolah sebagai pimpinan organisasi kelembagaan sekolah, menuntut 

pemenuhan kemampuan memimpin, keterampilan menjalankan 

kepemimpinannya, dan memiliki sikap/perilaku yang menempatkan dia sebagai 

panutan bagi anggota organisasinya. Menurut Suryadi (2009: 71) kemampuan 

dalam memimpin dibuktikan dalam bentuk keterikatan guru-guru dalam kondisi 

pekerjaan yang dinamis dengan terjadinya pembagian kewenangan yang sesuai 

dengan kemampuan guru yang ditugasi. Keterampilan dalam kepemimpinan 

dibuktikan dengan kemampuan dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah, 

komunikasi yang dijalin dengan anggota organisasi, dan membuat keputusan yang 

tidak mengganggu struktur keterlibatan dalam organisasi. 

Sekolah sebagai ruang publik, memungkinkan terjadinya hubungan-

hubungan diantara anggota sekolah dan luar sekolah. Momen ini harus dapat 

dijadikan sarana dalam meningkatkan mutu sekolah yang dipimpinnya melalui 

bentuk-bentuk program kerja sekolah yang disusun dan disepakati bersama guru-

guru dan anggota sekolah. Guru-guru diberikan kesempatan untuk berkembang 

dalam pekerjaannya melalui adanya program yang memungkinkan untuk 

berkembang dalam dirinya. Menentukan kualitas sekolah yang berhasil bukan 

hanya melihat pada hasil nilai ujian akhir sekolah bagi setiap peserta didiknya saja 

sebab banyak faktor-faktor lainnya, seperti bagaimana kegiatan belajar mengajar 

dilaksanakan, bagaimana kompetensi guru dan tenaga kependidikan di sekolah 

tersebut ditingkatkan, bagaimana fasilitas dan perlengkapan pembelajaran yang 
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disediakan sekolah apakah mencukupi dan layak pakai, termasuk apakah sekolah 

melaksanakan kegiatan ektrakulikuler dengan baik. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, 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 pula. Proses manajemen berkaitan erat 

dengan manajer dan proses manajerial. Selama ini  sekolah hanya menjalankan 

perintah dari pemerintah pusat dan menganut proses manajerial 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 MBS, 

MPMBS, hingga MMT atau TQM.

Kondisi empirik yang diperoleh melalui pengamatan yang dilakukan oleh 

penulis di SD N Klego 1 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan 

alasan SD tersebut adalah salah satu SD unggulan di Kecamatan Pekalongan 

Timur Kota Pekalongan. SD N Klego 1 Pekalongan secara umum sama dengan 

sekolah-sekolah dasar lain dengan kualifikasi guru-gurunya adalah sarjana. 

Namun, penulis menentukan pilihan untuk meneliti di SD N Klego 1 Kota 

Pekalongan karena  berdasarkan hasil nilai Ujian Nasional SD/MI tahun 2015 

SDN Klego 1 Kota Pekalongan masuk peringkat 5 besar di tingkat Jawa Tengah. 
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Selain itu, sekolah ini juga pernah menerapkan program RSBI (Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional) sehingga penulis tertarik dengan upaya yang telah 

dilakukan yang menjadikan sekolah tersebut unggul dan mendapat prestasi yang 

sangat memuaskan.  

Pengamatan  di SD N Klego 1 Kecamatan Pekalongan Timur Kota 

Pekalongan mendapatkan gambaran awal bahwa manajemen yang dilakukan di 

sekolah tersebut dapat dikategorikan baik. Sarana-prasarana yang ada di sekolah 

tersebut cukup lengkap, hal ini dikarenakan SD N Klego 1 pernah berstatus RSBI. 

Ruang belajar yang nyaman, pembelajaran yang berbasis ICT, terdapat fasilitas 

penunjang pembelajaran seperti Laboratorium dan perpustakaan yang terjaga 

dengan baik. Staf pengajar yang ada di SD N Klego 1 Kota Pekalongan sebagian 

besar berkualifikasi sarjana. Lokasi SD N Klego 1 Kota Pekalongan berada di 

pusat kota dan sangat mudah dijangkau. Sekolah ini termasuk salah satu sekolah 

unggulan di Kota Pekalongan sehingga siswanya juga banyak yang berasal dari

luar wilayah.  

Penelitian mengenai manajemen mutu terpadu dalam pendidikan sudah 

mulai banyak dilakukan, akan tetapi hal tersebut masih menarik untuk diadakan 

penelitian lebih lanjut, baik yang bermaksud melengkapi maupun yang baru.  

Khadafie, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Nilai-nilai Manajemen Mutu Terpadu 

Melalui Kepemimpinan Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Kreativitas Guru di 

SD Muhammadiyah 1 Surakarta”. Hasil dari penelitian ini menyebutkan  nilai-

nilai manajemen mutu terpadu yang terimplementasikan di SD Muhammadiyah 1 
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Surakarta adalah; Fokus pada pelanggan baik pelanggan internal maupun 

eksternal, Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas, Memberikan kebebasan 

yang terkendali, Perbaikan berkelanjutan, Adanya keterlibatan dan pemberdayaan 

guru dan karyawan (keterlibatan total).  Adapaun peningkatan kreativitas guru di 

SD Muhammadiyah 1 Surakarta; Evaluasi diri sekolah, Penilaian kinerja guru, 

Pelatihan kependidikan, Rapat supervisi, Kelompok Kerja Guru (KKG), Motivasi. 

Jami, Jam dari Universitas Tanjungpura Pontianak yang melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Manajemen Mutu Terpadu (MMT) di SD 

Negeri 03 Muara Pawan Kabupaten Ketapang”. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan perencanaan program pelayanan pendidikan yang berorientasi pada 

perbaikan berkelanjutan di SD Negeri 03 Kecamatan Muara Pawan. Mendorong 

atau memotivasi tenaga pendidik agar memperbaiki cara atau proses mengajarnya 

agar lebih baik dan lebih bermutu. Temuan yang berhubungan dengan upaya 

sekolah mengatasi kendala dalam implementasi MMT terutama dalam 

meningkatkan mutu tenaga pendidik di SD Negeri 03 Kecamatan Muara Pawan, 

sebagai berikut: 1) menciptakan tutor sebaya di kalangan tenaga pendidik, 2) 

memberikan pembinaan atau pengarahan langsung  face to face kepada tenaga 

pendidik, dan 3) melakukan evaluasi dan supervisi pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji 

masalah tentang  manajemen mutu terpadu di sekolah, dan melakukan penelitian 

dengan judul “Implementasi Manajemen Mutu Terpadu melalui Peran Kepala 

Sekolah”.
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1.2 Identifikasi Masalah 

Mayoritas sekolah  belum mampu dan memang tidak diberdayakan untuk 

mampu mewujudkan visi dan misinya. Perlu dilakukannya penyesuaian diri dari 

pola lama manajemen sekolah menuju pola baru manajemen sekolah yang lebih 

bernuansa otonomi sekolah dan yang lebih demokratis. Bila di sekolah 

dikembangkan manajemen mutu terpadu yang mendorong semua anggota staf 

untuk memuaskan para pelanggan, diharapkan para orang tua dan stakeholder

dapat terpuaskan dan kembali lagi untuk menggunakan sekolah tersebut sebagai 

lembaga pendidikan mereka. 

Sekolah yang menerapkan manajemen mutu, para kepala sekolahnya 

memiliki peran yang kuat dalam mengoordinasikan, menggerakkan, dan 

menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan 

kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk 

dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolahnya melalui program-

program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. 

1.3 Fokus Penelitian 

Setelah melakukan observasi awal di salah satu sekolah di Kota 

Pekalongan  tepatnya di SD N Klego 1, dan dengan memperhatikan koridor 

norma yang berlaku serta prinsip keterbukaan, maka fokus penelitian ini adalah 

Implementasi Manajemen Mutu Terpadu 
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1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penlitian yang telah di tetapkan tersebut, maka masalah 

dapat di rumuskan sebagai berikut: 

1.4.1 Bagaimana penerapan Manajemen Mutu Terpadu (MMT) di SD N Klego 

1 Kota Pekalongan. 

1.4.2 Bagaimana Peran Kepala Sekolah dalam penerapan Manajemen Mutu 

Terpadu di SD N Klego 1 Kota Pekalongan. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Seperti yang sudah disinggung dalam pertanyaan penelitian, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1.5.1 Mengetahui penerapan Manajemen Mutu Terpadu (MMT) di SD N Klego 

1 Kota Pekalongan.  

1.5.2 Mengetahui peran Kepala Sekolah dalam Penerapan Manajemen Mutu 

Terpadu (MMT) di SD N Klego 1 Kota Pekalongan 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang 

dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang implementasi manajemen 

mutu terpadu di sekolah. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari peneltian ini adalah sebagai berikut. 

1.6.2.1 Bagi Guru

Hasil penelitian ini untuk memotivasi guru agar terus meningkatkan 

kemampuan sebagai agen pembelajaran. 

1.6.2.2 Bagi Kepala Sekolah  

Memberikan satu pemikiran yang dapat dijadikan acuan untuk 

mengembangkan sebuah pengelolaan pendidikan yang berkualitas melalui 

MMT dalam pendidikan. 

1.6.2.3 Bagi Komite Sekolah

Memberikan motivasi komite sekolah dalam membantu menentukan suatu 

program yang berkaitan dengan penerapan MMT di sekolah. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti dan menjadi dasar penelitian yang dilakukan. Kajian teori digunakan untuk 

memberi gambaran atau batasan teori dari teori-teori yang digunakan dalam 

pelaksanaan penelitian. Pada bagian kajian teori dijelaskan mengenai konsep 

manajemen mutu terpadu yang didalamnya dijelaskan lagi lebih rinci mengenai 

pengertian mutu, pengertian Manajemen Mutu Terpadu (MMT), manajemen mutu 

terpadu dalam pendidikan, dasar-dasar program mutu pendidikan, prinsip-prinsip 

program mutu pendidikan. Selain konsep dari manajemen mutu terpadu itu sendiri 

pada bagian ini juga dijelaskan penerapan manajemen mutu terpadu berdasarkan 

pilar-pilar manajemen mutu terpadu serta kepemimpinan mutu kepala sekolah. 

2.1.1 Konsep Manajemen Mutu Pendidikan 

Konsep manajemen mutu pendidikan merupakan sebuah konsep yang 

berasal dari Total Quality Management (TQM). Pertama kali TQM diperkenalkan 

pada tahun 1920-an  oleh Edward Deming di Jepang. Deming adalah seorang 

warga Amerika yang menjadi salah satu konsultan perusahaan di Jepang. Konsep 

TQM pada awalnya berkembang dari pemikiran untuk mewujudkan produk yang 

bermutu sampai pada akhirnya meliputi semua aspek dalam sekolah
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2.1.1.1  Pengertian Mutu

Dalam perbincangan sehari-hari, istilah “bermutu” umumnya digunakan 

dalam arti “bermutu baik”. Misalnya sekolah bermutu, makanan bermutu, atau 

pelayanan bermutu, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris juga demikian: “quality 

food, quality service,” jadi tidak selalu disebut  kata “baik” atau “good” atau 

“good quality”. Dalam pemahaman umum, mutu berarti “sifat yang baik” atau 

”goodness”. Tapi apa yang dimaksud dengan “sifat yang baik” tidak selalu jelas, 

tolok ukurnya perlu diteliti.  

Menurut Sallis (2012: 33) mutu merupakan sebuah filosofi dan metodologi 

yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda 

dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan. Pengertian mutu 

menurut (International Standard Organization (ISO) adalah gambaran dan 

karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa, yang menunjukkan 

kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat. 

Mutu bukan sekedar hasil, melainkan sebuah proses dari keterpanggilan hati. 

Menurut Tasmara (2001: 18) dalam Suryadi (2009: 24) mutu adalah gambaran 

yang menjadi obsesi bagi setiap pribadi yang memiliki etos kerja. Mutu adalah 

proses yang secara konsekuen menapaki jalan yang lurus. Dalam dunia usaha, 

jalan yang lurus tidak lain adalah seluruh komitmen dirinya dengan perusahaan. 

Setiap karyawan yang memiliki etos kerja tidak akan mengabaikan begitu saja 

seluruh prosedur yang ada karena setiap kalimat dari prosedur merupakan hasil 

dari buah pemikiran dan kesepakatan. Mereka yakin bila responnya bermutu 
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niscaya akan berakhir dengan hasil yang bermutu pula. Salah satu kunci dari mutu 

tersebut terletak pada setiap individu dan perusahaan tersebut pun harus memiliki 

mutu. 

Beberapa kebingungan terhadap pemaknaan mutu bisa muncul karena 

mutu dapat digunakan sebagai suatu konsep yang secara bersama-sama absolut 

dan kreatif (Sallis 2012: 51). Mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian besar 

dipahami sebagai sesuatu yang absolut, misalnya restoran yang mahal dan mobil-

mobil mewah. Sebagai suatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan sifat 

baik, cantik, dan benar; merupakan suatu idealisme yang tidak dapat 

dikompromikan. Dalam definisi yang absolut, sesuatu yang bermutu merupakan 

bagian dari standar yang sangat tinggi yang tidak diungguli. Sebenarnya, mutu 

dalam pengertian yang demikian, lebih disebut dengan “hight quality” atau “top

quality”  (mutu tinggi). Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka konsep 

mutu yang demikian adalah elit, karena hanya sedikit institusi yang dapat 

memberikan pengalaman pendidikan dengan “mutu tinggi” kepada para peserta 

didik. Sebagian besar peserta didik tidak bisa menjangkaunya, dan sebagian besar 

institusi tidak berangan-angan untuk memenuhinya. Mutu dapat juga digunakan 

sebagai suatu konsep yang relatif. Pengertian ini digunakan dalam TQM. Menurut 

Sallis (2012: 53) definisi realtif memandang mutu bukan sebagai suatu atribut 

produk atau layanan, tetapi suatu yang dianggap berasal dari produk atau layanan 

tersebut. Produk atau layanan yang memiliki mutu, dalam konteks relatif tidak 

harus mahal dan ekslusif. Kadangkala definisi ini sering dinamai definisi 
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produsen tentang mutu. Mutu bagi produsen bisa diperoleh melalui produk atau 

layanan yang memenuhi spesifikasi awal yang telah ditetapkan dalam gaya yang 

konsisten. Pendapat tentang mutu yang demikian seringkali disebut dengan istilah, 

mutu yang sesungguhnya (quality in fact). 

Organisasi-organisasi yang menganut konsep Total Quality Management 

(TQM)  melihat mutu sebagai sesuatu yang didefinisikan oleh pelangga-pelanggan

mereka. Pelanggan adalah penilai terhadap mutu dan istitusi sendiri tidak mampu 

bertahan tanpa mereka. Mutu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang 

memuaskan dan melampui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Defini ini juga 

disebut dengan istilah mutu sesuai persepsi (quality in perception). Mutu ini bisa 

disebut sebagai mutu yang hanya ada di mata orang yang melihatnya. Kenyataan 

bahwa pelanggan adalah pihak yang membuat keputusan terhadap mutu. Dan 

mereka melakukan penilaian tersebut dengan merujuk pada produk terbaik yang 

bisa bertahan dalam persaingan. Peters dalam Sallis (2012: 57) menemukan 

kenyataan bahwa pelanggan akan selalu membayar lebih untuk mutu yang baik, 

tanpa menghiraukan tipe produknya.  

2.1.1.2  Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau Total Quality Management 

(TQM)

Total Quality Management (TQM) atau juga disebut Manajemen Mutu 

Terpadu (MMT) adalah suatu sistem manajemen yang berfokus kepada orang atau 

pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan kepuasan 

costumers pada biaya sesungguhnya yang secara berkelanjutan terus menerus 

(Bounds dalam Mulyadi dalam Mulyasa 2012: 174). Definisi lainnya menyatakan 



24

 
 

bahwa TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai 

usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh 

anggota organisasi (Santosa dalam Tjiptono dan Anastasia Diana 2003: 4). Lebih 

lanjut Mulyadi mengemukakan sebagai berikut 

TQM merupakan pendekatan sistem secara menyeluruh (bukan suatu 

bidang atau program terpisah) dan merupakan bagian terpadu strategi 

tingkat tinggi. Sistem ini bekerja secara horizontal menembus fungsi 

dan departemen, melibatkan semua karyawan dari atas sampai bawah, 

meluas ke hulu dan ke hilir, mencakup mata rantai pemasok dan 

customer. 

Tjiptono dan Anastasia Diana (2003: 4) Total Quality Management

merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk 

memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya. Pendekatan TQM hanya dapat 

dicapai dengan memperhatikan karakteristik-karakteristik TQM berikut ini: a) 

Fokus pada pelanggan (baik pelanggan internal maupun eksternal), b) memiliki 

obsesi yang tinggi terhadap kualitas, c) menggunakan pendekatan ilmiah dalam 

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, d) memiliki komitmen jangka 

panjang, e) membutuhkan kerja sama tim (teamwork), f) memperbaiki proses 

secara berkesinambungan, g) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, h) 

memberikan kebebasan yang terkendali, i) memiliki kesatuan tujuan, j) adanya 

keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Manajemen secara terpadu atau Total

Quality Management (TQM) dalam pengelolaan pendidikan merupakan hal yang 

lebih khusus. TQM selama ini dikenal pada dunia usaha dan industri atau bisnis. 
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TQM amat fleksibel untuk diadaptasi atau diterapkan pada berbagai institusi besar 

atau kecil termasuk dalam dunia pendidikan. Konsep TQM pada awalnya 

berkembang dari pemikiran untuk mewujudkan produk yang bermutu sampai 

pada akhirnya meliputi semua aspek dalam sekolah.  

TQM merupakan perluasan dan pengembangan dari jaminan mutu. 

Menurut Sallis (2010: 59) TQM adalah tentang usaha menciptakan sebuah kultur 

mutu, yang mendorong semua anggota stafnya untuk memuaskan para pelanggan. 

Dalam konsep mutu terpadu pelanggan adalah raja. Konsep ini berbicara tentang 

bagaimana memberikan sesuatu yang diinginkan oleh pelanggan, serta kapan dan 

bagaimana mereka menginginkannya. TQM adalah suatu keinginan untuk selalu 

mencoba mengerjakan sesuatu dengan ‘selalu baik sejak awal’. TQM bukan 

mengenai bagaiamana cara mengerjakan agenda orang lain, melainkan agenda 

yang telah ditetapkan oleh pelanggan. TQM bukanlah tugas yang hanya 

dikerjakan oleh senior yang selanjutnya memberikan arahan kepada bawahannya. 

Kata ‘total’ (terpadu) dalam TQM menegaskan bahwa setiap orang yang berada 

didalam organisasi harus terlibat dalam upaya melakukan peningkatan secara terus 

menerus. Kata ‘manajemen’ dalam TQM menegaskan bahwa setiap orang, apapun 

status, posisi dan peranannya, adalah manajer bagi tanggung jawabnya masing-

masing. TQM adalah sebuah pendekatan praktis, namun strategis, dalam 

menjalankan roda organisasi yang memfokuskan diri pada  kebutuhan pelanggan 

dan kliennya. Tujuannya adalah untuk mencari hasil yang lebih baik. TQM dapat 
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dipahami sebagai filosofi perbaikan tanpa henti hingga tujuan organisasi dapat 

dicapai dan dengan melibatkan segenap kompenen dalam organisasi tersebut. 

Institusi yang melakukan inovasi secara konstan, melakukan perbaikan dan 

perubahan secara terarah, dan mempraktekkan TQM, akan mengalami siklus 

perbaikan secara terus menerus. Semangat tersebut akan menciptakan sebuah 

upaya sadar untuk menganalisa apa yang sedang dikerjakan dan merencanakan 

perbaikannya. Untuk menciptakan kultur perbaikan terus-menerus, seorang 

manajer harus mempercayai stafnya dan mendelegasikan keputusan pada 

tingkatan-tingkatan yeng tepat. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan staf 

sebuah tanggung-jawab untuk menyampaikan mutu dalam lingkungan mereka. 

Staf membutuhkan kekebasan kerja yang sudah jelas dan tujuan organisasi yang 

sudah diketahui. 

2.1.2  Manajemen Mutu Terpadu (MMT) dalam Pendidikan 

Dasar pemikiran perlunya manajemen mutu terpadu dalam pendidikan 

sangatlah sederhana, yakni bahwa cara terbaik agar dapat bersaing unggul dalam 

persaingan global adalah dengan menghasilkan kualitas terbaik. Menurut Suranto 

(2009: 30) lembaga pendidikan dapat dikatakan ideal dan mampu dikenal serta 

diterima di pasar jika lembaga pendidikan tersebut mempunyai daya tarik dapat 

dipertanggung jawabkan, relevansi, mampu memberikan kebutuhan pasar, 

mempunyai nilai tambah, berinteraksi, serta bertindak secara aktif untuk maju dan 

berubah, sehingga mampu menghasilkan generasi yang berguna.  
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Managemen Mutu Terpadu dalam pendidikan lebih populer dengan 

sebutan istilah Total Quality Education (TQE). Dasar dari manajemen ini 

dikembangkan dari konsep Total Quality Managemen (TQM), yang mulanya 

diterapkan pada dunia bisnis kemudian diterapkan pada dunia pendidikan. Konsep 

Manajemen Mutu Terpadu (MMT) berasal dari tiga kata yaitu total, qualiy, dan 

management. Fokus utama dari TQM adalah kualitas/mutu. Terkait dengan mutu 

sebagai fokus utama, ada beberapa definisi mengenai mutu. 

Menurut Suryadi (2009: 25) mutu dalam pendidikan memiliki 

karakteristik yang khas, karena pendidikan bukanlah industri. Dalam pendidikan, 

produk pendidikan itu bukanlah goods (barang)  tetapi services (layanan). User

(pelanggan) pendidikan ada yang bersifat internal dan eksternal. Guru dan peserta 

didik adalah pemakai jasa pendidikan yang bersifat internal. Sedangkan orang tua, 

masyarakat dan dunia kerja adalah pemakai eksternal jasa pendidikan. Pemakai ini 

perlu mendapat perhatian karena mutu dalam pendidikan harus memenuhi 

kebutuhan, harapan, dan keinginan semua pemakai (stakeholder). Dalam hal ini 

pemakai yang menjadi fokus utama pendidikan adalah “learners” (peserta didik). 

Peserta didik yang menjadi alasan utama diselenggarakan pendidikan, dan peserta 

didik pula yang menyebabkan keberadaan lembaga maupun sistem pendidikan. 

Menurut Sallis dalam Permadi dan Arifin (2010: 3) penerapan TQM pada 

institusi pendidikan memang memerlukan perubahan budaya, yaitu dari budaya 

bisnis semata-mata menjadi budaya manajemen sumber daya manusia (SDM) 

untuk menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas.  Kisah sukses 
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implementasi TQM di dunia bisnis mengilhami lembaga-lembaga lain termasuk 

pendidikan untuk mengadopsinya. Permadi (1998) dalam Mulyasa (2009: 225-6) 

mendefinisikan TQM dalam pendidikan yaitu:  

“Filosofi TQM berarti bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, 

maka budaya kerja yang mantap harus terbina dan berkembang 

dengan baik dengan diri seluruh karyawan yang terlibat dalam 

pendidikan. Motivasi, sikap, kemauan dan dedikasi untuk kebutuhan 

pelanggan adalah bagian terpenting dari budaya kerja itu”.

Lembaga pendidikan merupakan industri jasa dan bukan sebagai proses 

produksi. TQM dalam hal ini tidak membicarakan permasalahan masukan (peserta 

didik) dan keluaran (lulusan), tetapi mengenai pelanggan yang mempunyai 

kebutuhan dan cara memuaskan pelanggan tersebut. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa TQM memandang produk usaha pendidikan sebagai jasa dalam bentuk 

pelayanan yang diberikan oleh pengelola pendidikan beserta seluruh karyawan 

kepada para pelanggan sesuai dengan standar mutu tertentu. Adanya pendapat 

yang menyatakan bahwa lulusan merupakan produk pendidikan pada 

kenyataannya memiliki kelemahan-kelemahan yang mendasar. Menurut Mulyasa 

(2009: 226) lulusan peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya adalah 

individu yang perilaku dan perbuatannya sesungguhnya bukan hanya dipengaruhi 

ilmu dan keterampilan yang diperolehnya selama pendidikan, melainkan juga 

dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, termasuk motivasi kerja, sikap dan latar 

belakang budaya serta pengaruh lingkungan. 

Menurut Permadi dan Arifin (2009: 9) manajemen pendidikan dalam 

perspektif TQM adalah melakukan perbaikan pelayanan belajar secara kontinu. 
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Perbaikan ini akan menilai hasil dan memperbaikinya sehingga hasil produk dan 

jasanya selalu memenuhi perkembangan tuntutan kebutuhan yang dapat diterima 

pelanggan. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tersebut, maka institusi 

pendidikan harus mampu melakukan inovasi dalam proses yang berujung pada 

produk atau jasa sebagai hasilnya.  

Aspek fokus manajemen mutu terpadu dalam pendidikan tidak hanya 

melibatkan perlunya pemenuhan kebutuhan pelanggan eksternal. Kolega dalam 

institusi adalah juga pelanggan, yang memerlukan pelayanan internal agar mereka 

mampu mengerjakan tugas secara efektif. Setiap orang yag bekerja dalam sekolah, 

perguruan tinggi atau universitas adalah penyedia jasa sekaligus pelanggan. 

Pendidikan adalah tentang pemberdayaan masyarakat, jika MMT betujuan 

untuk memiliki relevansi dalam pendidikan, maka ia harus memberi penekanan 

pada mutu peserta didik. Itu tidak akan terwujud jika MMT tidak memberi 

kontribusi yang substansial bagi mutu dalam pendidikan. Peserta didik adalah 

pelanggan utama, dan jika model pembelajaran tidak memenuhi kebutuhan 

individu masing-masing mereka, maka itu berarti bahwa institusi tersebut tidak 

dapat mengklaim bahwa ia telah mencapai mutu terpadu.  

Manajemen mutu terpadu akan tercipta jika setiap bagian dari awal proses 

hingga akhir proses penyelenggaraan pendidikan sudah terkontrol dengan baik, 

dilakukan standar-standar/prosedur mutu yang telah ditetapkan, dilakukan 

pencatatan dan dokumentasi prosedur yang menyimpang sehingga ada catatan 
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mutu untuk peningkatan mutu selanjutnya dan semua prosedur pencapaian mutu 

telah dikelola dan terdokumentasikan dengan baik (Suryadi 2009: 4). 

2.1.3  Dasar-dasar program mutu pendidikan 

Banyaknya masalah yang diakibatkan oleh lulusan pendidikan yang tidak 

bermutu, program mutu atau upaya-upaya untuk meningkatkan mutu sekolah 

merupakan hal yang penting. Menurut Sukmadinata, dkk (2010: 8-9) untuk 

melaksanakan program mutu diperlukan beberapa dasar yang kuat, yaitu sebagai 

berikut. 

(1) Komitmen pada perubahan

Pemimpin atau kelompok yang ingin menerapkan program mutu harus 

memiliki komitmen atau tekad untuk berubah. Melakukan perubahan ke arah yang 

lebih baik dan lebih berbobot. 

(2) Pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada 

Banyak kegagalan terjadi karena melaksanakan perubahan, karena 

melakukan sesuatu sebelum sesuatu itu jelas. 

(3) Mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan

Hendaknya, perubahan yang akan dilakukan berdasarkan visi tentang 

perkembangan, tantangan, kebutuhan, masalah, dan peluang yang akan dihadapi 

pada masa yang akan datang. Pada awalnya, visi tersebut hanya dimiliki oleh 

pimpinan, kemudian dikenalkan kepada orang-orang yang akan terlibat dalam 

perubahan tersebut. 
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(4) Mempunyai rencana yang jelas  

Rencana menjadi pegangan dalam proses pelaksanaan program mutu. 

2.1.4  Prinsip-prinsip program mutu pendidikan 

Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program 

mutu menurut Sukmadinata, dkk (2010: 10-11) diantaranya sebagai berikut. 

(1) Peningkatan mutu  menuntut kepemimpinan profesional dalam bidang 

pendidikan. Manajemen mutu merupakan alat yang dapat digunakan oleh 

para profesional dalam memperbaiki sistem pendidikan. 

(2) Kesulitan yang dihadapi adalah ketidakmampuan mereka dalam mengahadapi 

“kegagalan sistem” yang mencegah mereka dari pengembangan atau 

penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang 

ada. 

(3) Sekolah harus belajar bekerja sama dengan sumber-sumber yang terbatas. 

Guru harus membantu siswa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang 

dibutuhkan guna bersaing di dunia global. 

(4) Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Mutu pendidikan 

dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan 

kantor dinas mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, team 

work, kerja sama, akuntabilitas, dan rekognisi. Uang tidak menjadi penentu 

dalam peningkatan mutu. 

(5) Kunci utama peningkatan mutu adalah komitmen pada perubahan. Jika semua 

guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan 

dapat dengan  mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk 
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memperbaiki efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan pendidikan. Guru 

akan menggunakan pendekatan yang baru atau model-model mengajar, 

membimbing, dan melatih dalam membantu perkembangan siswa. Demikian 

juga staf administrasi, ia akan menggunakan proses baru dalam menyusun 

biaya, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan program baru. 

(6) Banyak profesional pendidikan kurang memiliki pengetahuan dan keahlian 

dalam menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat global. 

Ketakutan terhadap perubahan, atau takut melakukan perubahan akan 

mengakibatkan ketidaktahuan bagaimana mengatasi tuntutan-tuntutan baru. 

(7) Program peningkatan mutu dalam pendidikan membutuhkan penyesuaian-

penyesuaian dan penyempurnaan. Budaya, lingkungan, dan proses kerja 

berbeda. Guru harus dibekali oleh program yang khusus dirancang untuk 

menunjang pendidikan. 

(8) Salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah sistem pengukuran. 

Pengukuran dapat memperlihatan dan mendokumentasikan nilai tambah dari 

pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, 

orang tua maupun masyarakat. 

(9) Peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak 

dengan program-program singkat.

2.1.5 Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (MMT) 

Memenuhi harapan mutu pendidikan yang tinggi tentu diperlukan 

desentralisasi terhadap fungsi-fungsi manajemen disekolah untuk 

mengoptimalkan kebijakan pada tingkat manajemen sekolah dalam melaksanakan 
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programnya. Menurut Sagala (2010: 170) desentralisasi fungsi-fungsi administrasi 

dan manajemen ini memberikan kewenangan kepada kepala sekolah bersama 

seluruh personal sekolah untuk menentukan visi dan misi, menyusun perencanaan 

sekolah, membagi tugas kepada seluruh personal, memimpin penyelenggaraan 

program sekolah, melakukan pengawasan dan perbaikan sesuai dengan keperluan. 

Upaya agar mencapai mutu sesuai dengan yang diharapkan, tidaklah 

mudah seperti membalik tangan. Untuk memperoleh mutu yang baik maka harus 

diciptakan suatu budaya mutu di lingkungan satuan pendidikan (sekolah), setiap 

unsur yang telibat harus saling bekerja sama, komitmen. Penuh tanggung jawab, 

konsisten, dan berkesinambungan untuk mewujudkan mutu. Manajemen Mutu 

Terpadu (MMT) merupakan suatu metodologi yang dapat membantu para 

profesional pendidikan mengatasi lingkungan yang terus berubah. MMT dapat 

digunakan sebagai alat untuk membentuk ikatan antara sekolah, dunia bisnis, dan 

pemerintah. Sukmadinata, dkk (2010: 11) perubahan MMT dimulai dengan 

mengadopsi pembagian tugas tentang pelaksanaan mutu pada tingkat majelis 

sekolah, administrator, guru, staf administrasi, siswa, orang tua, dan masyarakat. 

Kegiatan diawali dengan merumuskan visi dan misi sekolah, jurusan/program 

studi, dan seksi-seksi pendidikan sekolah. Menurut Suryadi (2009:45) ada tiga 

faktor yang diperlukan untuk mencapai mutu terpadu, yaitu: 

(1) Manajemen 

Pimpinan puncak harus menciptakan kebijakan mutu, menentukan rencana 

pencapaian, mengalokasikan sumber daya dan secara aktif terlibat dalam 
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pengawasan kemajuannya. Kebijakan mutu yang dibuat harus tersosialisasikan 

kepada seluruh warga sekolah. 

(2) Manusia 

Sumber daya manusia (guru, staf administrasi, laboran, pustakawan, 

peserta didik) sebagai pelaksana dan objek untuk mencapai tujuan (mutu) harus 

memiliki kesadaran mutu, komitmen dan tanggung jawab serta terlibat secara 

aktif mewujudkan tercapainya mutu yang diharapkan. Ketercapaian mutu tidak 

hanya tanggung jawab pimpinan tetapi semua unsur ikut berperan aktif dan 

bertanggung jawab atas tercapainya mutu. 

(3) Sistem/Proses 

Menurut ISO, sistem mutu adalah struktur organisasi, tanggung jawab, 

prosedur, proses dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu. Untuk itu,

dalam pencapaian mutu perlu dibentuk satu sistem mutu sesuai proses produksi 

yang ada di lingkungan sekolah. Sistem mutu dibangun berdasarkan kekuatan 

sumber daya sendiri untuk mencapai mutu yang diharapkan serta peningkatan 

mutu secara berkesinambungan.  

Dengan demikian pendidikan yang bermutu tidak dapat hanya dilihat dari 

kualitas lulusannya, tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu 

memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. 

Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (tenaga kependidikan) serta 

pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan.  

Menurut Mulyasa (2009: 226) terdapat enam tantangan yang perlu dikaji 

dan dikelola secara strategik dalam rangka menerapkan konsep TQM di sekolah, 
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yakni berkenaan dengan dimensi kualitas, fokus pada pelanggan, kepemimpinan, 

perbaikan berkesinambungan, manajemen SDM, dan manajemen berdasarkan 

fakta.  

Implikasi kepada hasil pendidikan yang diharapkan menurut Suryadi 

(2009: 48) dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1) Peserta didik menunjukkan 

tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas belajar sesuai dengan tujuan dan 

sasaran pendidikan sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan, 2) Hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan lingkungan khususnya 

dunia kerja, 3) Hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga 

dapat melakukan sesuatu untuk keperluan hidupnya dalam rangka penyesuaian 

diri dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat, 4) Hasil 

pendidikan tidak mengakibatkan adanya pemborosan ekonomi maupun 

pemborosan sosial, 5) Hasil pendidikan dapat menghasilkan sesuatu yang 

produktif, 6) Hasil pendidikan dapat dipertanggungjawabkan dari segi 

kemampuannya, 7) Hasil pendidikan memberikan sesuatu yang memenuhi 

spesifikasi dan bernilai tinggi sehingga mengakibatkan justifikasi uang yang 

dikeluarkan pemakainya, 8) Hasil pendidikan dapat merespon tuntutan kebutuhan 

masyarakat, 9) Hasil pendidikan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang 

relatif lama, 10) Hasil pendidikan dapat memberikan sesuatu yang menarik dan 

berseni. 

Praktik manajemen mutu antara satu sekolah dengan yang lainnya berbeda, 

tetapi nampaknya perbedaan tersebut hanya dalam  cara  memberikan  

layanannya. Sekolah-sekolah bersaing dalam menawarkan layanan spesial 
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mereka: Tempat/gedung yang sangat baik, profesionalisasi guru-gurunya, 

hasil/prestasi belajar dan lulusannya (spesifikasi fokus dalam kurikulum), dan 

harga/biaya pendidikannya. Semuanya ini disebut sebagai 4Ps (place, people,  

product, price, and skills). Untuk masa berikutnya, sekolah umum atau negeri 

diperkirakan tidak jauh berbeda dari sekolah-sekolah swasta dalam mutu 

pendidkan. Mereka sekarang sedang meningkatkan layanan secara besar-besaran 

untuk bersaing dalam pelayanan dan mutu lulusan. 

Menurut Suryadi (2009: 55) untuk meningkatkan mutu tidak hanya 

menyangkut kepentingan guru-guru saja. Efektifitas sekolah dengan keunikannya, 

spesialisasinya, dan ‘prestasi akademiknya’ mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap lulusannya. Suatu sekolah yang telah menerapkan suatu strategi dan 

bekerja secara sistematis berdasarkan strategi tersebut untuk membina rasa 

kepatuhan, komitmen, pemahaman dan kepemilikan terhadap sekolahnya dapat 

menghasilkan peseta didik-peserta didik yang sukses, daripada sekolah-sekolah 

yang tidak mempunyai identitas budaya seperti sekolah di atas. 

Sukmadinata, dkk (2010: 13) prinsip sekolah dengan manajemen mutu 

terpadu (MMT) sekolah tersebut melaksanakan program mutu pendidikan dengan 

berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 

(1) Berfokus pada pengguna 

Setiap orang disekolah harus memahami, bahwa setiap produk pendidikan 

mempunyai pengguna (customer). Setiap anggota dari sekolah adalah pemasok 

(supplier) dan pengguna (customer).  
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(2) Keterlibatan menyeluruh 

Semua orang harus terlibat dalam transformasi mutu. Manajemen harus 

komitmen dan terfokus pada peningkatan mutu. Transformasi mutu harus dimulai 

dengan mengadopsi paradigma pendidikan baru 

(3) Pengukuran 

Pandangan lama mutu pendidikan atau lulusan diukur dari skor prestasi 

belajar. Guru perlu menguasai teknik-teknik pengumpulan dan analisis data, 

bukan saja data kemampuan lulusan, melainkan semua data yang terkait dengan 

kegiatan dan penunjang pelaksanaan pendidikan. 

(4) Pendidikan sebagai sistem   

Peningkatan mutu pendidikan berdasarkan konsep dan pemahaman 

pendidikan sebagai sistem. Pendidikan sebagai sistem memiliki sejumlah 

komponen, seperti siswa, guru, kurikulum, sarana-prasarana, media, sumber 

belajar, orang tua, dan lingkungan. Diantara komponen-komponen tersebut 

terjalin hubungan yang berkesinambungan dan keterpaduan dalam pelaksanaan 

sistem. 

(5) Perbaikan yang berkelanjutan 

Dalam filsafat mutu menganut prinsip, bahwa setiap proses perlu 

diperbaiki dan tidak ada proses yang sempurna perlu selalu diperbaiki dan 

disempurnakan. 
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2.1.6  Pilar-pilar Penerapan Manajemen Mutu Terpadu 

Untuk mewujudkan total quality dalam lembaga pendidikan, implementasi 

pilat MMT dalam pengembangan kurikulum perlu menjadi pertimbangan dan 

perhatian serius. Pada dasarnya, sekolah bermutu memiliki 5 karakteristik yang 

diidentifikasi seperti pilar mutu. Pilar-pilar tersebut didasarkan pada keyakinan 

sekolah seperti kepercayaan, kerja sama dan kepemimpinan. Menurut Arcaro 

(2006: 38) Mutu dalam pendidikan meminta adanya komitmen pada kepuasan 

kostumer (pelanggan) dan komitmen untuk menciptakan sebuah lingkungan yang 

memungkinkan para staf dan siswa menjalankan pekerjaan sebaik-baiknya,  Pilar-

pilar manajemen mutu digambarkan pada ilustrasi berikut. 

Gambar 2.1 Karakteristik sekolah bermutu terpadu 

2.1.6.1 Fokus pada Pelanggan 

Misi utama MMT adalah memenuhi kepuasan pelanggan. Mutu harus 

sesuai dengan persyaratan yang diinginkan pelanggan. Mutu adalah keinginan 
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pelanggan bukan keinginan sekolah. Tanpa mutu yang sesuai dengan keinginan 

pelanggan, sekolah akan kehilangan pelanggan. Bila sekolah telah kehilangan 

pelanggan, pada akhirnya akan tutup dan bubar. Menurut Ascaro (2006: 38) 

dalam sekolah bermutu terpadu, setiap orang menjadi kostumer dan pemasok 

sekaligus. Secara khusus, kostumer sekolah adalah siswa dan keluarganya. 

Merekalah yang memetik manfaat dari sekolah. Para orang tua adalah pemasok 

sistem pendidikan. Orang tua menyerahkan anaknya kepada sekolah bermutu 

terpadu sebagai siswa yang siap belajar. Tanggungjawab sekolah bermutu 

terpadulah untuk bekerja bersama orang tua mengoptimalkan potensi siswa agar 

mendapat manfaat dari proses belajar di sekolah. Para staf rutin bertemu dengan 

orang tua untuk membahas prestasi akademik siswa dan bidang-bidang yang dapat 

diperbaiki. Bersama dengan itu, mereka pun mengembangkan rencana belajar 

untuk siswa yang dirancang untuk memaksimalkan kekuatan siswa dan 

meminimalkan potensi kegagalan. 

Memuaskan harapan pelanggan berarti mengantisipasi kebutuhan 

pelanggan pada masa datang. Sekolah perlu mengembangkan kualitas, setiap 

orang dalam sistem sekolah mesti mengakui bahwa output lembaga pendidikan 

adalah costumer. 

2.1.6.2 Keterlibatan Total 

Prinsip MMT dalam mengembangkan kurikulum adalah setiap orang harus 

terlibat dalam transformasi mutu. Mutu bukan hanya tanggung jawab dewan 

sekolah atau pengawas. Mutu merupakan tanggung jawab semua pihak (Ascaro 

2006: 41). Manajemen mesti memiliki komitmen untuk memfokuskan pada 
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kualitas, harus mendorong guru dan siswa untuk mengubah cara kerja lama 

kepada cara kerja baru. Hal ini dimaksudkan agar semua komponen dalam 

lembaga pendidikan ikut terlibat secara aktif dalam operasional lembaga 

pendidikan, pemberdayaan warga sekolah (pimpinan, tenaga administrasi, tenaga 

pendidik dan peserta didik). Dengan demikian mereka dapat mengetahui 

informasi kesenjangan atau kebutuhan yang menyangkut tentang diri mereka. 

Berdasarkan kondisi tersebut, semua komponen dapat berperan dalam 

mengusulkan rencana-rencana kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. 

Keterlibatan total berarti inisiatif pengembangan. Keterlibatan datangnya bisa dari 

bawah seperti guru, orang tua siswa atau masyarakat sekitar (stakeholder), dan 

semua pihak itu memberikan secara penuh kemampuan yang dimiliki dan 

pelayanan yang optimal untuk mewujudkan kualitas yang diharapkan, bahkan 

melebihi permintaan harapan pelanggan 

2.1.6.3 Pengukuran 

Pengukuran merupakan salah satu langkah yang penting dalam proses 

manajemen. Jika kualitas dapat dikelola, maka kualitas juga harus dapat diukur 

(measurable). Sekolah tidak dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan 

masyarakat, sekalipun ada sarana untuk mengukur kemajuan berdasarkan 

pencapaian tersebut. Para siswa menggunakan nilai ujian untuk mengukur 

kemajuannya dikelas. Komunitas menggunakan anggaran sekolah untuk 

mengukur efisiensi proses sekolah. Untuk mengejar kualitas, kesalahan harus 

dieliminasi untuk mencapai keunggulan kompetitif lulusan suatu lembaga 

pendidikan. 
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2.1.6.4 Komitmen 

Implementasi manajemen mutu dalam lembaga pendidikan diperlukan 

komitmen terhadap kualitas dan perbaikan kualitas. Para pengawas sekolah dan 

dewan sekolah harus memiliki komitmen pada mutu. Bila mereka tidak memiliki 

komitmen, proses transformasi mutu tidak dapat dimulai karena kkualaupun 

dijalankan apsti gagal. Setiap orang  perlu mendukung upaya mutu. Mutu 

merupakan perubahan budaya yang menyebabkan organisasi mengubah cara 

kerjanya. Orang biasanya tidak mau berubah, tapi manajemen harus mendukung 

proses perubahan dengan memberikan pendidikan, perangkat, sistem dan proses 

untuk meningkatkan mutu. Untuk memberikan komitmen pada kualitas, ada 

beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menerapkan MMT yaitu: 1) 

mempelajari dan memahami MMT secara menyeluruh; 2) Memahami dan 

mengadopsi jiwa dan filosofi untuk perbaikan terus menerus; 3) Menilai jaminan 

kualitas saat ini  dan program pengendalian kualitas; 4) Membangun sistem total 

kualitas; 5) Mempersiapkan orang-orang untuk perubahan, menilai budaya 

kualitas sebagai tujuan untuk mempersiapkan perbaikan, melatih orang-orang 

untuk bekerja pada suatu kelompok kerja; 6) Mempelajari teknik untuk mengatasi 

akar persoalan (penyebab) dan mengaplikasikan tindakan korektif dengan 

menggunakan teknik-teknik alat MMT; 7) Menetapkan prosedur tindakan 

perbaikan dan menyadari akan keberhasilannya; 8) Menciptakan komitmen dan 

strategi yang benar tentang total kualitas oleh pemimpin yang menggunakannya; 

9) Memelihara jiwa total kulitas dalam penyelidikan dan aplikasi pengetahuan 

yang amat luas. Komiten kualitas dibangun mulai dari level pimpinan tertinggi 
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sampai pada level terbawah. Setiap langkah-langkahnya selalu diorientasikan pada 

kebutuhan pelanggan dengan mengedapankan aspek kualitas pada semua input 

dan prosesnya. 

2.1.6.5 Perbaikan Berkelanjutan 

Konsep dasar kualitas adalah segala sesuatu dapat perbaiki. Setiap proses 

dapat diperbaiki dan tidak ada proses yang sempurna. Menurut filosofi 

manajemen baru, “bila tidak rusak perbaikilah, karena jika anda melakukannya 

orang lain pasti melakukannya”. Inilah konsep perbaikan terus menerus (Ascaro 

206: 14). Perbaikan berkelanjutan berarti sesuatu yang belum pernah dilakukan. 

Perbaikan yang berkesinambungan merupakan salah satu unsur paling 

fundamental dari MMT. Konsep perbaikan berkesiambungan diterapkan baik 

terhadap proses produk maupun orang yang melaksanakan (Tjiptono dan Diana 

2003: 262). Dari beberapa pendapat tentang perbaikan berkelanjutan 

menunjukkan bahwa dalam penerapan manajemen mutu terpadu diperlukan 

adanya komitmen perbaikan mutu dan proses secara terus-menerus baik dalam 

hasil maupun orang yang melaksanakan. 

2.1.7 Kepemimpinan Mutu Kepala Sekolah 

Proses kepemimpinan yang berlangsung dalam organisasi formal (sekolah) 

dengan pemimpinnya adalah kepala sekolah, dan yang dipimpin staf sekolah, 

terutama guru-guru dalam situasi dan tujuannya adalah sekolah. Dalam proses 

kepemimpinan itulah kepala sekolah memiliki persepsi terhadap peranannya 

sebagai pemimpin pendidikan dalam pengelolaan sekolah. Kepala sekolah sebagai 

pemimpin pendidikan dengan melihat dari status dan cara pengangkatannya 
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termasuk ke dalam “status leader” atau “formal leader”,  yang kedudukannya 

memainkan peranan sebagai pemimpin pendidikan pada sekolah yang menjadi 

tanggung jawabnya. Oleh karena itu, sebagai pemimpin organisasi kelembagaan 

sekolah, menuntut pemenuhan kemampuan memimpin, keterampilan menjalankan 

kepemimpinannya, dan memiliki sikap/perilaku yang menempatkan dia sebagai 

panutan bagi anggota organisasinya. Kemampuan dalam memimpin dibuktikan 

dalam bentuk keterikatan guru-guru dalam kondisi pekerjaan yang dinamis 

dengan terjadinya pembagian kewenangan yang sesuai dengan kemampuan guru 

yang ditugasi. Keterampilan dalam kepemimpinan dibuktikan dengan kemampuan 

dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah, komunikasi yang dijalin dengan anggota 

organisasi, dan membuat keputusan yang tidak mengganggu struktur keterlibatan 

individu dalam organisasi. 

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling 

berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut Supriadi (1998) 

dalam Mulyasa (2009: 24) erat hubungannya antara mutu kepala sekolah dengan 

berbagai aspek kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, iklim budaya sekolah, 

dan menurunnya perilaku nakal peserta didik. Dalam pada itu, kepala sekolah 

bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro, yang secara 

langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. Sebagaimana 

dikemukakan dalam Pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa: “Kepala sekolah 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi 

sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta 

pemeliharaan sarana dan prasarana.  
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Menurut Suryadi (2009: 80) keberhasilan sekolah merupakan hasil kerja 

keras dari kepala sekolah, guru, dan anggota sekolah lainnya, hanya 

permasalahannya adalah bagaimana kepala sekolah membangun komitmen di 

antara anggota sekolah tersebut. Terlepas dari bentuk-bentuk perlakuan khusus 

untuk seorang guru atau staf lainnya, dalam interaksi yang terjadi akan 

menimbulkan bentuk-bentuk penerimaan atau bentuk-bentuk penolakan. 

Kepemimpinan penting sekali dalam mengejar mutu yang diinginkan pada setiap 

sekolah. Sekolah hanya akan maju bila dipimpin oleh kepala sekolah yang 

visioner, memiliki keterampilan manajerial, serta integritas kepribadian dalam 

melaksanakan perbaikan mutu.  

Kepala sekolah harus memiliki visi untuk menghadapi tantangan sekolah 

di masa depan sehingga akan lebih sukses dalam membangun budaya sekolah. 

Zamroni (2000: 1520) dalam Suryadi (2009: 82) menegaskan bahwa untuk 

membangun visi sekolah ini, diperlukan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, 

oran tua, staf administrasi dan tenaga profesional. Budaya sekolah akan baik 

apabila: (a) kepala sekolah dapat berperan sebagai model, (b) mampu membangun 

tim kerjasama, (c) belajar dari guru, staf, dan siswa, dan (d) memahami kebiasaan 

yang baik untuk terus dikembangkan. Kepala sekolah dan guru harus mampu 

memahami lingkungan sekolah yang spesifik tersebut. Karena, akan memberikan 

perspektif dan kerangka dasar untuk melihat, memahami, dan memecahkan 

berbagai problem yang terjadi di sekolah. Dengan dapat memahami permasalahan 

yang kompleks sebagai suatu kesatuan yang mendalam, kepala sekolah dan guru 

akan memiliki nilai-nilai dan sikap yang amat diperlukan dalam menjaga dan 



45

 
 

memberikan lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya proses tumbuh 

kembangnya budaya mutu di sekolah.   

Secara pribadi aspek-aspek yang harus dapat dimiliki oleh kepala sekolah, 

meliputi kemampuan-kemampuan dalam mengorganisir dan membantu guru-guru 

dalam merumuskan perbaikan-perbaikan dalam pengajaran, mampu 

membangkitkan kepercayaan diri pada guru dan anggota sekolah lainnya, 

memupuk kerja sama tim dalam pelaksanaan program-program serta pencapaian 

setiap usaha dan tujuan sekolah.  

Semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah, yang menghendaki 

dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien. Disamping itu, perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang diterapkan dalam pendidikan 

di sekolah juga cenderung bergerak maju semakin pesat, sehingga menuntut 

penguasaan secara profesional. Menyadari hal tersebut, setiap kepala sekolah  

dihadapkan pada tantangan  untuk melaksanakan pengembangan pendidikan 

secara terarah, berencana, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan..  

Mulyasa (2012: 19) kepala sekolah yang efektif sedikitnya harus 

mengetahui, menyadari, dan memahami tiga hal: 1) mengapa pendidikan yang 

berkualitas diperlukan di sekolah; 2) apa yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan mutu dan produktivitas sekolah; dan 3) bagaimana mengelola 

sekolah secara efektif untuk mencapai prestasi yang tinggi. Kemampuan 

menjawab ketiga pertanyaan tersebut dapat dijadikan tolok ukur sebagai standar 

kelayakan apakah seseorang dapat menjadi kepala sekolah yang efektif atau tidak. 
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Banyak permasalahan dalam kepemimpinan kepala sekolah pada masa 

otonomi daerah. Sebab, masih saja ditemukan sosok kepala sekolah yang belum 

mengerti artinya perubahan dan tidak tahu apa yang seharusnya mereka perbuat 

untuk sekolahnya. Visi, misi dan tujuan sekolah akan memberikan landasan yang 

kuat bagi kepala sekolah dalam menjalankan aktivitasnya dalam peranannya 

sebagai supervisor; seorang pengawas yang arif terhadap kegiatan guru-gurunya 

terutama dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak 

didiknya, administrator; seorang yang mampu mengadministrasikan pekerjaan-

pekerjaan sekolah secara teratur dan baik, manajer; seorang yang mampu 

merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi atas pekerjaan sekolah 

yang dijalankannya.  

Efektivitas dalam kepemimpinan tergambarkan dalam  upayanya 

menyelaraskan setiap tujuan yang ada dalam organisasi. Upaya-upaya yang 

dilakukan pemimpin akan sangat tergantung kepada  komitmen yang dimiliki oleh 

pemimpin dalam hubungannya dengan organisasi yang dipimpinnya.  

Kepemimpinan mutu yang efektif dalam organisasi juga dibangun oleh kreativitas 

pimpinan dalam menyalurkan kemampuannya untuk berupaya bergelut dengan 

imajinasinya dan kemungkinan-kemungkinan yang melahirkan hubungan-

hubungan serta temuan-temuan baru yang memiliki nilai tinggi, dengan 

berinteraksi pada gagasan-gagasan orang lain ataupun lingkungan sosial (Suryadi 

2009: 76). 

Dapat disimpulkan bahwa perilaku kepemimpinan dalam kerangka 

manajemen mutu terpadu di sekolah memenuhi indikator-indikator sebagai 
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berikut. (a) kepemimpinan yang berkaitan dengan imajinasi, kemungkinan, dalam 

pemberdayaan sumber daya yang dimiliki, (b) memiliki peran dalam 

memfungsikan,  melatih, membimbing, mengarahkan, mendidik, membantu, dan 

mendukung anggotanya sehingga terfokus dalam visi, misi, strategi, dan 

rancangan serta hasil yang ditetapkan, (c) efektivitas pembiayaan akan 

memberdayakan semua proses, (d) konsentrasi pada gambaran keseluruhan dan 

menjaga kontribusi pemikiran orang, (e) memerhatikan hal-hal yang kecil dari 

perbedaan-perbedaan yang esensial, (f) tantangan dan harapan dua sisi yang bisa 

saling mendukung. 

Kepemimpinan kepala sekolah memiliki hubungan yang siginifikan 

dengan upaya-upaya yang terbaik yang dilakukan untuk sekolah, guru dan 

anggota sekolah lainnya. Dengan menempatkan berbagai kepentingan dan 

kebutuhan yang menyangkut pengembangan dan peningkatan mutu sekolah 

menjadi prioritas utama dalam perilakunya. Indikator ke arah sana diwujudkan 

dalam pola-pola interaksi yang dibangun dengan guru, peserta didik, staf sekolah 

lainnya, dan mutu individu yang muncul. 

Memang tidak mudah menjadi pemimpin, banyak tuntutan yang harus 

dapat dipenuhi seorang “nahkoda kapal” organisasi. Akan tetapi ketika tuntutan 

itu dapat terpenuhi secara realistik, tugas pimpinan itu tidak menjadi berat lagi. 

Menyadari peranannya tersebut bagi seorang pemimpin pendidikan, dalam hal ini 

kepala sekolah merupakan sinyal untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan 

tugasnya dan bagaimana membawa anggotanya ke arah pencapaian tujuan yang 

lebih efektif. 
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2.2 Kajian Empiris 

Beberapa hasil penelitian yang mendukung pada penelitian ini diantaranya, 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Sahuri, mahasiswa Program Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Surakarta  yang berupa tesis  dengan judul 

“Efektivitas Kepemimpinan  Kepala Sekolah (Studi Kasus: di SMA Negeri 4 

Surakarta)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kepala 

sekolah dapat dilihat dari kriteria-kriteria; 1)  mampu memberdayakan guru untuk 

melaksanakan  proses pembelajaran dengan baik, lancar dan produktif, 2) dapat 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, 3) 

mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat 

melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan 

pendidikan, 4) berhasil menerapkan prinsip kepemimpianan yang sesuai dengan

tingkat kedewasaan guru dan pegawai hlainnya di sekolah, 5) bekerja dengan tim 

manajemen, serta 6) berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam pengelolaan sekolah, Kepala SMA 

Negeri 4 Surakarta telah melaksanakan fungsi manajemen dengan baik yaitu 

fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Kepala SMA 

Negeri 4 Surakarta dalam mengelola sekolah terutama dalam manajemen Sumber 

Daya Manusia disamping dengan pendektan proses juga dengan menggunakan 

pendekatan budaya lokal terutama dengan mengacu pada budaya yang bersumber 

dari Keraton Surakarta. Menerapkan kedua pendekatan tersebut yakni pendekatan 

proses dan pendekatan budaya lokal cukup efektif dalam mewujudkan tujuan 
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sekolah yang telah ditetapkan. Hal ini nampak dari prestasi yang mengalami 

peningkatan baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik.  

Penelitian Sumardi, Vinsensius dkk, mahasiswa Program Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Ganesha  yang berupa tesis dengan judul “Efektivitas 

Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam Total Quality Education 

(TQE) : Studi di SMP Santa Klaus Flores”.  Menjelaskan sekolah yang berhasil 

membangun kultur yang  baik akan menghasilkan prestasi belajar yang tinggi 

yang tidak hanya bernilai akademik tetapi juga menghasilkan penanaman nilai-

nilai kemanusiaan yang lebih baik, berbudaya, berakhlak dan berbudi pekerti 

luhur. Kultur sekolah yang positif menjamin terbentuknya peserta didik unggul 

akademik, moral dan kepribadiannya. Kultur sekolah positif ditandai dengan 

terciptanya hasil belajar siswa yang baik, lahirnya sikap positif warga sikap positif 

warga sekolah terhadap tugas; terbangun kolaborasi  dan kerjasama antar warga 

sekolah; ada visi misi sekolah yang jelas; tertanamnya prinsip kedisiplinan; 

terciptanya suasana pembelajaran di kelas  yang bervariasi, tidak monoton dan 

membosankan; terbukanya pemberian kesempatan yang luas kepada warga 

sekolah untuk berkembang; dan adanya penghargaan atau pengakuan terhadap 

prestasi warga sekolah  baik secara individual maupun kolektif.  

Penelitian yang dilakukan oleh Andrian, Ilda mahasiswa jurusan 

Administrasi Pendidikan FIP UNP yang berupa karya ilmiah dengan judul  “Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah pada Sekolah Unggul  (Studi di SMA Negeri 1 

Sumatera Barat)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik 
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efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, semakin baik pula motivasi berprestasi 

guru, atau sebaliknya semakin buruk efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, 

semakin buruk pula motivasi berprestasi guru.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmaini, Umi dkk mahasiswa Prodi 

Magister Administrasi Pendidikan FKIP UNTAN yang berupa tesis dengan judul 

“Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Peningkatan 

Mutu Berbasis Sekolah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terkait 

dengan proses implementasi MPMBS di SMA Negeri 1 Pontianak difokuskan 

pada beberapa hal yaitu kesiapan dan keterlibatan warga sekolah. Kepala sekolah 

berusaha melibatkan seluruh warga sekolah untuk turut berperan serta dalam 

proses pelaksanaan MPMBS termasuk dalam hal pengelolaan keuangan sehingga 

sekolah memiliki manajemen yang transparan. Temuan penelitian yang dapat 

diungkapkan dalam proses implementasi  MPMBS di SMA Negeri 1 Pontianak, 

sebagai berikut: (1) memiliki proses pembelajaran yang baik dan efektif yang 

ditunjukkan dengan pembagian tugas mengajar dan bimbingan kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah, (2) kepemimpinan kepala sekolah yang kuat tercermin 

dari sikap yang luwes dan tegas, serta kemampuan membangun komunikasi yang 

efektif melalui penempatan guru sesuai dengan kualifikasi pendidikan, (4) 

terciptanya tim kerja yang kompak di kalangan guru, (5) sistem pengelolaan 

keuangan yang transparan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Asmi, Engla dan Chalid Sahuri mahasiswa 

FISIP Universitas RIAU yang berupa skripsi  dengan judul “Pelayanan Sekolah 
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untuk Meningkatkan Kualitas Peserta Didik”. Hasil dari penelitian ini 

menyebutkan bahwa terjalinnya kerjasama yang baik  diantara setiap komponen 

dalam sekolah seperti guru, administratif dan peserta didik yang terlibat langsung 

tentunya akan  menyatukan persepsi yang dimiliki dalam upaya melaksanakan 

strategi pelayanan internal organisasi dalam meningkatkan kualitas peserta didik 

di sekolah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ulya, Azimatul mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah Universitas Islam Negeri Walisongo yang berupa skripsi  dengan judul 

“Strategi Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik di SD 

Hidayatullah Semarang”. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Strategi 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik SDI Hidayatullah 

Semarang yaitu dengan pembinaan rutin dari kepala sekolah maupun yayasan, 

kerjasama dengan kualitas Pendidikan Indonesia (KPI) diantaranya: Sinergy 

Building, Quantum Learning, Quantum Teaching, Student Active Learning (SAL), 

Sertifikasi Ummi, Class Room Management, kerjasama dengan Lembaga 

Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), pengalokasian anggaran, pemberian 

beasiswa, dan studi banding. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kosasi, Achmad  mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah Universitas Islam Negeri  Sunan Kalijaga yang berupa skripsi  dengan 

judul “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah  di MTsN Bantul Kota 

Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini menyebutkan pelaksanaan manajemen 

berbasis sekolah di MTsN Bantul meliputi: manajemen kesiswaan, sarana dan 
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prasarana, manajemen keuangan dan pembiayaan, manajemen hubungan 

masyarakat, dan manajemen layanan khusus meliputi: manajemen perpustakaan, 

kesehatan sekolah. Pada setiap bidang, pelaksanaan manajemen berbasis sekolah 

sudah dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang direncanakan dan disusun 

oleh madrasah, sehingga program madrasah dapat tercapai dan berjalan dengan 

baik. 

Larasati, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya 

Wacana yang berupa Tesis dengan judul “Karakteristik Sekolah Bermutu 

Terpadu: Studi pada SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga dan SD Negeri 1 

Salatiga”. Hasil dari penelitian ini menyebutkan kedua sekolah melakukan upaya 

dalam meingkatkan karaktersistik sekolah bermutu seperti karaktersitik fokus 

kepada pelanggan, keterlibatan total, pengukuran komitmen, dan perbaikan 

berkesinambungan. 

Winn, Robert C dari Engineering Systems, Inc,, 4775 Centennial Blvd, 

Suite 106, Colorado Springs, CO 80919, USA melalui jurnal internasional yang 

dibuatnya dengan judul “Applying Total Quality Management to the Educational 

Process” yang hasil dari penelitiannya adalah

TQM can be a powerful tool in the educational setting even though 
it was developed with manufacturing processes in mind. The key 
elements to a successful implementation are (1) gain the support of 
everyone in the chain of supervision, (2) identify your customers, 
(3) focus on refining the process, and (4) use Deming's 14 Points 
as a guide and checklist during the implementation effort. The final 
result will be a more efficient operation and a teamwork attitude 
rather than an `us versus them' attitude between faculty and 
students.
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Secara sederhana kesimpulan dari penelitiannya adalah TQM dapat 

menjadi alat yang ampuh dalam pengaturan pendidikan meskipun itu 

dikembangkan dengan proses pemikiran. Elemen-elemen kunci untuk 

keberhasilan pelaksanaan adalah (1) memperoleh dukungan setiap orang dalam  

rantai pengawasan, 2) mengidentifikasi pelanggan anda, (3) fokus pada 

memperbaiki proses, dan (4) menggunakan 14 poin Deming sebagai panduan 

selama upaya pelaksanaan. Hasil akhir akan  menjadi operasi yang lebih efisien. 

Goldberg, Jacqueline  dari North Broward Country (Florida) Hospital 

District, USA melalui jurnal internasional yang dibuatnya dengan judul “Quality 

Management in Education: Building Excellence and Equity in Student 

Performance” yang hasil dari penelitiannya adalah

Management by fact is another TQM criterion. All decisions are 
based on supporting data. Nothing is determined by feelings or 
precedent. Decisions are also centered on how they support the 
instructional focus. While this may seem difficult to achieve, it is 
very effective. When data are presented that support a decision, 
and those data show the focus on the students, the leadership is 
apt to respond positively. Education is ripe with data, particularly 
in the state of Texas. Information, such as the district’s results on 
TAAS, is reviewed thoroughly with district personnel, and then 
shared with campuses and their staff in an effort to provide 
appropriate responses. The responses may come in the form of 
redesigning processes and programs curriculum, or instructional 
strategies for a specific student, a specific campus, or the district 
as a whole. The data can also lead to decisions regarding setting 
improvement targets, encouraging breakthrough approaches, and 
forecasting and identifying opportunities for continuous 
improvement. 

Secara sederhana kesimpulan dari penelitiannya menjelaskan bahwa 

manajemen oleh fakta adalah salah satu dari beberapa kriteria TQM. Semua 
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keputusan didasarkan pada data pendukung, tidak ada yang ditentukan oleh 

perasaan. Keputusan juga berpusat pada bagaimana mereka mendukung fokus 

instruksional. Sementara ini mungkin tampak sulit dicapai, namun bila data yang 

disajikan mendukung sutu keputusan akan menjadi sangat efektif. Kepemimpinan 

akan cenderung merespon positif. Data tersebut dapat mendukung keputusan 

mengenai pengaturan target perbaikan, terobosan mendorong pendektan, 

mengidentifikasi peluang untuk perbaikan terus-menerus. dapat menjadi alat yang 

ampuh. 

Dari penelitian diatas dapat diketahui bahwa sekolah bermutu memerlukan 

tindakan perubahan. Sekolah bermutu menjadi model yang diharapkan. 

Didalamnya harus tercipta kepemimpinan yang efektif yang ditandai dengan 

keputusan yang bermutu oleh kepala sekolah, mengajar yang efektif dengan 

meningkatkan mutu pembelajaran di kelas oleh guru, belajar yang efektif oleh 

peserta didik. Tanggung jawab kepala sekolah harus didasarkan atas kejelasan

pandangan, dukungan kinerja guru dan pegawai diperlukan sekali, dukungan 

masyarakat yang direpresentasikan oleh komite sekolah menjadi dambaan.

Sekolah sebagai lembaga yang memprouksi jasa yang dijual kepada pelanggan, 

baik pelanggan internal yaitu guru dan pegawai, maupun pelanggan eksternal 

yakni peserta didik, masyarakat dan pemakai lulusan. dengan demikian penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Implementasi Manajemen 

Mutu Terpadu melaui Peran Kepala Sekolah di  SD N Klego 1 Kota Pekalongan”
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2.3 Kerangka Berpikir 

Sekolah sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan oleh 

orang-orang yang profesional, Peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar 

hanya akan terjadi secara efektif bila dikelola dengan manajemen yang tepat. 

Proses manajemen mutlak dilaksanakan secara terus menerus dan menuntut 

adanya perbaikan serta penyempurnaan. Ketentuan otonomi daerah menjadikan 

sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab lebih besar dalam mengelola 

sekolahnya. Manajemen Mutu Terpadu (MMT) dalam hal ini, mutu pendidikan 

dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan pemusatan pada pencapaian 

kepuasan dan harapan pelanggan pendidikan, perbaikan terus-menerus dan 

pemberian tanggung jawab.   

Kegiatan manajerial dilakukan oleh pimpinan suatu lembaga, maka 

kegiatan manajerial di sekolah dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Sekolah 

hanya akan maju bila dipimpin oleh kepala sekolah yang visioner, memiliki 

keterampilan manajerial, serta integritas kepribadian dalam melakukan perbaikan 

mutu.

Pengamatan awal di SD N Klego 1 Kecamatan Pekalongan Timur Kota 

Pekalongan mendapatkan gambaran awal bahwa manajemen yang dilakukan di 

sekolah tersebut dapat dikategorikan baik. Sekolah ini termasuk salah satu sekolah 

unggulan di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan latar belakang tersebut 

peneliti memfokuskan penelitian pada implementasi manajemen mutu terpadu 

(MMT). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 
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Kerangka berfikir yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Gambar. 2.2 Bagan Kerangka Berfikir 

LATAR BELAKANG PENILITIAN

Sekolah merupakan lembaga pendidikan modern yang berperan sebagai media 

dalam membantu keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

pendidikan. Proses pendidikan harus dikelola dengan baik sehingga menjamin 

lulusan yang memenuhi bahkan melebihi kebutuhan pelanggan. Manajemen 

sekolah harus memberikan harapan, kebutuhan, dan kepuasan kepada 

pelanggan.

PERMASALAHAN

Jenjang pendidikan sekolah dasar belum banyak dikelola dengan manajemen 

yang tepat

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana Implementasi Manajemen Mutu Terpadu di SD N Klego 1 

Kota Pekalongan?

2. Bagaimana peran kepala sekolah dalam penerapan manajemen mutu

terpadu?

Implementasi Nilai-nilai Manajemen  Mutu Terpadu melalui Kepemimpinan 

Kepala Sekolah di SD N Klego 1 Kota Pekalongan

KESIMPULAN

REKOMENDASI

Mengidentifikasi 

Implementasi Pilar-

pilarr Manajemen 

Mutu Terpadu

 

Menganalisis Peran

Kepala Sekolah 

dalam Manajemen 

Terpadu. 

Analisis

Kualitatif
Analisis

Kualitatif
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut.

5.1.1 Implementasi Manajemen Terpadu dalam Pendidikan 

Manajemen mutu pendidikan diperlukan dalam perubahan organisasi 

pendidikan. Hal ini penting bagi inovasi organisasi dan adaptasi terhadap 

pelaksanaan manajemen.  Manajemen mutu adalah suatu peningkatan mutu 

pelayanan. Sekolah bermutu memerlukan tindakan perubahan yang didalamnya 

terdapat kepemimpinan yang efektif ditandai dengan keputusan yang bermutu 

oleh kepala sekolah, mengajar yang efektif dengan meningkatkan mutu 

pembelajaran di kelas oleh guru, belajar efektif oleh peserta didik dan manajemen 

yang efektif oleh kepala sekolah. Manajemen tentang perubahan adalah suatu 

peningkatan mutu layanan. Tanggung jawab kepala sekolah adalah didasarkan 

atas kejelasan pandangan, diperlukan juga adanya dukungan kinerja guru dan 

personil sekolah serta dukungan masyarakat yang diwujudkan dalam kinerja 

komite sekolah.

Manajemen mutu terpadu merupakan strategi manajemen sekolah. 

Pilarnya terletak pada kepuasaan pelanggan, semua personil berkomitmen untuk 

memenuhi harapan pelanggan, dukungan informasi yang jelas melalui evaluasi
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dan pengukuran, serta perbaikan berkelanjutan. Kesesuaian program mutu 

diwujudkan pada efektivitas pembelajaran serta dukungan sarana-prasarana. 

Manajemen mutu terpadu akan menjadi realistik bila menempatkan mutu jasa 

pelayanan pendidikan dan mutu lulusan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

5.1.2 Peran Kepala Sekolah dalam Manajemen Mutu Terpadu 

Peran Kepala Sekolah dalam kaitannya dengan penerapan  manajemen 

mutu terpadu adalah mengimplementasikan pilar-pilar manajemen mutu terpadu 

di sekolahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, 

terutama meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya.

Berkaitan dengan peran kepala sekolah sebagai seorang manager dan 

ledar dalam menerapkan manajemen mutu terpadu di sekolah dengan 

mensosialisasikan unsur-unsur pokok manajemen mutu terpadu kepada seluruh 

pelanggan sekolah, yang meliputi  pelanggan internal (guru, tenaga kependidikan 

dan tenaga administrasi) dan pelanggan eksternal (pelanggan primer/siswa, 

pelanggan sekunder/orang tua, pemerintah dan masyarakat, dan pelanggan 

lainnya/pemakai/penerima lulusan. 

Kepala sekolah menyampaikan program sekolah terkait dengan pelayanan 

pelanggan kepada segenap kompenen yang terkait. Program tersebut disampaikan 

melalui forum rapat sekolah, rapat sekolah bersama anggota komite, rapat sekolah 

bersama orang tua siswa pada awal tahun pelajaran, tengah semester, dan pada 

akhir tahun pelajaran sebagai bentuk evaluasi berhasil tidaknya program sekolah 

dalam satu tahun pelajaran.
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Kepala sekolah senantiasa berusaha untuk meningkakan kemampuan para 

tenaga pendidik dengan cara mengikutkan mereka pada pelatihan-pelatihan atau 

workshop. Kepala sekolah dalam menerapkan manajemen mutu dengan 

melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai manajer dengan cara melakukan 

pembagian tugas dan tanggung jawab yang tepat dan jelas kepada para guru dan 

staf sekolah. Pembagian tugas ditentukan dalam forum rapat sekolah. Selain itu, 

kepala sekolah juga melibatkan guru dalam mengambil setiap keputusan yang 

berkaitan dengan peningkatan mutu sekolah, khususnya dalam memberikan 

pelayanan kepada siswa, memenuhi kebutuhan belajar mereka, serta menjamin 

hubungan baik dengan orang tua siswa.

5.2 Implikasi 

Implikasi hasil penelitian implementasi manajemen mutu terpadu melalui 

peran kepala sekolah adalah sebegai berikut.

5.2.1 Bagi Guru 

Guru SD N Klego 1 Kota Pekalongan memperoleh pengetahuan tentang 

manajemen mutu terpadu, sehingga guru semakin termotivasi untuk terus 

meningkatkan kemampuan sebagai agen pembelajaran. Guru semakin tumbuh 

komitmen untuk mendidik siswanya mencapai prestasi yang maksimal. 

5.2.2  Bagi Kepala Sekolah  

Kepala Sekolah SD N Klego 1 Kota Pekalongan memperoleh pengetahuan 

tentang penerapan manajemen mutu terpadu, sehingga manajemen mutu terpadu 
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memberikan satu pemikiran yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan 

sebuah pengelolaan pendidikan yang berkualitas..

5.2.3  Bagi Komite Sekolah 

Komite Sekolah SD N Klego 1 Kota Pekalongan memperoleh 

pengetahuan tentang manajemen mutu terpadu yang dilaksanakan di sekolah, 

sehingga memberikan motivasi komite sekolah dalam membantu menentukan 

suatu program yang berkaitan dengan penerapan manajemen mutu di sekolah.

Memberikan pemahaman komite sekolah mengenai pentingnya peran dan 

kerjasama komite sekolah didalam pelaksanaan program-program yang ada di 

sekolah.

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut:

5.3.1  Bagi Guru 

(1) Guru sebaiknya terus meningkatkan komitmen dan rasa tanggung jawab 

untuk meningkatkan prestasi siswa secara maksimal.

(2) Guru sebaiknya mempertahankan budaya kerjasama yang ada di sekolah, 

guru saling membantu mencapai tujuan sekolah. .

(3) Guru sebaiknya terus melakukan perbaikan kompetensi dirinya dengan 

terus melakukan peningkatan kemampuan melalui kegiatan-kegiatan yang 

dapat mengembangkan diri.
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5.3.2  Bagi Kepala Sekolah 

(1) Kepala sekolah sebaiknya terus membangun komunikasi yang efektif 

terhadap warga sekolah, membangun kerjasama tim dan melakukan 

perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

(2) Kepala sekolah sebaiknya terus mengembangkan pengetahuan pengelolaan 

sekolah, sehingga sekolah dapat terus berkembang ke arah peningkatan 

yang sesuai dengan harapan pelanggan sekolah.

5.3.3  Bagi Komite Sekolah 

(1) Komite sekolah dapat terus berpartisipasi aktif menjadi bagian dari 

pengembangan sekolah, komite sekolah dapat terus mendukung program-

program yang dilaksanakan di sekolah.
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