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ABSTRAK

IMPLEMENTASI MANAJEMEN MUTU TERPADU
DI MA BAHRUL ULUM KECAMATAN SEMAKA

KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh:

DEFI IRNAWATI

Manajemen mutu terpadu merupakan manajemen fungsional dengan 
pendekatan yang secara terus menerus difokuskan pada peningkatan kualitas, agar 
produknya sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam 
pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan masyarakat. Konsep 
manajemen mutu terpadu menekankan pada pencarian secara konsisten terhadap 
perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan pelanggan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mengetahui 
bagaimana implementasi manajemen mutu terpadu di MA Bahrul Ulum Kecamatan 
Semaka Kabupaten Tanggamus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian 
diantaranya adalah kepala madrasah, guru, staf TU, siswa, dan masyarakat (wali 
murid).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Manajemen Mutu 
Terpadu di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sudah 
melaksanakan indikator keberhasilan manajemen mutu terpadu seperti memberikan 
pelayanan umum dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan peningkatan 
kualitas SDM dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, kekeliruan 
dalam bekerja yang berdampak menimbulkan ketidakpuasan dan komplain dari 
masyarakat yaitu dengan memiliki kultur pelayanan terbaik dan mengadakan 
evaluasi, disiplin waktu dan disiplin kerja semakin meningkat, inventarisasi aset 
organisasi semakin sempurna dengan pembuatan laporan perlengkapan madrasah, 
pemborosan dana dan waktu dapat dicegah dengan memiliki rencana kegiatan dan 
anggaran madrasah yang jelas dan akurat, dan peningkatan keterampilan dan keahlian 
dalam bekerja terus dilaksanakan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang 
diadakan oleh madrasah. Dan masih ada point indikator yang belum dilaksanakan 
dengan maksimal, seperti sarana dan prasarana yang dibangun hanya sebagian yang 
memenuhi persyaratan dan belum digunakan dengan maksimal, perlengkapan 
madrasah yang tercatat ke dalam buku inventaris masih sebagian dan perlengkapan 
yang memiliki kode barang pun masih sebagian, serta kontrol yang dilaksanakan di 
MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus belum terlaksana 
sepenuhnya.

Kata Kunci: Implementasi, Manajemen Mutu Terpadu







v

MOTTO

               

              

        

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 

lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah 

takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani sesorang 

melainkan menurut kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, Maka 

hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan 

penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu 

agar kamu ingat”. (Q.S. Al-An’am : 152)1

                                                          
1 Yasmina Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Sigma Creative Media Corp, 2009), h. 149.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan yang mutlak dan penting bagi setiap 

bangsa, hal tersebut dikarenakan menyangkut masa depan suatu bangsa dalam proses 

pembangunan nasional. Selain itu, pendidikan memiliki peran strategis dalam 

mendayagunakan potensi sumber daya manusia agar menjadi lebih baik dan lebih 

matang. Melalui pendidikan kemampuan sumber daya manusia terus diasah agar 

memiliki kecakapan dan kemampuan dalam memecahkan berbagai problematika 

dalam kehidupan. Dengan kata lain, sumber daya manusia yang diharapkan mampu 

menghadapi masa depan adalah manusia yang memiliki cakrawala berpikir luas, 

memiliki keterampilan tepat guna, memiliki kepribadian mandiri dan bertanggung 

jawab, serta memiliki pemahaman dan apresiasi terhadap orang lain.1

Pendidikan menjadi investasi yang memberi keuntungan sosial dan pribadi 

yang menjadikan bangsa bermartabat dan menjadikan sumber daya manusianya 

menjadi manusia yang memiliki derajat. Seperti dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an 

QS. Al-Mujadilah ayat 11 berikut.
                                                          

1Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 6.
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Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.2

Pendidikan di Indonesia, diharapkan mampu membangun integritas 

kepribadian manusia Indonesia seutuhnya dengan mengembangkan berbagai potensi 

secara terpadu. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 3, menegaskan:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.3

Merosotnya mutu pendidikan di Indonesia secara umum dan mutu pendidikan 

tinggi secara spesifik dilihat dari perspektif makro dapat disebabkan oleh buruknya 

                                                          
2Yasmina Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Sigma Creative Media Corp, 2009), h. 543. 
3UU Sistem Pendidikan Nasional UU RI No.20 Tahun 2003,(Jakarta: Sinar Grafika,2008),h.7.
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sistem pendidikan nasional dan rendahnya sumber daya manusia (SDM), yaitu 

menempati peringkat 133 dari 177 negara di dunia. Data ini diperoleh sesuai hasil 

survey tentang Human Development Index (HDI) oleh United Nation Development 

Program atau (UNDP).

Rendahnya sumber daya manusia Indonesia berdasarkan hasil survey UNDP 

tersebut adalah akibat rendahnya mutu pendidikan diberbagai jenis dan jenjang 

pendidikan, karena itu salah satu kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional 

ialah peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Selain itu, perluasan dan 

pemerataan pendidikan serta akuntabilitas juga menjadi kebijakan pembangunan 

pendidikan nasional (UUSPN No. 20 Tahun 2003).4

Sebagai organisasi, sekolah berfungsi membina SDM yang kreatif dan 

inovatif bukan saja peserta didiknya tetapi juga tenaga pendidiknya. Organisasi 

sekolah harus menjadi model organisasi yang tepat untuk semua tingkatan, dari 

tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Peningkatan mutu pendidikan 

yang telah diupayakan oleh pemerintah melalui Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah (MPMBS) harus dibarengi pula oleh peningkatan mutu dan 

memperbaiki manajemen sekolah. Kepala Sekolah dituntut untuk mencari dan 

menerapkan manajemen yang berorientasi pada mutu dan perbaikan yang 

berkesinambungan. Kegagalan dalam memperbaiki mutu pendidikan akibat 

manajemen yang lemah akan menimbulkan kegagalan generasi baik dalam dimensi 

                                                          
4Abdul Hadis dan Nurhayati B., Manajemen Mutu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014),   

h. 4-5.
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mikro maupun dimensi makro. Oleh karena itu, manajemen sekolah harus 

mengembangkan kreativitas, inovasi, modernisasi, dan terfokus pada pelanggan 

pendidikan. 

Manajemen yang terfokus pada kebutuhan pelanggan dan perbaikan secara 

terus menerus adalah Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management). Dan  

dalam rangka untuk menghasilkan produk pendidikan yang bermutu, salah satu 

upayanya ialah melaksanakan prinsip-prinsip manajemen seperti manajemen mutu 

terpadu (Total Quality Management). Menurut Creech (dalam Tilaar) mengemukakan 

lima prinsip penting dalam TQM, yaitu organisasi sebagai pusat pengembangan 

mutu, produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen, proses yang diarahkan 

kepada produk bermutu sebagaimana yang diharapkan, adanya kepemimpinan yang 

kuat, dan akhirnya adanya komitmen dari sejumlah civitas akademika dan seluruh 

stakeholder pendidikan untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan.5

Perubahan yang diinginkan dalam dunia pendidikan bila dikaitkan dengan 

firman Allah SWT tercermin dalam Q.S. Ar-Ra’d ayat 11 sebagai berikut.

            

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.6

                                                          
5H.A.R. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan:Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran 

Kekuasaan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 309. 
6Yasmina Al-Qur’an dan Terjemah, Op,Cit., h. 250.
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Ayat tersebut memiliki pengertian bahwa perubahan itu dimulai dari diri 

sendiri. Bila diimplementasikan dengan Manajemen Mutu Terpadu, suatu konsep 

yang menginginkan adanya perubahan dalam dunia pendidikan kearah yang lebih 

baik tentu saja ayat tersebut sangat relevan dengan adanya formula baru dalam 

pengelolaan pendidikan yang menginginkan perubahan.

Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) merupakan suatu  

sistem pengendalian mutu untuk memenuhi kepuasan pelanggan dengan sebaik-

baiknya. Konsep TQM dalam pendidikan memandang bahwa lembaga pendidikan 

merupakan intisari 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.7

Perkembangan pemikiran manajemen sekolah pada saat ini mengarah pada 

sistem manajemen yang disebut Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality 

Management) yang merupakan suatu program dalam memenuhi kebutuhan, 

keinginan, dan harapan para pelanggannya, saat ini dan untuk masa yang akan datang. 

Sebelum hal itu tercapai, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, 

mulai dari komite sekolah, kepala sekolah, kepala tata usaha, guru, siswa sampai 

dengan karyawan harus benar-benar mengerti hakekat dan tujuan pendidikan.

                                                          
7E. Mulyasa, Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

h. 176-177.
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Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) merupakan istilah 

yang sangat popular dalam penerapan manajemen mutu pendidikan. Menurut Sallis

(dalam Andang), konsep TQM menekankan pada pencarian secara konsisten terhadap 

perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan pelanggan. 

Sementara Permadi (dalam Andang) menyebutkan bahwa dalam pendidikan, filosofi 

TQM berarti bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, budaya kerja yang 

mantap harus terbina dan berkembang dengan baik dengan diri seluruh karyawan 

yang terlibat dalam pendidikan. Motivasi, sikap, kemauan, dan dedikasi untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan adalah bagian terpenting dari budaya kerja itu.8

Konsep manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan lebih dikenal 

dengan MBS yang memungkinkan terciptanya kondisi sekolah yang dapat 

mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada seperti tenaga pendidik dan 

kependidikan, siswa, orangtua siswa, dan masyarakat. Dalam manajemen mutu 

terpadu keberhasilan sekolah/madrasah diukur dari tingkat kepuasan pelanggan baik 

internal maupun eksternal, seperti yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi bahwa 

manajemen mutu terpadu adalah manajemen fungsional dengan pendekatan yang 

secara terus menerus difokuskan pada peningkatan kualitas, agar produknya sesuai 

dengan standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas 

pelayanan umum dan pembangunan masyarakat.9

                                                          
8Andang, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah: Konsep, Strategi, dan Inovasi 

Menuju Sekolah Efektif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 133-134.
9Hadari Nawawi, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan, 

(Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press), 2012, h. 46.
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Alasan penulis melakukan penelitian di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus karena madrasah tersebut merupakan salah satu madrasah  

yang menerapkan manajemen mutu terpadu sebagai suatu langkah untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di MA Bahrul Ulum tersebut. Oleh karena itu, 

penting adanya penelitian lebih lanjut berkenaan dengan implementasi manajemen 

mutu terpadu. 

Dalam pelaksanaan manajemen mutu terpadu terdapat indikator keberhasilan 

manajemen mutu terpadu. Menurut Hadari Nawawi manajemen mutu terpadu 

dikatakan berhasil bagi organisasi pendidikan, apabila menunjukkan gejala-gejala 

sebagai berikut:

1. Tingkat konsistensi produk dalam memberikan pelayanan umum dan 
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan peningkatan kualitas SDM 
terus meningkat.
a. Memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.
b. Memberikan kenyamanan dan penanganan keluhan yang memuaskan.
c. Sarana dan prasarana yang dibangun memenuhi semua persyaratan dan 

berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai 
pelanggan pendidikan.

2. Kekeliruan dalam bekerja yang berdampak menimbulkan ketidakpuasan dan 
komplain masyarakat yang dilayani semakin berkurang.
a. Sekolah/madrasah harus memiliki kultur pelayanan terbaik.
b. Sekolah/madrasah harus mengadakan evaluasi secara berkala untuk 

mengaudit kinerja guru dan staf TU agar kekeliruan dalam bekerja 
berkurang.

3. Disiplin waktu dan disiplin kerja semakin meningkat.
a. Mematuhi peraturan jam kerja (jam masuk, jam istirahat, dan jam pulang).
b. Mematuhi peraturan dasar tentang berpakaian, bertingkah laku dalam 

pekerjaan.
c. Mematuhi peraturan cara-cara melakukan pekerjaan dan berhubungan 

dengan unit kerja lain.
4. Inventarisasi aset organisasi semakin sempurna, terkendali dan tidak 

berkurang atau hilang tanpa diketahui sebab-sebabnya, meliputi dua kegiatan:
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a. Kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode 
barang.

b. Kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan laporan.
5. Kontrol berlangsung efektif terutama dari atasan langsung melalui

pengawasan melekat, sehingga mampu menghemat pembiayaan, mencegah 
penyimpangan dalam pemberian pelayanan umum dan pembangunan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. 
a. Kepala madrasah menciptakan struktur organisasi yang mengandung 

kontrol.
b. Mekanisme kerja para pegawai dibuat dengan menjabarkan deskripsi tugas 

masing-masing menjadi tugas tahunan, bulanan, mingguan, dan harian.
c. Kepala madrasah melihat apakah tugas-tugas itu sudah dikerjakan sesuai 

jadwal atau tidak.
6. Pemborosan dana dan waktu dalam bekerja dapat dicegah. 

a. Memiliki rencana kegiatan.
b. Memiliki anggaran yang jelas dan akurat.

7. Peningkatan keterampilan dan keahlian dalam bekerja terus dilaksanakan,
sehingga metode atau cara bekerja selalu mampu mengadaptasi perubahan dan
perkembangnan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai cara bekerja yang 
paling efektif, efisien dan produktif.10

a. Mengikuti workshop
b. Pelatihan komputer
c. Pelatihan MGMP

Tabel 1.1
Data Tentang Keberhasilan Manajemen Mutu Terpadu

Di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

No Indikator Sub Indikator
Terlaksana 

Ya Kadang-
kadang

Tidak

1. Tingkat konsistensi 
produk dalam 
memberikan pelayanan 
umum dan pelaksanaan 
pembangunan terus 
meningkat.

a. Memperhatikan 
kebutuhan dan 
harapan masyarakat.



b. Memberikan 
kenyamanan dan 
penanganan keluhan 
yang memuaskan.



                                                          
10Ibid., h. 47-48.
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c. Sarana dan prasarana 
yang dibangun 
memenuhi semua 
persyaratan dan 
berfungsi dengan 
baik.



2. Kekeliruan dalam 
bekerja yang 
berdampak 
menimbulkan 
ketidakpuasan dan 
komplain masyarakat 
yang dilayani semakin 
berkurang.

a. Memiliki kultur 
pelayanan terbaik.



b. Mengadakan evaluasi 
secara berkala.



3. Disiplin waktu dan 
disiplin kerja semakin 
meningkat.

a. Mematuhi peraturan 
jam kerja.



b. Mematuhi peraturan 
dasar tentang 
berpakaian dan 
bertingkah laku dalam 
pekerjaaan.



c. Mematuhi cara-cara 
melakukan pekerjaan 
dan berhubungan 
dengan unit kerja lain.



4. Inventarisasi aset 
organisasi semakin 
sempurna, terkendali 
dan tidak 
berkurang/hilang tanpa 
diketahui sebab-
sebabnya.

a. Pencatatan dan 
pembuatan kode 
barang.



b. Pembuatan laporan. 

5. Kontrol berlangsung 
efektif terutama dari 
atasan langsung melalui 
pengawasan melekat. 

a. Kepala madrasah
menciptakan struktur 
organisasi yang 
mengandung kontrol.
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b. Mekanisme kerja para 
pegawai dibuat 
dengan menjabarkan 
deskripsi tugas 
masing-masing
menjadi tugas 
tahunan, bulanan, 
mingguan, dan harian.



c. Kepala madrasah
melihat apakah tugas-
tugas itu sudah 
dikerjakan sesuai 
dengan jadwal atau 
tidak.



6. Pemborosan dana dan 
waktu dalam bekerja 
dapat dicegah.

a. Memiliki rencana 
kegiatan.



b. Memiliki anggaran 
madrasah yang jelas 
dan akurat.



7. Peningkatan 
keterampilan dan 
keahlian dalam bekerja 
terus dilaksanakan. 

a. Mengikuti workshop. 

b. Pelatihan komputer. 

c. Pelatihan MGMP. 

Sumber: Hasil Observasi dan wawancara Manajemen Mutu Terpadu di MA Bahrul Ulum 
Kec. Semaka Kab. Tanggamus11

Berdasarkan hasil pra-penelitian penulis ketika mengadakan observasi di MA 

Bahrul Ulum dan wawancara dengan Ibu Kepala Madrasah Aliyah Bahrul Ulum yaitu 

Ibu Nur Puji Lestari pada tanggal 16 Oktober 2017, didapatkan gambaran bahwa 

pelaksanaan manajemen mutu terpadu di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa poin indikator yang dalam pelaksanaannya kurang maksimal, diantaranya 

                                                          
11Sumber: Hasil Observasi dan wawancara Manajemen Mutu Terpadu di MA Bahrul Ulum 

Kec. Semaka Kab. Tanggamus 16 Oktober 2017.
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seperti tingkat konsistensi produk dalam memberikan pelayanan umum dan 

pelaksanaan pembangunan, inventarisasi aset organisasi dan kontrol dari atasan 

melalui pengawasan melekat. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan hasil wawancara dengan Ibu Nur Puji 

Lestari, yang mengemukakan bahwa: 

“Madrasah masih membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana yang     
komprehensif, kurangnya tenaga kependidikan dalam melakukan kegiatan 
inventaris, sehingga menyebabkan inventarisasi aset organisasi kurang 
sempurna. Dan karena memang pengawasan melekat di MA Bahrul Ulum 
kurang dilaksanakan secara efektif, kontrol yang dilaksanakan di MA Bahrul 
Ulum adalah dengan sistem absensi dan evaluasi”.12

Manajemen mutu terpadu (Total Quality Management) merupakan konsep 

yang mempunyai nilai-nilai yang baik untuk perkembangan organisasi di semua 

sektor kehidupan. TQM telah banyak diadopsi ke dalam berbagai bidang terutama 

pada dunia bisnis dan ekonomi. Tetapi TQM bukan saja terpaku hanya untuk aspek 

bisnis dan ekonomi saja, tetapi nilai-nilai yang  ada dalam manajemen mutu terpadu 

juga dapat diimplementasikan ke dalam dunia pendidikan yaitu di sekolah/madrasah. 

Untuk itu, peneliti mengajukan penelitian dengan judul “Implementasi Manajemen 

Mutu Terpadu di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus”. 

B. Pembatasan Masalah

Karena cakupan materi yang luas dan keterbatasan yang dimiliki penulis, 

maka dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah, diantaranya:

                                                          
12Ibu Nur Puji Lestari, Kepala Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus, Wawancara Tanggal 16 Oktober 2017.
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1. Tempat penelitian ini dilakukan di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus.

2. Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini pada Semester Genap Tahun

Pelajaran 2017/2018.

3. Penulis melakukan penelitian pada aspek Implementasi Manajemen Mutu 

Terpadu di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya adalah 

sebagai berikut:

1. Diduga kurangnya sarana dan prasarana yang komprehensif di MA Bahrul 

Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

2. Terindikasi kurangnya tenaga kependidikan di MA Bahrul Ulum Kecamatan 

Semaka Kabupaten Tanggamus.

3. Terlihat pengawasan melekat di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus kurang efektif dalam pelaksanaannya.

D. Rumusan Masalah

Merumuskan masalah dalam penelitian merupakan suatu langkah pertama dari 

penelitian, dan masalah adalah segala bentuk persoalan yang dicari kebenarannya. 
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Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono, masalah diartikan sebagai penyimpangan 

antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi.13

Berdasarkan pendapat dan latar belakang masalah di atas, maka dalam 

penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi 

Manajemen Mutu Terpadu di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Implementasi Manajemen Mutu Terpadu di MA Bahrul Ulum 

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut:

1. Bersifat Teoritis:

a. Bagi peneliti lain, penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan 

dan untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan variabel lain.

b. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan-pengetahuan tentang 

implementasi manajemen mutu terpadu.

                                                          
13Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2006), h. 32.
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2. Bersifat Praktis:

a. Penelitian ini merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan berfikir 

penulis melalui penelitian karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori 

yang selama ini telah penulis terima pada masa perkuliahan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan  sekaligus 

evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Manajemen Mutu Terpadu 

1. Sejarah Manajemen Mutu Terpadu

Manajemen mutu terpadu berkembang secara bertahap, tahap tersebut berawal 

dari inspeksi (inspection), pengendalian mutu (quality control), penjaminan mutu 

(quality assurance), manajemen mutu (quality management), manajemen mutu 

terpadu (total quality management), organisasi belajar (learning organization), dan 

organisasi kelas dunia (word-class organization). 

a. Inspeksi (Inspection)

Pendekatan ini mulai diterapkan pada permulaan abad ke-19. Inspeksi 

terhadap output dilakukan langsung melalui bantuan alat tertentu yang 

dirancang untuk mengukur output fisik dibandingkan dengan standar yang 

seragam. Sejak awal abad ke-20, kegiatan inspeksi dikaitkan secara lebih 

formal dengan pengendalian mutu dan mutu itu sendiri dapat dipandang 

sebagai fungsi manajemen yang berbeda.1

                                                          
1Abdul Hadis dan Nurhayati B., Manajemen Mutu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014),       

h. 92.
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b. Pengendalian Mutu (Ouality Control)

Pada tahun 1940-an, kelompok inspeksi berkembang menjadi bagian 

pengendalian mutu. Tanggung jawab mutu dialihkan kebagian quality 

control quality control yang independen. Para pemeriksa mutu dibekali 

dengan keahlian statistik.

c. Penjaminan Mutu (Quality Assurance)

Pengendalian mutu berkembang menjadi penjaminan mutu. Bagian 

penjaminan mutu difokuskan untuk memastikan proses dan mutu hasil 

melalui pelaksanaan audit operasi, pelatihan, analisis kinerja dan petunjuk 

operasi untuk peningkatan mutu.2

d. Manajemen Mutu Strategik ( Strategic Quality Management)

Konsep ini menuntut kepada semua pihak dalam suatu institusi untuk 

mengelola mutu secara strategis. Dengan kata lain bagaimana suatu 

institusi, baik perusahaan maupun institusi pendidikan mampu melakukan 

langkah-langkah strategis dalam mengendalikan mutu dan menjamin mutu 

produk atau lulusan lembaga pendidikan untuk memuaskan para pihak 

yang berkepentingan atau para stakeholders. Menurut Salis dan Morgan 

dan Murgratoyd (dalam Abdul Hadis dan Nurhayati) bahwa dalam 

manajemen mutu strategik diperlukan perencanaan strategik yang 

memungkinkan formulasi prioritas jangka panjang dan perubahan 

institusional berdasarkan pertimbangan rasional. Tanpa strategi sebuah 
                                                          

2Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 562.
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institusi tidak akan bisa yakin bagaimana mereka bisa memanfaatkan 

peluang-peluang baru.3

e. Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)

Dalam perkembangan manajemen mutu, bukan hanya fungsi hasil yang 

mempengaruhi kepuasan stakeholders terhadap kualitas/mutu. Dalam hal 

ini tanggung jawab terhadap mutu tidak hanya dibebankan kepada suatu 

bagian tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab bersama pada satuan 

pendidikan/sekolah. Pola inilah yang disebut total quality management

yang berkembang sejak tahun 1985. Perkembangan konsep mutu secara 

terpadu (total quality) sudah dimulai sejak tahun 1990-an oleh Frederick 

Taylor yang dikenal dengan sebutan father of scientific management. 

f. Organisasi Belajar (Learning Organization)

Organisasi belajar ini merupakan kelanjutan dari filosofi total quality 

management dan mulai dikembangkan pada tahun 1990. Learning 

Organization juga menggunakan filosofi continous quality improvement

dan menggunakan konsep manajemen pengetahuan (knowledge 

management), karena untuk memberikan yang terbaik bagi siswa, 

organisasi atau sekolah harus mampu mengelola pengetahuan yang 

dimilikinya.

                                                          
3Abdul Hadis dan Nurhayati B., Op.Cit., h. 93-94.
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g. Organisasi Kelas Dunia (Word-Class Organization)

Konsep ini berkembang mulai abad ke-20, di mana teknologi informasi 

dan komunikasi sudah dikenal luas, semua orang dapat akses ke mana-

mana tanpa mengeluarkan biaya yang berarti. Oleh karena itu, dalam 

perkembangannya konsep dan filosofi ini dibarengi dengan konsep e-

learning, e-education, online learning atau pembelajaran online.4

2. Pengertian Manajemen 

Manajemen adalah suatu istilah yang tidak asing lagi dan sering dipergunakan 

dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Manajemen berasal dari 

kata to manage yang berarti mengatur (mengelola). Manajemen adalah suatu 

kegiatan, pelaksanaannya adalah managing atau pengelolaan, sedang pelaksananya 

disebut manager atau pengelola.5

Menurut pendapat Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.6

Andrew F. Sikula mengemukakan bahwa manajemen pada umumnya 

dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 

penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan

                                                          
4 Rusman, Op.Cit., h. 562-563.
5George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), h. 1.
6Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), h. 2.
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yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan 

berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan 

produk atau jasa secara efisien.

Menurut Horold Koontz dan Cyril O’Donnel, manajemen adalah usaha untuk

mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Sedangkan G.R. Terry (dalam 

Hikmat), mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri 

atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah 

ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.7

Dari pengertian-pengertian para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai.
2. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dengan seni.
3. Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, koperatif, dan 

terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya.
4. Manajemen baru dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan 

kerja sama dalam suatu organisasi.
5. Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung 

jawab.
6. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi seperti perencanaan, 

pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.
7. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Dalam praktiknya, melakukan manajerial dapat menggunakan kemampuan 

atau keahlian dengan mengikuti suatu alur/prosedur keilmuan secara ilmiah dan ada 

juga karena berdasarkan pengalaman dengan lebih menonjolkan kekhasan atau gaya 

manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain. Dengan demikian terdapat 

tiga fokus untuk mengartikan manajemen, yaitu:
                                                          

7Hikmat, Manajemen Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 12. 



20

a. Manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya
menjadi cikal bakal manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai suatu 
ilmu menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial 
yang diklasifikasikan menjadi kemampuan/keterampilan teknikal, 
manusiawi, dan konseptual.

b. Manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah yang 
sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen.

c. Manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya (style) seseorang 
dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai 
tujuan.8

3. Pengertian Mutu

Berbicara tentang mutu berarti berbicara tentang sesuatu bisa barang atau jasa. 

Barang yang bermutu adalah barang yang sangat bernilai bagi seseorang, barang 

tersebut secara fisik sangat bagus, indah, elegant, mewah, antik, tidak ada cacatnya, 

awet, kuat, dan ukuran-ukuran lainnya yang biasanya berhubungan dengan kebaikan 

(goodness), keindahan (beauty), kebenaran (truth), dan idealitas. Jasa yang bermutu 

adalah pelayanan yang diberikan seseorang atau organisasi yang sangat memuaskan, 

tidak ada keluhan dan bahkan orang tidak segan-segan untuk memuji dan memberi 

acungan jempol.

Mutu berkenaan dengan harapan dari pelanggan, mutu juga diterapkan pada 

hasil, layanan, orang, proses, dan lingkungan. Beberapa ahli memberikan definisi atau 

rumusan mutu yang berbeda, lebih jauh Goetsch dan Davis (dalam Mahmud), 

mengemukakan mutu adalah sesuatu yang dinamis mengikuti dinamika pelanggan 

dan lingkungan.9

                                                          
8 Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.85.
9Marzuki Mahmud, Manajemen Mutu Perguruan Tinggi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),h.2-3.
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Menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan. 

Menurut Juran, mutu  suatu produk adalah kecocokan penggunaan produk (fitness for 

use) untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Sejalan dengan dua pendapat tersebut, 

Fegenbaum mengatakan bahwa mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full 

customer satisfaction). Sedangkan menurut Crosby (dalam Makbuloh), mutu adalah 

conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau 

distandarkan.10

Dari definisi para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa mutu adalah 

keadaan yang sesuai dan melebihi harapan pelanggan, sehingga pelanggan 

memperoleh kepuasan.

Dalam bidang pendidikan, mutu berkenaan dengan program dan hasil 

pendidikan yang dapat memenuhi harapan sesuai tingkat dan perkembangan 

masyarakat dan dunia kerja.11

Pendidikan merupakan jasa yang perlu memiliki standarisasi penilaian 

terhadap mutu. Standar mutu ialah paduan sifat-sifat barang atau jasa termasuk sistem 

manajemennya yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sallis (dalam Engkoswara 

dan Aan Komariah) mengemukakan bahwa standar mutu dapat dilihat dari dua sisi 

yaitu:

a. Standar produk atau jasa yang ditunjukan dengan: (1) sesuai dengan 
spesifikasi yang ditetapkan atau conformance to specification; (2) sesuai 
dengan penggunaan atau tujuan, atau fitness for purpose or use; (3) produk 

                                                          
10Deden Makbuloh, Manajemen Mutu Pendidikan Islam: Pengembangan teori dan Aplikasi 

Sistem Penjaminan Mutu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 33-34.
11 Marzuki Mahmud, Op.Cit., h. 5.
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tanpa cacat atau zero deffect; (4) sekali benar dan seterusnya atau right first 
time, every time.

b. Standar untuk pelanggan yang ditunjukan dengan: (1) kepuasan pelanggan 
atau customer satisfaction. Bila produk dan jasa dapat melebihi harapan 
pelanggan atau exceeding customer expectation; (2) setia kepada pelanggan 
atau delighting the customer.12

Dalam konteks pendidikan, pendidikan dikatakan bermutu apabila dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan yaitu peserta didik, orang tua, masyarakat 

dan pengguna lulusan pendidikan. Merujuk pada pendapat Edward Sallis (dalam 

Danim), sekolah yang bermutu bercirikan sebagai berikut.

a. Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.
b. Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dalam 

makna ada komitmen untuk bekerja secara benar dari awal. 
c. Sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusianya.
d. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, 

tenaga akademik, maupun tenaga administratif.
e. Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk 

mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk 
berbuat benar pada peristiwa atau kejadian berikutnya.

f. Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik 
perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

g. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang 
sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya.

h. Sekolah mendorong orang yang dipandang memiliki kreativitas, mampu 
menciptakan kualitas, dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara 
berkualitas.

i. Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas.
j. Sekolah memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai 

jalan untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut.
k. Sekolah memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja.
l. Sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus-menerus sebagai 

suatu keharusan.13

                                                          
12 Engkoswara dan Aan Komariah, Op.Cit., h. 309.
13Sudarwan Danim, Visi Baru Manjemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 54-55.
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4. Pengertian Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)

Manajemen Mutu Terpadu (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. Suatu pendekatan, Total Quality Management memiliki sistem 

manajemen yang mampu mengangkat kualitas sebagai strategi usaha yang 

berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan cara melibatkan seluruh anggota 

organisasi atau institusi.14

Menurut Tjiptono dan Diana (dalam Siswanto), Manajemen Mutu Terpadu 

didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba 

untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya.15

Menurut Sudiyono Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)  

merupakan suatu sistem nilai yang mendasar dan komprehensif dalam mengelola 

organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dalam jangka 

panjang dengan memberikan perhatian secara khusus pada tercapaianya kepuasan 

pelanggan dengan tetap memperhatikan secara memadai terhadap terpenuhinya 

kebutuhan seluruh stakeholders organisasi yang bersangkutan. Sugeng Pinando

(dalam Sudiyono) juga menjelaskan bahwa manajemen mutu terpadu merupakan 

aktivitas yang berusaha untuk mengoptimalkan daya saing organisasi melalui 

                                                          
14Surahyo, “Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Dalam Sistem Pendidikan, 

Permasalahan dan Pemecahannya”. Jurnal Didaktika Islamika, Vol. 5 No. 1 (Februari 2015), h. 100.
15Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 195.
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perbaikan yang terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungannya.16

Dari definisi para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen 

mutu terpadu (Total Quality Management) merupakan suatu pendekatan untuk 

meningkatkan kualitas, kompetitif, efektivitas, dan fleksibilitas dari seluruh 

organisasi dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.  

Kehadiran manajemen mutu secara terpadu sebagai suatu konsep manajemen 

modern berusaha untuk memberikan respon secara tepat terhadap setiap perubahan 

yang ada, baik yang didorong oleh tantangan eksternal maupun kekuatan internal 

organisasi. Sebagai organisasi modern, keberadaan lembaga pendidikan harus 

mengetahui dan memahami pentingnya mencapai mutu pendidikan secara totalitas. 

Pendidikan harus benar-benar menyadari perlunya mencapai mutu dan 

mengusahakannya terhadap para peserta didik.17

Masalah kualitas dalam Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality 

Management) menuntut adanya keterlibatan dan tanggung jawab semua pihak dalam 

organisasi. Karena itu pendekatan manajemen mutu terpadu tidak hanya bersifat 

parsial, tetapi komprehensif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan 

dengan produk yang dihasilkan. Masalah kualitas juga tidak lagi dimaknai dan 

dipandang sebagai masalah teknis, tetapi lebih berorientasi pada terwujudnya 

kepuasan konsumen atau pelanggan. Manajemen mutu terpadu juga melibatkan faktor 

                                                          
16Sudiyono, Manajemen Pendidikan Tinggi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 102-103.
17Deden Makbuloh, Op.Cit., h. 59.
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fisik dan non fisik, semisal budaya organisasi dan gaya kepemimpinan. Keterpaduan 

faktor-faktor ini akan mengakibatkan kualitas pelayanan menjadi lebih meningkat dan 

bermakna.18  

Manajemen mutu terpadu (Total Quality Management) dalam konteks 

pendidikan merupakan sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus 

menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi

pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan saat ini 

maupun masa yang akan datang. Secara umum, struktur organisasi dan mekanisme 

kerja sekolah yang dikehendaki menurut konsep manajemen mutu terpadu seperti 

berikut ini.

a. Struktur organisasi sekolah mampu melancarkan proses pengelolaan mutu 
secara menyeluruh dan kondusif bagi perbaikan kualitas.

b. Struktur organisasi sekolah mampu mengutamakan kerja sama yang solid 
secara tim kerja.

c. Struktur organisasi sekolah mampu mengurangi fungsi kontrol yang tidak 
perlu.

d. Struktur organisasi sekolah mampu mereduksi pekerjaan-pekerjaan yang 
dilakukan secara tumpang-tindih akibat kesalahan struktur kerja.

e. Struktur organisasi sekolah mampu membentuk tim yang terstruktur dengan 
sistem manajemen yang sederhana.

f. Struktur organisasi sekolah mampu mengupayakan agar semua anggota tim 
memahami visi lembaga.

g. Struktur organisasi sekolah mampu mengupayakan agar semua anggota tim 
mampu memahami potensi lembaga.

h. Struktur organisasi lembaga mampu mengupayakan agar keseluruhan proses 
kerja berada di bawah satu komando yang hubungan kerjanya sederhana.

i. Struktur organisasi sekolah mampu melakukan penilaian untuk menentukan 
keberhasilan kerja sebuah sekolah.19  

                                                          
18 Sudiyono, Log.Cit.
19Sudarwan Danim, Op.Cit., h. 56. 
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B. Prinsip Manajemen Mutu Terpadu

Hensler dan Brunell (dalam Siswanto), mengemukakan empat prinsip utama 

dalam manajemen mutu terpadu berikut ini.

1. Kepuasan pelanggan

Termasuk pelanggan di sini, baik pelanggan internal maupun pelanggan 

eksternal. Dalam hal ini kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan 

dalam berbagai aspek yang meliputi harga, keamanan, dan ketetapan waktu. 

Mutu yang dihasilkan sama halnya dengan nilai yang diberikan untuk 

meningkatkan mutu hidup para pelanggan. Karenanya semakin tinggi yang 

diberikan kepada pelanggan, semakin besar pula kepuasannya.

2. Menaruh rasa hormat pada setiap orang

Menyadari bahwa setiap individu memiliki kreativitas yang unik, karyawan 

dianggap sebagai sumber daya organisasi yang paling bernilai. Dengan 

demikian, setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi 

kesempatan untuk terlibat serta berpartisipasi dalam tim pengambilan 

keputusan.

3. Manajemen berdasarkan fakta 

Setiap keputusan hendaknya selalu didasarkan pada fakta, bukan didasarkan 

pada intuisi. 
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4. Perbaikan berkesinambungan 

Perbaikan yang berkesinambungan yang perlu dilakukan terdiri atas tahapan 

perencanaan, pelaksanaaan rencana, pemeriksaan hasil perencanaan, dan 

tindakan perbaikan terhadap hasil yang diperoleh.20

Menurut Dean (dalam Sudiyono), mengemukakan prinsip umum manajemen 

mutu terpadu adalah sebagai berikut:

1. Organisasi yang memfokuskan pada ketercapaian kepuasan pelanggan 

(Customer focus organization).

2. Kepemimpinan (Leadership).

3. Keterlibatan seluruh partisipan organisasi (People organization).

4. Pendekatan yang menekankan pada perbaikan proses (Process approach).

5. Penerapan manajemen dengan pendekatan sistem (System approach).

6. Langkah perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus (Continual 

improvement).

7. Penerapan pengambilan keputusan yang didasarkan fakta (Factual approach 

to decision making).

8. Hubungan dengan supplier yang saling menguntungkan (Mutually beneficial 

relationship).21

                                                          
20 Siswanto, Op.Cit., h. 197
21 Sudiyono, Op.Cit., h. 104.
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C. Karakteristik Manajemen Mutu Terpadu

Terdapat sepuluh hal yang menjadi karakteristik manajemen mutu terpadu 

antara lain:

1. Fokus pada pelanggan, baik internal maupun eksternal.
2. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas.
3. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah.
4. Memiliki komitmen jangka panjang.
5. Menumbuhkan kerja sama tim.
6. Memperbaiki proses secara berkesinambungan.
7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
8. Memberikan kebebasan yang terkendali.
9. Memiliki kesatuan tujuan.
10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.22

D. Manfaat Manajemen Mutu Terpadu

Manajemen mutu terpadu sangat bermanfaat bagi pelanggan, institusi maupun 

organisasi, sebagai berikut.

1. Manfaat manajemen mutu terpadu bagi pelanggan:

a. Sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau 

pelayanan.

b. Kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih 

diperhatikan.

c. Kepuasan pelanggan terjamin.

                                                          
22Andang, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah: Konsep, Strategi, dan Inovasi 

Menuju Sekolah Efektif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 135.
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2. Manfaat manajemen mutu terpadu bagi institusi:

a. Terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan.

b. Staf lebih termotivasi.

c. Produktivitas meningkat.

d. Biaya turun.

e. Produk cacat berkurang.

f. Permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat.

3. Manfaat manajemen mutu terpadu bagi organisasi:

a. Pemberdayaan.

b. Lebih terlatih dan berkemampuan.

c. Lebih dihargai dan diakui.23

E. Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Pada Bidang Pendidikan

Kisah sukses implementasi manajemen mutu terpadu (Total Quality 

Management) dalam dunia bisnis mengilhami organisasi-organisasi lainnya termasuk 

organisasi pendidikan untuk mengadopsinya. Penerapan TQM dalam manajemen 

pendidikan mengundang perdebatan yang sangat serius. Beberapa pengamat 

mempertanyakan kelayakan dan kesesuaian konsep TQM dengan karakteristik 

lembaga pendidikan. 

Taylor dan Hill, McCulloch, berargumentasi bahwa TQM merupakan konsep 

yang sulit dievaluasi dalam lembaga pendidikan. Sedangkan Holmes dan Gerard 

                                                          
23Yundri Akhyar, “Total Quality Management (Manajemen Mutu Terpadu)”, Jurnal Potensia, 

Vol. 13 No. 1 (Januari-Juni 2014), h. 10-11.
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berpendapat bahwa TQM mungkin cocok untuk fungsi pendukung (support function), 

tetapi tidak cocok untuk fungsi pembelajaran yang merupakan inti dari sebuah 

lembaga pendidikan. Di lain pihak menurut Herbert, Dellana, dan Bass (dalam 

Rochaety, dkk) mengemukakan ada empat bidang utama dalam lembaga pendidikan 

yang dapat mengadopsi prinsip-prinsip TQM. Pertama, adalah penerapan TQM 

untuk meningkatkan fungsi-fungsi administrasi dan operasi lembaga pendidikan. 

Kedua, mengintegrasikan TQM dalam kurikulum. Ketiga, penggunaan TQM dalam 

metode pembelajaran di kelas. Keempat, menggunakan TQM untuk mengelola 

aktivitas riset dan pengembangan lembaga pendidikan.24

Konsep manajemen mutu terpadu (Total Quality Management) dalam 

pendidikan memandang bahwa lembaga pendidikan merupakan industri jasa dan 

bukan sebagai proses produksi. Manajemen mutu terpadu 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 manajemen mutu terpadu 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. Sejalan dengan itu, Permadi (dalam Mulyasa) mengemukakan bahwa:

                                                          
24Eti Rochaety, Pontjorini Rahayuningsih, Prima Gusti Yanti, Sistem Informasi Manajemen 

Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 104-105.
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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, latar belakang 

budaya serta pengaruh lingkungan.25

Memahami kutipan tersebut, dapat dikemukakan bahwa 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. 

Terdapat enam tantangan yang perlu dikaji dan dikelola secara strategik dalam 

rangka menerapkan konsep TQM di lembaga pendidikan, yakni berkenaan dengan 

dimensi kualitas, fokus pada pelanggan, kepemimpinan, perbaikan 

berkesinambungan, manajemen SDM, dan manajemen berdasarkan fakta.26

1. Dimensi Kualitas

Sebagai salah satu bentuk jasa yang melibatkan interaksi yang tinggi antara 

penyedia dan pemakai jasa, terdapat lima dimensi pokok yang menentukan 

kualitas penyelenggaraan pendidikan, yaitu:

a. Tangible (bukti fisik), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

karyawan/staf pengajar, dan sarana komunikasi. Misalnya, fasilitas 

                                                          
25E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

h. 177.
26E.Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 

h. 226.
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pembelajaran (gedung), fasilitas laboratorium, fasilitas perpustakaan, 

media pembelajaran, kantin, tempat parker, sarana ibadah, fasilitas 

olahraga, serta busana penampilan staf administrasi maupun staf pengajar.

b. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera atau cepat, akurat, dan memuaskan. Misalnya, 

mata pelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, jadwal 

pembelajaran, proses pembelajaran yang akurat,penilaian yang objektif, 

bimbingan dan penyuluhan, serta aktivitas lain yang semuanya untuk 

memperlancar peoses pembelajaran peserta didik.

c. Responsiveness (daya tanggap), yaitu kemauan/kesediaan para staf untuk 

membantu peserta didik dan memberikan pelayanan cepat tanggap. 

Misalnya, guru pembimbing mudah ditemui untuk konsultasi. Proses 

pembelajaran interaktif sehingga memungkinkan peserta didik lebih 

memperluas wawasan berpikir dan kreativitasnya, fasilitas pelayanan yang 

ada harus mudah diakses, prosedur administrasi penerimaan peserta didik 

baru harus sederhana, tidak berbelit-belit.

d. Assurance (jaminan), yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, 

kesopanan, respek terhadap peserta didik, serta memiliki sifat dapat 

dipercaya, bebas dari bahaya dan keragu-raguan. Misalnya, seluruh staf 

administrasi, staf pengajar, maupun pejabat struktural harus benar-benar 

kompeten di bidangnya sehingga reputasi lembaga pendidikan positif di 

mata masyarakat.
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e. Emphaty (empati), yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi dengan baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan 

peserta didiknya. Misalnya, staf pengajar mengenal siswanya yang 

mengikuti proses pembelajaran, guru bisa benar-benar berperan sesuai 

fungsinya, perhatian yang tulus diberikan kepada para siswanya berupa 

kemudahan mendapatkan pelayanan, keramahan, komunikasi, serta 

kemampuan memahami kebutuhan siswanya.27   

2. Fokus pada Pelanggan

Kepuasan pelanggan merupakan faktor penting dalam TQM. Oleh sebab itu, 

identifikasi pelanggan pendidikan dan kebutuhan mereka merupakan aspek 

krusial. Ivancevich (dalam Mulyasa), menyatakan bahwa langkah pertama 

dalam menerapkan TQM adalah memandang peserta didik sebagai pelanggan 

yang harus dilayani. Pandangan ini dikenal secara luas, tetapi tidak diterima 

secara universal. Salah satu pihak yang mengajukan keberatan atas pandangan 

ini mengungkapkan bahwa secara tradisional, para peserta didik dianggap 

sebagai pelanggan karena mereka yang “membayar SPP” dan menerima jasa 

yang ditawarkan (pendidikan). Sekolah tidak akan ada tanpa peserta didik. 

Akan tetapi, menurut mereka TQM bukanlah konsep tradisional. Justru 

pemakai akhir (end user) yang harus menjadi fokus utama para penyelenggara 

pendidikan.28

                                                          
27Eti Rochaety, Pontjorini Rahayuningsih, Prima Gusti Yanti, Op.Cit., h. 106-107.
28E. Mulyasa, Op.Cit., h. 228-229.
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3. Kepemimpinan 

Kesadaran akan kualitas dalam organisasi bergantung pada banyak faktor 

yang saling berhubungan, terutama sikap kepala sekolah terhadap kualitas. 

Pencapaian tingkat kualitas bukan merupakan hasil penerapan jangka pendek 

untuk meningkatkan daya saing, melainkan melalui implementasi TQM yang 

mensyaratkan kepemimpinan yang kontinu.

Dalam konteks TQM, pemimpin perlu memiliki karakteristik pribadi yang 

mencakup dorongan, motivasi untuk memimpin, kejujuran dan integritas, 

kepercayaan diri, inisiatif, kreativitas, fleksibilitas, kemampuan kognitif, serta 

pengetahuan dan kharisma. Kualitas manajerial pimpinan harus dapat 

memberikan inspirasi pada semua jajaran manajemen agar mampu 

memperagakan kualitas kepemimpinan yang sama, yang diperlukan untuk 

mengembangkan budaya TQM. Oleh sebab itu, keterlibatan langsung 

pimpinan lembaga pendidikan sangat penting.29

4. Perbaikan Berkesinambungan 

Perbaikan berkesinambungan berkaitan dengan kualitas (continous quality 

improvement) dan proses (continous process improvement). Komitmen 

terhadap kualitas dimulai dengan pernyataan dedikasi pada misi dan visi 

bersama, serta pemberdayaan semua tenaga kependidikan untuk mewujudkan 

visi sekolah. Perbaikan berkesinambungan bergantung pada dua unsur.  

Pertama, mempelajari proses, alat, dan keterampilan yang tepat. Kedua,
                                                          

29 Eti Rochaety, Pontjorini Rahayuningsih, Prima Gusti Yanti, Op.Cit., h. 118-119.
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menerapkan keterampilan-keterampilan baru tersebut dalam berbagai kegiatan 

di sekolah. Proses perbaikan berkesinambungan dapat dilakukan berdasarkan 

siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action). Siklus ini merupakan siklus 

perbaikan yang never-ending yang berlaku pada semua kegiatan sekolah, 

misalnya penerimaan siswa baru, evaluasi akhir, dan penjadwalan 

pembelajaran. Upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan dalam 

pendidikan harus menggunakan pendekatan sistem terbuka atau fungsi proses 

belajar mengajar.30  

5. Manajemen SDM

Selain merupakan asset organisasi yang paling vital, sumber daya manusia 

merupakan pelanggan internalyang menentukan kualitas akhir sebuah jasa dan 

lembaganya. Oleh sebab itu, sukses tidaknya implementasi TQM sangat 

ditentukan oleh kesiapan, kesediaan, dan kompetensi sumber daya manusia 

dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan untuk merealisasikannya secara 

sungguh-sungguh. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap para professional, SDM pemenang 

penghargaan kualitas Baldrige Award, Blackburn dan Rosen (dalam 

Rochaety, dkk), mengajukan 14 komponen strategi sumber daya manusia 

yang dapat memfasilitasi penerapan TQM, yaitu sebagai berikut.

a. Manajemen puncak bertanggung jawab untuk memprakarsai dan 

mendukung visi budaya TQM.
                                                          

30 E. Mulyasa, Op.Cit., h. 230-231.
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b. Visi tersebut diklarifikasikan dan dikomunikasikan kepada semua insan 

organisasi.

c. Berbagai sistem yang memungkinkan terjadinya komunikasi ke atas dan 

dikembangkan, dilaksanakan, serta diperkokoh. 

d. Pelatihan TQM disediakan bagi semua karyawan dan manajemen puncak 

mendukung secara aktif pelatihan tersebut. 

e. Tersedia program keterlibatan atau partisipasi karyawan. 

f. Organisasi wajib mengembangkan proses yang melibatkan berbagai 

macam perspektif untuk menangani isu-isu kualitas.

g. Para karyawan diberdayakan guna mengambil keputusan yang berkualitas 

menurut kebijakan mereka dan desain pekerjaan harus menyatakan hal ini 

dengan jelas.

h. Penilaian kinerja difokuskan ulang dari sekadar evaluasi masa lalu, 

menjadi tekanan yang dapat dilakukan manajemen untuk membantu para 

karyawan melakukan usaha berkualitas yang berkaitan dengan pekerjaan 

di masa mendatang.

i. Sistem kompensasi mencerminkan kontribusi kualitas yang berkaitan 

dengan tim, termasuk penguasaan keterampilan tambahan.

j. Sistem pengakuan non-finansial bagi individual maupun kelompok kerja, 

yang mendukung upaya pencarian kualitas total.



37

k. Berbagai sistem yang ada memungkinkan para karyawan di semua jenjang 

organisasi untuk menyampaikan perhatian, gagasan, dan reaksi mereka 

terhadap inisiatif kualitas.

l. Isu-isu keamanan dan kesehatan dikembangkan secara proaktif, bukan 

secara reaktif.

m. Berbagai program rekrutmen, seleksi, promosi, dan pengembangan karier 

karyawan mencerminkan realitas baru dalam mengelola dan bekerja dalam 

lingkungan TQM.

n. Meskipun membantu pihak lain untuk mengimplementasikan proses yang 

mendukung TQM, profesional SDM tidak melupakan pentingnya 

mengelola fungsi sumber daya manusia dengan pedoman yang sama.31

6. Manajemen Berdasarkan Fakta

Pengambilan keputusan harus didasarkan pada fakta nyata tentang kualitas 

yang didapatkan dari beragam sumber diseluruh jajaran organisasi. Jadi, tidak 

semata atas dasar intuisi, praduga, atau organisasi politik. Berbagai alat perlu 

dirancang dan dikembangkan untuk mendukung pengumpulan dan analisis 

data, serta pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Di antaranya adalah 

tujuh alat statistik utama yang melandasi Statistical Process Control (SPC): 

                                                          
31Eti Rochaety, Pontjorini Rahayuningsih, Prima Gusti Yanti, Op.Cit., h. 121-122.
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diagram sebab akibat, check sheet, diagram pareto, run chart, control chart, 

histogram, dan scatter diagram.32  

Dalam konteks pendidikan, ada dua wilayah kerja yang harus terus diperbaiki 

dalam kerangka TQM, yakni layanan administrasi dan layanan akademik. 

Peningkatan kualitas layanan administrasi tidak cukup hanya dengan senyum dan 

sikap ramah di hadapan orang tua siswa, siswa sendiri, pemerintah atau lainnya, tapi 

dialog, apa yang kurang, dan apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu 

ditingkatkan. Selain diinspirasi dengan berbagai literatur, hasil penelitian atau lainnya 

juga harus diperkuat dengan assessment terhadap mereka langsung, sehingga 

memperoleh masukan yang sesuai dengan kebutuhan riil pelanggan primer, sekunder, 

dan tersiernya.

Implementasi TQM dalam layanan administrasi di sekolah harus dilakukan 

secara sistematis untuk mencapai perubahan pada level kualitas tertentu yang dapat 

ditujukkan secara konsisten, sehingga dapat memenuhi harapan dan permintaan 

pelanggan. Berbagai strategi yang dapat dikembangkan untuk dapat memenuhi 

harapan pelanggan dan dapat memberikan layanan terbaik pada mereka adalah, dekat 

dengan pelanggan, dan fokus pada pelanggan dengan sikap yang profesional. 

Pegawai dan seluruh staf sekolah harus berusaha dekat dengan pelanggan, siswa, 

orang tua siswa, pemerintah maupun unsur-unsur employer yang biasa datang ke 

sekolah. Semua itu harus dilakukan agar dapat memahami benar apa permintaan 

                                                          
32E. Mulyasa, Op.Cit., h. 233. 
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mereka dan apa harapan mereka, apa yang belum dan sudah tercapai, dan yang paling 

penting mereka merasa terbantu, terlindungi dan terpuaskan. Sikap yang sama juga 

harus diberikan di antara sesama staf, karena mereka memerlukan suasana bekerja 

yang nyaman sehingga bisa produktif, dan dapat memberikan layanan terbaiknya 

pada pelanggan sekolah.33

Dalam konteks layanan akademik, guru selain harus profesional yang ditandai 

dengan penguasaan terhadap bahan ajar dengan baik, serta penguasaan berbagai 

strategi pembelajaran dan teknik-teknik evaluasi, juga harus mampu mengembangkan 

strategi pembelajaran yang membelajarkan siswa, dan tidak membiarkan siswa 

tertinggal, sehingga tidak ada siswa yang kompetensinya di bawah harapan.34

Untuk menjamin perbaikan total pada semua orang, disemua unit dan 

dilakukan terus-menerus, Edward Deming, Paine dkk (dalam Suryosubroto), 

menyarankan 14 butir untuk mencapai mutu pendidikan prima yang termasuk dalam 

strategi Total Quality Education (TQE), yaitu:35

a. Merancang secara terus-menerus berbagai tujuan pengembangan siswa, 

pegawai, dan pelayanan pendidikan.

b. Mengadopsi filosofi baru, yang mengedepankan kualitas pembelajaran dan 

kualitas sekolah.

                                                          
33Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat 

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 295-296.
34Ibid., h. 297.
35B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 198.
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c. Guru harus menyediakan pengalaman pembelajaran yang menghasilkan

kualitas kerja.

d. Menjalin kerja sama yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) untuk menjamin bahwa input yang diterima berkualitas.

e. Melakukan evaluasi secara kontinu dan mencari terobosan-terobosan 

pengembangan sistem dan proses untuk meningkatkan mutu dan 

produktivitas.

f. Para guru, staf lain dan murid harus dilatih dan dilatih lagi dalam 

pengembangan mutu. 

g. Kepemimpinan lembaga, yang mengarahkan guru, staf dan siswa mengerjakan 

tugas pekerjaannya dengan lebih baik.

h. Mengembangkan ketakutan, yakni semua staf harus merasa mereka dapat 

menemukan masalah dan cara pemecahannya, guru mengembangkan kerja 

sama dengan siswa untuk meningkatkan mutu.

i. Menghilangkan penghalang kerja sama di antara staf, guru, dan murid, atau 

antar ketiganya.

j. Hapus slogan, desakan atau target yang bernuansa paksaan dari luar.

k. Kurangi angka-angka kuota, ganti dengan penerapan kepemimpinan, karena 

penetapan kuota justru akan mengurangi produktivitas dan kualitas.

l. Hilangkan perintang-perintang yang dapat menghilangkan kebanggaan para 

guru atau siswa terhadap kecakapan kerjanya.



41

m. Sejalan dengan kebutuhan penguasaan materi baru, metode-metode atau 

teknik-teknik baru, maka harus disediakan program pendidikan atau 

pengembangan diri bagi setiap orang dalam lembaga sekolah tersebut.

n. Pengelola harus memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk 

mengambil bagian atau peranan dalam pencapaian kualitas.36

F. Kepemimpinan Dalam Manajemen Mutu Terpadu

Langkah pertama untuk mengarah pada keunggulan kualitas adalah prioritas 

utama untuk membuat kepemimpinan sebagai dasar strategi sasaran perhatian. Secara 

umum, kualitas kepemimpinan harus dirasakan memberi harapan dan komitmen dari 

semua stakeholders dan menetapkan satu dasar pengetahuan untuk karyawan 

sehingga mereka bisa belajar secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas layanan 

dalam semua dimensi.37

Dalam manajemen mutu terpadu (Total Quality Management) diperlukan 

seorang leader atau pemimpin yang kuat, memiliki visi dan misi yang jelas serta 

mampu menterjemahkan visi dan misinya itu pada rumusan-rumusan kebijakan serta 

tujuan-tujuan yang terukur. Pimpinan sekolah dalam kultur manajerial Indonesia 

biasa disebut sebagai kepala sekolah dibantu oleh beberapa wakil kepala sekolah dan 

seorang tata usaha. Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan oleh Vilstren (dalam 

Rosyada), pimpinan adalah seseorang yang berada dalam posisi paling atas di sekolah 

itu. Dengan demikian pimpinan sekolah adalah kepala sekolah. Dialah yang akan 

                                                          
36 Ibid., h. 199.
37Rusman, Op.Cit., h. 567.
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mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program sekolahnya itu pada 

masyarakat, pemerintah, dan para pengguna sekolah tersebut.38 Kepala sekolah 

merupakan pimpinan tunggal di sekolah yang mempunyai tanggung jawab untuk 

mengajar dan mempengaruhi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di 

sekolah untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan sekolah. 

Dalam manajemen modern seorang pemimpin juga harus berperan sebagai 

pengelola. Dilihat dari fungsi-fungsi manajemen, yakni planning (perencanaan), 

organizing (pengorganisasian) dan controlling (pengawasan), maka kepala sekolah 

harus berperan pula sebagai supervisor pengajaran serta sebagai evaluator program 

sekolah.39

Menurut Vilstren (dalam Rosyada), dalam konteks upaya mencapai berbagai 

kemajuan dan peningkatan-peningkatan kualitas secara berkelanjutan dalam semua 

sektor aktivitas sekolah, sekolah harus dipimpin oleh seorang kepala sekolah dengan 

beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Mereka harus memiliki visi yang kuat sebagai gambaran organisasi di masa 

yang akan datang, dan mereka juga harus berorientasi pada outcome.

2. Mereka juga harus mampu mengkomunikasikan visinya pada anggota tim 

kerjanya, dan secara kreatif menggunakan cara-cara tidak langsung untuk 

menyampaikan visinya itu.

                                                          
38 Dede Rosyada, Op.Cit., h. 291.
39 E. Mulyasa, Op.Cit., h. 181.
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3. Mereka adalah orang yang tepat untuk berada dalam posisi sesuai pilihan, tapi 

juga merupakan orang yang mampu menjadikan kesalahan sebagai pelajaran 

untuk bisa lebih baik.

4. Selalu memperoleh jalan untuk mampu melakukan perubahan-perubahan 

dalam organisasi.

5. Mereka mampu menciptakan iklim dan suasana kerja yang memberdayakan 

pegawai untuk melakukan yang terbaik, karena mereka adalah orang-orang 

yang dapat dikembangkan untuk menjangkau sukses.40

Kemudian, dalam upaya menuju cita idealnya sebagai sekolah dengan 

performa terbaik, dengan pendekatan total quality management yang secara 

konsepsional amat demokratis, karena memberikan pemihakan pada client dan 

masyarakat penggunanya, maka kepala sekolah harus melakukan beberapa tugas 

pokok, yaitu: 

1. Mengelola kurikulum dan kegiatan pembelajaran.

2. Melakukan kerja sama yang baik dengan guru dalam penetapan kurikulum 

dan proses pembelajaran.

3. Mendorong semua guru untuk melakukan yang terbaik dalam bidang dan 

kewenangannya.

4. Melakukan bimbingan pada guru agar terus melakukan perbaikan dalam 

pelaksanaan tugasnya.

                                                          
40Dede Rosyada, Op.Cit., h. 291-292. 
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5. Melakukan peningkatan skill, keahlian dan profesionalisme guru dengan 

memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan.

6. Menyediakan sumber-sumber belajar, alat serta berbagai fasilitas belajar yang 

dapat mendukung peningkatan kualitas.

7. Meningkatkan iklim kerja yang stimulatif dan sesuai dengan berbagai 

kebutuhan kemajuan.

8. Memberikan layanan dengan mudah bagi para guru, mudah diakses dan dapat 

memberikan berbagai jalan keluar dalam berbagai persoalan yang dihadapi 

guru di dalam kelasnya.41

Dalam konteks terakhir ini, Sallis (dalam Rosyada) juga menegaskan bahwa 

kepala sekolah harus mampu memberikan layanan terbaik bagi guru, tidak boleh 

menyalahkan mereka sebelum dianalisis terlebih dahulu kesalahan-kesalahannya, 

memberi kepercayaan yang penuh pada para guru untuk mengembangkan kualitas 

dalam batas kewenangannya, dan harus berusaha mengusahakan berbagai fasilitas 

untuk mendukung kreativitas guru.42

G. Keberhasilan Manajemen Mutu Terpadu

Tolak ukur keberhasilan manajemen mutu terpadu pada bidang pendidikan 

tidaklah mudah, berbeda dengan organisasi profit yang dapat diukur dari keberhasilan 

memasarkan produknya pada konsumen, yang dicirikan dengan mampu merebut 

konsumen lebih baik dari pesaingnya yang memproduksi barang atau jasa yang sama 

                                                          
41Ibid., h. 292-293. 
42Ibid
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atau sejenisnya. Sedangkan keberhasilan manajemen mutu terpadu pada bidang 

pendidikan diukur dari banyaknya anggota masyarakat yang merasa puas atau 

sebaliknya semakin berkurang atau tidak ada keluhan masyarakat pada proses 

pemberian pelayanan dan hasil pembangunan fisik dan non fisik. 

Bertolak dari uraian di atas, bagi organisasi pendidikan adaptasi manajemen 

mutu terpadu dikatakan sukses, jika menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Tingkat konsistensi produk dalam memberikan pelayanan umum dan pelaksanaan 

pembangunan terus meningkat. 

Konsep manajemen mutu terpadu menekankan pada pencarian secara  

konsisten terhadap perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan 

kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus melaksanakan 

tugas pokoknya dalam memberikan pelayanan umum dan pelaksanaan 

pembangunan diantaranya:

a. Memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

b. Memberikan kenyamanan dan penanganan keluhan yang memuaskan.

c. Sarana dan prasarana yang dibangun memenuhi semua persyaratan dan 

berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai 

pelanggan pendidikan.43

                                                          
43Hadari Nawawi, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan, 

(Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press), 2012, h. 143-144.
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2. Kekeliruan dalam bekerja yang berdampak menimbulkan ketidakpuasan dan 

komplein masyarakat yang dilayani semakin berkurang. 

Dalam manajemen mutu terpadu pelanggan itu benar-benar dilindungi agar 

mereka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Semua perangkat 

sekolah/madrasah harus benar-benar memiliki kultur pelayanan terbaik terhadap 

siswa dan orang tua siswa, sehingga mereka puas tidak hanya diakhir setelah 

putra-putrinya lulus, tetapi sejak awal mereka masuk ke halaman 

sekolah/madrasah. Selain itu, sekolah/madrasah harus mengadakan evaluasi secara 

berkala untuk mengaudit kinerja guru dan staf TU agar kekeliruan dalam bekerja 

berkurang. 

3. Disiplin waktu dan disiplin kerja semakin meningkat. 

Organisasi yang baik harus berupaya menciptakan peraturan atau tata tertib 

yang akan menjadi rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh seluruh pegawai dalam 

organisasi, karena disiplin merupakan faktor penting yang mempunyai peranan 

untuk membentuk seseorang mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan 

kewajibannya. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin antara lain:

a. Peraturan jam kerja (jam masuk, jam istirahat, dan jam pulang).

b. Peraturan dasar tentang berpakaian, bertingkah laku dalam pekerjaan.

c. Peraturan cara-cara melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit kerja 

lain.44

                                                          
44Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 94. 
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4. Inventarisasi aset organisasi semakin sempurna, terkendali dan tidak 

berkurang/hilang tanpa diketahui sebab-sebabnya.

Inventarisasi aset organisasi adalah pencataan atau pendaftaran aset berupa 

barang-barang milik sekolah/madrasah ke dalam suatu daftar inventaris barang 

secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Kegiatan 

inventarisasi meliputi dua kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode barang.

b. Kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan laporan.45

5. Kontrol berlangsung efektif terutama dari atasan langsung melalui pengawasan 

melekat.

Pengawasan melekat merupakan proses pemantauan, pemeriksaan dan 

evaluasi oleh pimpinan organisasi kerja terhadap semua fungsi komponen dalam 

melaksanakan pekerjaan di lingkungan suatu organisasi pendidikan.

Langkah-langkah mengadakan pengawasan melekat dalam lembaga 

pendidikan adalah:

a. Kepala madrasah menciptakan struktur organisasi yang mengandung kontrol.

b. Mekanisme kerja para pegawai dibuat dengan menjabarkan deskripsi tugas 

masing-masing menjadi tugas tahunan, bulanan, mingguan, dan harian.

c. Kepala madrasah melihat apakah tugas-tugas itu sudah dikerjakan sesuai 

dengan jadwal atau tidak.46

                                                          
45Ibrahim Bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2008), h. 56. 
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6. Pemborosan dana dan waktu dalam bekerja dapat dicegah.

Dalam organisasi pendidikan pemborosan dana dan waktu dapat dicegah 

dengan memiliki rencana kegiatan dan anggaran sekolah/madrasah yang jelas dan 

akurat sehingga dapat memperhitungkan keseimbangannya dan penetapan prioritas 

sesuai kemampuan penyediaan dananya. 

7. Peningkatan keterampilan dan keahlian dalam bekerja terus dilaksanakan.

Peningkatan keterampilan dan keahlian dalam bekerja dapat dilaksanakan

dengan mengikuti workshop, pelatihan komputer, pelatihan MGMP baik tingkat 

sekolah/madrasah, kabupaten maupun provinsi. Sehingga metode atau cara bekerja 

selalu mampu mengadaptasi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sebagai cara bekerja yang paling efektif, efisien dan produktif.  

H. Penelitian Yang Relevan

Penulis menyadari bahwa secara substansial penelitian ini tidak sama sekali 

baru. Penelitian sebelumnya berkaitan dengan manajemen mutu terpadu telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya sebagai berikut: 

Erra Yusmina, Murniati AR, dan Niswanto yang berjudul “Implementasi 

Manajemen Mutu Terpadu Dalam Peningkatan Kinerja Sekolah”. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pelaksanaan manajemen mutu terpadu dalam peningkatan kinerja 

sekolah sudah baik, hasil tersebut bisa dilihat dari penyusunan program yang

berpedoman pada prinsip-prinsip dasar manajemen mutu terpadu, implementasi 

                                                                                                                                                                     
46Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), h. 171-172.
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manajemen mutu terpadu yang dilakukan kepala sekolah dengan melibatkan seluruh 

pendukung sekolah, serta manfaat penerapan manajemen mutu terpadu dalam 

peningkatan kinerja guru yang berpengaruh terhadap prestasi siswa dan 

meningkatnya kinerja sekolah.47

Muhammad Suhardi yang berjudul “Manajemen Mutu Terpadu Di SMA 

Unggulan Kota Mataram”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan 

mutu pendidikan di SMA Bertaraf Internasional ini dilakukan dengan konsep-konsep 

Manajemen Mutu Terpadu, yang ditunjukkan dengan kesiapan sekolah membentuk 

tim-tim kerja seperti steering committee/school board, project team dan kelengkapan 

manajemen profesional yang sebagian besar berasal dari luar negeri.48

Umi Khoiriyah yang berjudul “Study Tentang Implementasi Manajemen 

Mutu Terpadu Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Jeketro Kecamatan Gubug 

Kabupaten Grobogan”. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep manajemen mutu 

terpadu yang dianut oleh MTs N Jeketro adalah manajemen mutu terpadu yang 

berupaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terdiri dari pelanggan internal 

dan eksternal. Dan upaya dari MTs N Jeketro adalah dengan meningkatkan kualitas 

pelanggan internal yang terdiri dari guru, teknisi, laboran dan tenaga administrasi, 

selanjutnya adalah membentuk siswa yang berkualitas yakni mempunyai semangat 

                                                          
47Erra Yusmina, Murniati AR, dan Niswanto, Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Dalam 

Peningkatan Kinerja Sekolah, Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol. 4 No. 2 (November 2014), h. 168.  
48 Muhammad Suhardi, Manajemen Mutu Terpadu Di SMA Unggulan Kota Mataram, Jurnal 

Pendidikan, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2017).
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tinggi, mampu menghadapi tantangan zaman, menjadi insan yang bertakwa dan 

mampu bersaing dan mengamalkan setelah selesai pendidikan di MTs N Jeketro.

Hujaimatul Fauziah yang berjudul “Implementasi Manajemen Mutu Terpadu 

Dalam Rangka Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Internal Di SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung”. Hasil penelitian menunjukan bahwa SMA Al- Kautsar telah 

melakukan perbaikan secara terus menerus artinya selalu memperbaiki dan 

menyesuaikan dengan perubahan yang menyangkut kebutuhan dan keinginan para 

pelanggan internal sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan 

harapan para pelanggan internalnya saat ini dan untuk masa yang akan datang. Jika 

SMA Al-Kautsar dapat mempertahankan manajemen mutu terpadu yang telah 

dilaksanakan maka dapat menghasilkan tingkat kualitas produk pendidikan yang 

tinggi, baik ditinjau dari aspek prestasi dan disiplin ilmu pengetahuan umum maupun 

dari ilmu pengetahuan agama.49

                                                          
49Hujaimatul Fauziah, Implementasi Manajemen Mutu Terpadu Dalam Rangka Meningkatkan 

Kepuasan Pelanggan Internal Di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, Jurnal Sains dan Inovasi, Vol. IV 
No. 2 (2008), h. 92.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses 

penelitian, sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan 

percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-

fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru 

dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.1

Menurut Mardalis, metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui 

sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti cara kerja yang sistematik. 

Metode di sini diartikan sebagai suatu cara atau teknisi yang dilakukan dalam proses 

penelitian.2

Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah suatu 

prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis 

untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk 

mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikkan tingkat ilmu serta 

teknologi. 

                                                          
1S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 1. 
2Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24. 
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Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.3 Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode 

kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif 

berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.4

Metode yang dipakai dalam mengumpulkan data adalah metode deskriptif 

yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang implementasi manajemen mutu 

terpadu di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada ojek yang alami. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan secara 

alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan 

kondisinya.

B. Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data 

diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang 

                                                          
3Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2006), h. 1.  
4Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 

h. 11.
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merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis 

maupun lisan.5

Berdasarkan uraian di atas menurut Lofland sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data-data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain.6

Adapun sumber data terdiri atas dua macam, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.7 Dalam penelitian ini sumber data primer yang diperoleh 

oleh peneliti adalah hasil wawancara dengan kepala madrasah, guru, staf tata usaha, 

siswa, dan wali murid MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten tanggamus.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.8 sumber data 

sekunder yang diperoleh peneliti adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-

pihak yang berkaitan berupa data-data madrasah dan berbagai literatur yang relevan 

dengan pembahasan.

                                                          
5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2013), h. 172.
6 Lexy J. Moleong, Op.Cit., h. 157.
7Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 253.
8 Ibid
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Dari penjelasan teori tersebut maka penulis dapat menentukan sumber data 

penelitian ini adalah:

a. Kepala Madrasah

b. Guru 

c. Staf Tata Usaha

d. Siswa 

e. Masyarakat (orang tua siswa/wali murid)

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting 

(kondisi alamiah). Sumber data primer pada teknik pengumpul data lebih banyak 

pada observasi berperanserta (partisipan observation), wawancara mendalam (in 

depth interview) dan dokumentasi.9

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi 

(pengamatan), wawancara (interview) dan dokumentasi.

1. Observasi 

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi 

(pengamatan) adalah alat pengukur data yang dilakukan dengan cara mengamati dan 

mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.10

                                                          
9 Ibid., h. 225.
10 Kartini Kartono, Pengantar Metode Riset Sosial, (Bandung: Alumni, 2008), h. 70.
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Dari pengertian di atas memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa 

observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan dengan alat indra baik 

langsung maupun tidak langsung terhadap fakta-fakta, gejala-gejala yang akan 

diteliti.

Observasi (pengamatan) yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian non partisipan, dimana penulis tidak turut ambil bagian dalam kehidupan 

orang yang di observasi. Adapun hal-hal yang akan di observasi adalah tentang 

Manajemen Mutu Terpadu di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus.

Teknik observasi dilakukan di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus untuk mendapatkan data tentang peran manajemen mutu 

terpadu. Adapun observasi ini dilakukan terhadap kepala madrasah, guru, staf tata 

usaha, siswa, dan orang tua siswa/wali murid.

Instrument terlampir.

2. Wawancara (Interview)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, 

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi 

dari terwawancara.11 Menurut Esterberg (dalam Sugiyono), wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.12

                                                          
11 Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h. 198.
12 Sugiyono, Op.Cit., h. 317.
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Berdasarkan kutipan menurut Esterberg penulis menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan metode interview adalah metode yang dipergunakan untuk 

memperoleh data yang valid secara langsung meminta keterangan dari pihak yang di 

interview, karena metode ini merupakan cara yang mudah dan praktis untuk 

menghimpun data yang diperlukan, dengan demikian informasi yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti bisa diperoleh dari pihak-pihak tertentu yang dianggap 

mewakili.

Bila dilihat dari sifat dan teknik pelaksanaannya jenis interview dapat 

dibedakan atas: 

a. Wawancara bebas (wawancara tak terpimpin), adalah proses wawancara di 

mana interview tidak secara sengaja mengarah tanya jawab pada pokok 

persoalan dari fokus penelitian. 

b. Wawancara terpimpin, adalah wawancara yang menggunakan panduan 

dari pokok-pokok permasalahan.

c. Wawancara bebas terpimpin, adalah kombinasi antara wawancara bebas 

dengan wawancara terpimpin. Jadi dalam wawancara hanya memuat 

pokok-pokok masalah yang diteliti selanjutnya dalam proses wawancara 

berlangsung mengikuti situasi pewawancara, apabila menyimpang dari 

pokok persoalan yang dibahas.13

                                                          
13Hamid Darmadi, Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 286.
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Ditinjau dari pelaksanaannya, penulis menggunakan model interview bebas 

terpimpin, yang merupakan kombinasi antara interview bebas dan interview 

terpimpin. Dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja tetapi juga mengingat 

akan data apa yang akan dikumpulkan dengan membawa sederetan pertanyaan, serta 

berupaya untuk menciptakan suasana santai tapi tetap serius dan sungguh-sungguh. 

Metode ini penulis gunakan untuk mewawancarai kepala madrasah, guru, staf tata 

usaha, siswa, dan orang tua siswa/wali murid. 

Instrument terlampir.

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada dokumen 

atau catatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Di dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.14

Adapun data-data yang dihimpun melalui metode dokumentasi dalam penelitian 

ini adalah sejarah singkat berdirinya Madrasah di MA Bahrul Ulum Kecamatan 

Semaka Kabupaten Tanggamus, daftar siswa, daftar pegawai, sarana dan prasarana, 

visi dan misi, struktur organisasi, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan 

dengan penelitian ini.

Jadi metode dokumentasi adalah suatu cara pengambilan atau pengumpulan 

data dengan cara mengumpulkan suatu bukti-bukti tertulis, cetak, gambar, dan 

sebagainya. Instrument terlampir.
                                                          

14 Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h. 201.
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D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan 

orang lain.15 Adapun metode berfikir yang dipakai pada penelitian ini adalah metode 

induktif atau mengumpulkan bukti-bukti khusus yang kemudian ditarik suatu 

kesimpulan yang bersifat umum. Setelah dilakukan penelitian, data yang terkumpul 

masih merupakan data mentah sehingga perlu diolah dan dianalisis terlebih dahulu 

guna menghasilkan sebuah informasi yang teruji kevalidannya. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan dalam penelitian meliputi: 

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal 

yang tidak perlu.16 Mengumpulkan data dan menerangkan data yang memfokuskan 

pada hal-hal yang berhubungan dengan wilayah penelitian dan menghapus data yang 

tidak berpola baik dari hasil observasi, interview dan dokumentasi.

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

                                                          
15Sugiyono, Op.Cit., h. 241.
16Ibid., h. 338.
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untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang disajikan antara lain 

dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan, dan bagan. Dengan mendisplay data, 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.17

3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) 

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna atau arti, ketentuan, pola-pola, penjelasan, atau sebab akibat, atau 

penarikan kesimpulan, sebenarnya hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Dalam menarik kesimpulan akhir, penulis menggunakan 

metode berpikir induktif. Berpikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang 

khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-

peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.18

E. Uji Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data yang meliputi tingkat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), dan kepastian (confirmability) dari hasil 

penelitian ini, penulis melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

                                                          
17 Ibid., h. 341.
18 Lexy J. Moleong, Op.Cit., h. 43.
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Pengujian keabsahan data dengan meningkatkan ketekunan ini dilakukan 

dengan cara peneliti membaca semua catatan hasil penelitian secara cermat, sehingga 

dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Sebagai bekalnya adalah peneliti 

membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-

dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.19

2. Trianggulasi

Trianggulasi dilakukan dengan cara trianggulasi teknik, sumber data dan 

waktu. Trianggulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan 

teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Trianggulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui 

sumber yang berbeda dalam hal ini sumber datanya adalah kepala sekolah, guru, staf 

tata usaha, siswa, dan orang tua siswa/wali murid. Trianggulasi waktu artinya 

pengumpulan data dilakukan pada berbagai kesempatan, pagi, siang, dan sore hari.20

3. Member Check

Pengujian keabsahan data dengan member check dilakukan dengan cara 

mendiskusikan hasil penelitian kepada sumber-sumber data yang telah memberikan 

data, yaitu kepala sekolah, guru atau staf, siswa dan masyarakat sekitar.21

                                                          
19Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), h. 410.  
20Ibid., h. 411. 
21Ibid.
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BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Profil MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

1. Sejarah Singkat MA Bahrul Ulum

Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus didirikan pada tahun 2000 oleh masyarakat dan yayasan, karena 

melihat akan kebutuhan sekolahan yang pada waktu itu hanya ada SLTA maka 

masyarakat dan yayasan mengadakan rapat musyawarah bersama untuk 

meningkatkan pendidikan SLTA dibidang keagamaan di Kecamatan Semaka 

maka didirikanlah Madrasah Aliyah Bahrul Ulum.

Program pertama dilaksanakan pada tahun 2000/2001, yang pada waktu 

itu peserta didik yang mendaftar diri sebagai perintis di MA Bahrul Ulum 

sejumlah 13 siswa. 

Pada awalnya status madrasah ini masih terdaftar. Pada tahun 2005 

diakreditasi oleh Tim Penilai Akreditasi dengan mengisi dokumen satu dan 

dokumen dua, dokumen satu berisi profil madrasah, profil yayasan dan Tim 

Perumus Akreditasi MA Bahrul Ulum. Dan pada waktu itu mendapat nilai 

Akreditasi C.
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Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus sudah mengalami empat kali pergantian kepala madrasah, yaitu:

Tabel 4.1
Daftar Nama Serta Periode Jabatan Kepala Madrasah MA Bahrul Ulum

Kec. Semaka Kab. Tanggamus

No Nama Kepala Madrasah Periode 

1 Adhan Saiful, S.H 2001 – 2002

2 Eko Priyanto 2002 – 2007

3 Amat Fajri, S.Pd 2007 – 2013

4 Nur Puji Lestari, S.Pd 2013 – sekarang

Sumber: Dokumentasi MA Bahrul Ulum Kec. Semaka Kab. Tanggamus.

Sejak awal berdirinya MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus sudah mengalami empat kali perubahan kepala madrasah. Pada 

periode pertama madrasah ini dipimpin oleh bapak Adhan Saiful, S.H. Pada 

periode kedua dipimpin oleh bapak Eko Priyanto. Pada periode ketiga dipimpin 

oleh bapak Amat Fajri, S.Pd. Dan pada periode keempat diteruskan oleh ibu Nur 

Puji lestari, S.Pd sampai dengan sekarang.

2. Visi, Misi, dan Tujuan

a. Visi 

“Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa dan berbudi luhur memiliki iman dan keterampilan, kesehatan 
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jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung 

jawab kemasyarakatan dan berbangsa”.

b. Misi 

1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai 

sekolah yang berciri khas agama Islam.

2) Nasionalisme dan patriotism yang tinggi.

3) Motivasi dan komitmen yang tinggi untuk meraih prestasi yang 

unggul.

4) Kepekaan sosial dan disiplin yang tinggi yang ditunjang dengan 

kondisi fisik yang prima.

c. Tujuan 

1) Membekali murid-murid dengan keterampilan agama dan keimanan, 

sehingga diharapkan agar menjadi manusia yang kuat iman dan 

taqwa.

2) Membekali murid-murid dengan ilmu pengetahuan agar menjadi 

manusia yang cerdas dan terampil, sehingga menjadi manusia yang 

bermanfaat bagi orang lain. 

3) Mengantarkan murid-murid menjadi anggota masyarakat yang 

mampu mengamalkan hasil pendidikan dengan nuansa akhlak mulia, 

cinta lingkungan dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi.
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3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus adalah sebagai berikut.

4. Keadaan Guru dan Staf MA Bahrul Ulum

Guru dan staf dalam madrasah merupakan salah satu komponen 

terpenting dari suatu lembaga pendidikan. Ketersediaan guru dan staf yang 

memadai dan profesional dalam bidangnya merupakan faktor terpenting dalam 

mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar di madrasah. Potensi, bakat 

Wakil Kepala
Bardo, A.ma.Pd

Dewan Komite
Mukadi, S.Pd

Bendahara 
Tusnawiyah, S.Pd

Tata Usaha
Rahmad Purnawan W, S.Pd.I

Unit Perpus
Novita Riyana, S.Pd

Dewan Guru

Peserta Didik

Masyarakat 

Kepala Madrasah
Nur Puji Lestari, S.Pd
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dan kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam mengajar sangat berpengaruh 

dalam perkembangan kecerdasan dan daya tangkap peserta didik terhadap 

pelajaran yang diberikan.

Untuk mengetahui keadaan guru dan staf yang ada di MA Bahrul Ulum 

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 4.2
Keadaan Guru MA Bahrul Ulum Kec. Semaka Kab. Tanggamus

No Nama
Jenjang 

Pendidikan
Bidang 
Study Jabatan

1 Nur Puji Lestari S.Pd. S1 Matematika Kepala 
Madrasah

2 Bardo, A.Ma.Pd. D3 Penjaskes Wakil 
Kepala

3 Amat Fajri S.Pd. S1 Akidah 
Akhlak

Guru 

4 Ermayanti S.Sos.I. S1 Geografi Guru 

5 Tusnawiyah A.Md. D3 Bahasa
Inggris

Guru 

6 Mohamad Muhdir, S.Ag. S1 Bahasa Arab Guru 

7 Novita Riana S.Pd. S1 Bahasa 
Indonesia

Guru 

8 Muhammad Muhdor, S.Ag S1 Qur’an Hadis Guru

9 Siti Rohmatun S.Pd. S1 Sejarah Guru 

10 Siti Umriyah S.Pd. S1 SBK Guru 

11 Uswatun Hasanah S.Hi. S1 Fiqih Guru 

12 Dedi Heriyanto S.Pd. S1 TIK Guru 

13 Muryati, S.Pd S1 PKn Guru 

14 Sonny Eka Kusuma S.Pd. S1 Sosiologi Guru 

15 Rahmad Purnawan Wahid, S.Pd.I S1 SKI Guru 
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16 Binarni,S.Pd S1 Fisika Guru 

17 Agilta Putriana,SE S1 Ekonomi Guru 

18 Dwi Fitrianingsih, S.Pd S1 Bahasa 
Lampung

Guru 

Sumber: Dokumentasi MA Bahrul Ulum Kec. Semaka Kab.Tanggamus

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa MA Bahrul Ulum 

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus memiliki tenaga pendidikan yang 

berjumlah 18 orang. Dengan jenjang pendidikan S1 berjumlah 16 orang dan D3 2 

orang. 

Tabel 4.3
Keadaan Staf MA Bahrul Ulum Kec. Semaka Kab. Tanggamus

No Nama Jenjang 
Pendidikan 

Jabatan 

1 Dedi heriyanto, S.Pd S1 Staf TU

2 Rahmad Purnawan Wahid, S.Pd.I S1 Staf TU 

3 Novita Riana, S.Pd S1 Pustakawan 

Sumber: Dokumentasi MA Bahrul Ulum Kec. Semaka Kab. Tanggamus.

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa staf di MA Bahrul Ulum 

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus berjumlah 3 orang dengan jabatan 

sebagai staf TU dan pustakawan.

5. Keadaan Peserta Didik MA Bahrul Ulum 

Peserta didik memiliki peran yang sangat penting, karena berjalannya 

suatu proses belajar mengajar tergantung pada kondisi peserta didik dan kualitas 

lembaga pendidikan itu sendiri. Adapun keadaan peserta didik MA Bahrul Ulum 

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut.
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Tabel 4.4
  Keadaan Peserta Didik MA Bahrul Ulum Kec. Semaka Kab. Tanggamus

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 X 15 32 47

2 XI A IPS 10 12 22

3 XI B IPS 13 10 23

4 XII A IPS 12 13 25

5 XII B IPS 10 14 24

Jumlah 60 81 141

Sumber: Dokumentasi MA Bahrul Ulum Kec. Semaka Kab. Tanggamus.

6. Sarana dan Prasarana MA Bahrul Ulum

Sarana dan prasarana yang tersedia di MA Bahrul Ulum Kecamatan 

Semaka Kabupaten Tanggamus merupakan sarana penunjang kegiatan belajar 

mengajar, meskipun bisa dikatakan masih sangat minim untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar di madrasah bila dibandingkan dengan madrasah-

madrasah yang ada di daerah-daerah lain. 

Sarana dan prasarana yang tersedia di MA Bahrul Ulum Kecamatan 

Semaka Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Sarana dan Prasarana MA Bahrul Ulum Kec. Semaka Kab. Tanggamus

No Jenis Ruangan Jumlah Keterangan

1 Ruang Kelas 5 Baik 

2 Ruang Ka. Madrasah 1 Baik 

3 Ruang Guru 1 Baik
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4 Ruang TU 1 Baik

5 Ruang Perpustakaan 1 Baik

6 Ruang Lab. Bahasa 1 Baik

7 Ruang Lab. Komputer 1 Baik

8 Ruang BK 1 Baik

9 Ruang UKS 1 Baik

10 Ruang Osis 1 Baik

11 Mushola 1 Baik

12 WC Guru 1 Baik

13 WC Siswa 2 Baik

14 Gudang 1 Baik

15 Parkir 1 Baik 

Sumber: Dokumentasi MA Bahrul Ulum Kec. Semaka Kab. Tanggamus.

7. Letak Geografis MA Bahrul Ulum 

Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus  memiliki luas tanah 3.480 m2 dan luas bangunan 2.500 m2. Terletak

di Desa Sudimoro Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, tepatnya di Jl. Pos 

Polisi No. 03 kecamatan Semaka Kabuapten Tanggamus. Adapun batas-batas 

posisi MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus adalah 

sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk.

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya.

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya.

- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah penduduk.
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B. Hasil Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Manajemen Mutu Terpadu di 

MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, yang meliputi 

keberhasilan dalam implementasi manajemen mutu terpadu didasarkan kepada teori 

Hadari Nawawi, diantaranya tingkat konsistensi produk dalam memberikan 

pelayanan umum dan pelaksanaan pembangunan terus meningkat, kekeliruan dalam 

bekerja yang berdampak menimbulkan ketidakpuasan dan komplain masyarakat yang 

dilayani semakin berkurang, disiplin waktu dan disiplin kerja semakin meningkat, 

inventarisasi aset organisasi semakin sempurna, terkendali dan tidak berkurang/hilang 

tanpa diketahui sebab-sebabnya, kontrol berlangsung efektif terutama dari atasan 

langsung melalui pengawasan melekat, pemborosan dana dan waktu dalam bekerja 

dapat dicegah, dan peningkatan keterampilan dan keahlian dalam bekerja terus 

dilaksanakan.

Data Penelitian diperoleh menggunakan instrumen pengumpulan data berupa 

wawancara, observasi, serta dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala 

madrasah, guru, staf TU, siswa, dan wali murid. 

1. Tingkat Konsistensi Produk dalam Memberikan Pelayanan Umum dan 

Pelaksanaan Pembangunan Terus Meningkat

Dalam memberikan pelayanan umum dan pelaksanaan pembangunan 

dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, memberikan 

kenyamanan dan penanganan keluhan yang memuaskan, dan sarana dan prasarana 

yang dibangun memenuhi semua persyaratan dan berfungsi dengan baik. Adapun 
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penyajian data hasil wawancara tentang manajemen mutu terpadu di MA Bahrul 

Ulum adalah sebagai berikut:

a. Memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penyajian data hasil wawancara dengan kepala madrasah, siswa dan 

masyarakat (wali murid) adalah sebagai berikut.

Ibu Nur Puji Lestari, S.Pd (selaku kepala madrasah), mengatakan: Tingkat 
konsistensi produk dalam memberikan pelayanan umum dan pelaksanaan 
pembangunan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan 
masyarakat, karena MA Bahrul Ulum membutuhkan pelanggan pendidikan
(peserta didik) dan interaksi sosial dengan masyarakat, sebaliknya juga 
masyarakat membutuhkan bimbingan dari MA Bahrul Ulum.1

Hasil wawancara di atas dapat diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

siswa dan wali murid yang menyatakan bahwa: 

Laila Qadariah (selaku siswa MA kelas 2), mengatakan: mestinya sekolah di 
MA Bahrul Ulum banyak ilmu agama yang diperoleh, berbeda dengan 
sekolah lainnya misalnya seperti di SMK maupun di SMA ilmu keagamaannya 
kurang.2

Ibu Siti Masfufah (selaku wali murid), mengatakan: saya tertarik untuk 
menyekolahkan putri saya di MA Bahrul Ulum karena berbasis keagamaan, 
dan lebih banyak keuntungannya, secara dunia dia mendapat ilmu dan secara 
ukhrowiyah juga mendapat ilmu, serta dapat memahami pelajaran Islam yang 
sesungguhnya.3

Ibu Widiyanti (selaku wali murid), mengatakan: saya menyekolahkan putra 
saya di MA Bahrul Ulum karena disana ilmu agamanya lebih diutamakan 
dibandingkan dengan sekolah SMA/SMK, dan biaya sekolah di MA Bahrul 
Ulum juga lebih murah.4

                                                          
1Nur Puji Lestari, Kepala Madrasah MA Bahrul Ulum, Wawancara, Tanggal 17 Februari 

2018. 
2Laila Qadariah, Siswa Kelas 2 MA Bahrul Ulum, Wawancara, Tanggal 17 Februari 2018.
3Siti Masfufah, Wali Murid, Wawancara, Tanggal 18 Februari 2018. 
4 Widiyanti, Wali Murid, Wawancara, Tanggal 18 Februari 2018.
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

MA Bahrul Ulum memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat pada tingkat 

konsistensi produk dalam memberikan pelayanan umum dan pelaksanaan 

pembangunan, karena dengan begitu tercipta interaksi sosial antara MA Bahrul Ulum 

dengan pelanggan pendidikan (siswa dan masyarakat).

b. Memberikan kenyamanan dan penanganan keluhan yang memuaskan.

Penyajian data hasil wawancara dengan kepala madrasah dan dewan guru 

adalah sebagai berikut.

Ibu Nur Puji Lestari, S.Pd (selaku kepala madrasah), mengatakan:
Sementara ini memang sedang dilaksanakan dan belum sepenuhnya 
memberikan kenyamanan. Dan Alhamdulillah selama ini belum ada keluhan-
keluhan dari masyarakat, dan apabila ada masyarakat yang komplain, maka 
akan diadakan sosialisasi, memberikan penjelasan, dan memberikan asumsi-
asumsi kebaikan.

Hasil wawancara di atas dapat diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

dewan guru dan wali murid yang menyatakan bahwa:

Bapak Mohamad Muhdir, S.Ag (selaku dewan guru), mengatakan: Selama 
ini belum ada masyarakat yang komplain, hubungan komunikasi antara pihak 
madrasah dan masyarakat pun baik. Dan proses pembelajaran juga 
dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila ada guru yang tidak hadir 
digantikan oleh guru piket untuk mengisi jam pelajaran agar tidak terjadi 
kekosongan saat jam pelajaran dilaksanakan.5

Ibu Siti Masfufah (selaku wali murid), mengatakan: Selama ini saya belum 
pernah ada keluhan/komplain. Karena komunikasi antara MA Bahrul Ulum 
dengan masyarakat terjalin dengan baik. Apabila ada informasi atau 
pemberitahuan lainnya juga disampaikan dengan baik kepada siswa-
siswanya.6

                                                          
5Mohamad Muhdir, Dewan Guru, Wawancara, Tanggal 19 Februari 2018.
6 Siti Masfufah, Wali Murid, Wawancara, Tanggal 16 April 2018.
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa MA 

Bahrul Ulum terus berusaha memberikan kenyamanan kepada pelanggan pendidikan, 

dan selama ini juga belum ada komplain atau keluhan-keluhan dari masyarakat. 

Hubungan komunikasi antara pihak madrasah dan masyarakat pun baik.

c. Sarana dan prasarana yang dibangun memenuhi semua persyaratan dan 

berfungsi dengan baik.

Penyajian data hasil wawancara dengan kepala madrasah, dewan guru dan 

Staf TU adalah sebagai berikut:

Ibu Nur Puji Lestari, S.Pd (selaku kepala madrasah), mengatakan: Sarana 
dan prasarana yang dibangun sebagian sudah memenuhi persyaratan, tetapi 
masih butuh kelengkapan sarana dan prasarana yang komprehensif.7

Ibu Binarni, S.Pd (selaku dewan guru), mengatakan: Ada beberapa sarana 
dan prasarana di MA Bahrul Ulum yang belum sesuai dengan persyaratan, 
seperti perpustakaan masih banyak kekurangannya dan butuh kelengkapan 
sarana dan prasarana seperti rak buku.8

Bapak Rahmad Purnawan Wahid, S.Pd.I (selaku Staf TU), mengatakan:
untuk sarana dan prasarana yang dibangun ada sebagian yang sudah sesuai 
dengan persyaratan, dan untuk fungsinya masih belum dipergunakan dengan 
maksimal.9

Hasil wawancara di atas dapat diperkuat dengan hasil wawancara dengan

siswa dan wali murid.

Winarni (selaku siswa kelas 3 MA Bahrul Ulum), mengatakan: Sarana dan 
prasarana madrasah sebagian sudah berfungsi dengan baik seperti Lab 

                                                          
7Nur Puji Lestari, Kepala Madrasah MA Bahrul Ulum, Wawancara, Tanggal 17 Februari 

2018. 
8 Binarni, Dewan Guru, wawancara, Tanggal 19 Februari 2018.
9Rahmad Purnawan Wahid, Staf TU, Wawancara, Tanggal 19 Februari 2018.
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Komputer kita sering melakukan praktikum, namun ada juga yang sudah tidak 
berfungsi dengan baik.

Ibu Siti Masfufah (selaku wali murid), mengatakan: untuk sarana dan 
prasarana belum semuanya memenuhi harapan, karena ada beberapa sarana 
dan prasarana yang sudah rusak seperti bangku dan kursi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

sarana dan prasarana yang di bangun di MA Bahrul Ulum sebagian sudah sesuai 

dengan persyaratan, dan untuk fungsinya belum digunakan dengan maksimal dan 

masih butuh kelengkapan sarana dan prasarana yang komprehensif.

Berikut ini adalah tabel hasil observasi tentang keberhasilan manajemen mutu 

terpadu dalam memberikan pelayanan umum dan pelaksanaan pembangunan di MA 

Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

Tabel 4.6
Data Tentang Keberhasilan Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pelayanan 

Umum Dan Pelaksanaan Pembangunan Di MA Bahrul Ulum

Indikator Sub Indikator Terlaksana

Ya Kadang-
kadang

Tidak

Tingkat konsistensi 

produk dalam 

memberikan pelayanan 

umum dan pelaksanaan 

pembangunan terus 

meningkat.

a. Memperhatikan 
kebutuhan dan harapan 
masyarakat



b. Memberikan 
kenyamanan dan 
penanganan keluhan 
yang memuaskan



c. Sarana dan prasarana 
yang dibangun 
memenuhi semua 
persyaratan dan 
berfungsi dengan baik.



Sumber: Hasil observasi Manajemen Mutu Terpadu di MA Bahrul Ulum Kec. Semaka Kab. 
Tanggamus.
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2. Kekeliruan Dalam Bekerja yang Berdampak Menimbulkan Ketidakpuasan dan 

Komplain Masyarakat yang Dilayani Semakin Berkurang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah dan dewan guru MA 

Bahrul Ulum, diperoleh keterangan: 

Ibu Nur Puji Lestari, S.Pd (selaku kepala madrasah), mengatakan bahwa 
madrasah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu dibidang 
administrasi maupun akademik, selain itu madrasah juga menyediakan 
sarana dan prasarana yang terkait tentang keagamaan yaitu menyediakan Al-
Qur’an dan buku yasin. Setiap hari sebelum proses pembelajaran dimulai
peserta didik membaca Asma’ul Husna dan pada hari jum’at peserta didik 
membaca surat Yasin. Hal-hal yang berkaitan dengan kekentalan agama 
Islam diusahakan implementasinya disampaikan kepada siswa.

Bapak Sonny Eka Kusuma, S.Pd (selaku dewan guru), mengatakan: 
Madarasah akan terus memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu 
pelayanan administrasi dan akademik seperti memberikan bimbingan 
tambahan untuk persiapan UNBK, dan sebelum melakukan proses 
pembelajaran peserta didik membaca Asma’ul Husna.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan siswa dan wali murid 

yaitu:

Winarni (selaku siswa kelas 3 MA Bahrul Ulum), mengatakan: Pelayanan
administrasi dan pelayanan akademik di MA bahrul Ulum sudah cukup baik, 
setiap hari kita membaca Asma’ul Husna sebelum pelajaran dimulai dan
pada hari jum’at membaca surat Yasin yang dipandu oleh bapak/ibu guru 
dalam bidang keagamaan. Selain itu, setiap tahun juga mengikuti lomba,
seperti lomba aksioma (ajang kompetisi seni dan olahraga madrasah), dan 
kegiatan ekstrakurikulernya juga berjalan dengan baik.10

Ibu Widiyanti (selaku wali murid), mengatakan: Pelayanan di MA Bahrul 
Ulum tidak ribet dan pegawainya ramah-ramah, pada saat penerimaan siswa 
baru juga tidak berbelit-belit.11

                                                          
10 Winarni, Siswa Kelas 3 MA Bahrul Ulum, Wawancara, Tanggal 17 Februari 2018.
11 Widiyanti, Wali Murid, Wawancara, Tanggal 16 April 2018.
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Kepala madrasah juga mengadakan evaluasi secara berkala untuk mengurangi 

kekeliruan dalam bekerja yang berdampak menimbulkan ketidakpuasan dan komplain 

dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan dewan guru sebagai berikut:

Bapak Mohamad Muhdir, S.Ag mengatakan: Iya, kepala madrasah 
mengadakan evaluasi secara berkala dan menyeluruh. Hal-hal yang 
dievaluasi adalah tentang manajemen, hubungan antara kepala sekolah 
dengan guru, kepala sekolah dengan yayasan dan civitas yang lain, guru 
dengan siswa dan masyarakat, serta evaluasi kinerja guru dalam pelaksanaan 
proses pembelajaran”.12

Ibu Uswatun Hasanah S.Hi mengatakan: Kepala madrasah melakukan 
evaluasi secara berkala, seperti mengevaluasi kinerja guru dalam proses 
pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan setiap satu semester.

Hal di atas diperkuat dengan hasil observasi penulis selama melakukan 

penelitian di MA Bahrul Ulum, sebagai berikut:

Tabel 4.7
Data Tentang Keberhasilan Manajemen Mutu Terpadu

Dalam Mengurangi Kekeliruan Bekerja Di MA Bahrul Ulum

Indikator Sub Indikator Terlaksana

Ya Kadang-
kadang

Tidak

Kekeliruan dalam bekerja 
yang berdampak 
menimbulkan ketidakpuasan 
dan komplain masyarakat 
yang dilayani semakin 
berkurang.

a. Memiliki kultur 
pelayanan terbaik.



b. Mengadakan 
evaluasi secara 
berkala.



Sumber: Hasil observasi Manajemen Mutu Terpadu di MA Bahrul Ulum Kec. Semaka Kab. 
Tanggamus.

                                                          
12 Mohamad Muhdir, Dewan Guru, Wawancara, Tanggal 19 Februari 2018.
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa MA Bahrul Ulum terus berusaha memberikan pelayanan 

terbaik, baik dibidang administrasi maupun akademik. Hal-hal yang berkaitan dengan 

keagamaan juga dijalankan dengan baik, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan 

ekstrakurikulernya. Kepala madrasah juga mengadakan evaluasi secara berkala dan 

menyeluruh baik dari segi manajemennya, hubungan komunikasi, dan kinerja guru 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran guna mengurangi kekeliruan dalam bekerja 

yang berdampak menimbulkan ketidakpuasan dan komplain masyarakat.

3. Disiplin Waktu dan Disiplin Kerja Semakin Meningkat.

Disiplin adalah kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang ada di sebuah 

organisasi. Tujuan utama disiplin adalah untuk meningkatkan efisiensi semaksimal 

mungkin dengan cara mencegah pemborosan waktu dan energi. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan kepala madrasah dan dewan guru MA Bahrul Ulum, disiplin 

waktu dan disiplin kerja dilakukan dengan mematuhi peraturan jam kerja, mematuhi 

tata cara berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan, dan mematuhi cara-cara 

melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit kerja lain. Berikut penyajian data 

hasil wawancara.

Ibu Nur Puji Lestari, S.Pd (selaku kepala madrasah), mengatakan: Untuk 
peraturan jam kerja dilaksanakan secara kondisional, meskipun diawal-awal 
tahun pelajaran ada beberapa pegawai yang kurang memperhatikan disiplin 
waktu. Akan tetapi, pada semester ini mengalami peningkatan, para pegawai 
datangnya tidak terlambat, memperhatikan kedisiplinan waktu dan kerja. 
Untuk peraturan tata cara berpakaian dan bertingkah laku dilaksanakan 
sesuai dengan tata cara yang berlaku di MA Bahrul Ulum, dan cara-cara 
melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit kerja lain juga dilakukan 
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dengan baik, hubungan komunikasi dengan unit kerja lain terjalin dengan 
baik. Apabila pegawai melanggar peraturan yang telah ditetapkan akan 
diberikan sanksi, sanksi pertama berupa teguran, kemudian sanksi skorsing, 
dan sanksi diberhentikan secara hormat.13

Bapak Ahmad Fajri, S.Pd (selaku dewan guru), mengatakan: Pada awal 
tahun pelajaran memang ada beberapa pegawai yang kurang memperhatikan 
jam kerja seperti berangkat terlambat yang seharusnya 07.30 sudah masuk 
kelas, tetapi baru tiba di madrasah. Namun, karena ada evaluasi dari kepala 
madrasah, para pegawai banyak mengalami peningkatan kedisiplinan dalam 
bekerja.14

Hasil wawancara di atas diperkuat dengan hasil observasi penulis selama 

melakukan penelitian di MA Bahrul Ulum, sebagai berikut:

Tabel 4.8
Data Tentang Keberhasilan Manajemen Mutu Terpadu 

Dalam Disiplin Waktu dan Disiplin Kerja Di MA Bahrul Ulum

Indikator Sub Indikator Terlaksana

Ya Kadang-
kadang 

Tidak

Disiplin waktu dan 

disiplin kerja semakin 

meningkat.

a. Mematuhi peraturan jam 
kerja



b. Mematuhi peraturan dasar 
tentang berpakaian dan 
bertingkah laku dalam 
pekerjaan.



c. Mematuhi cara-cara 
melakukan pekerjaan dan 
berhubungan dengan unit 
kerja lain. 



Sumber: Hasil observasi Manajemen Mutu Terpadu di MA Bahrul Ulum Kec. Semaka Kab.
            Tanggamus.

                                                          
13Nur Puji Lestari, Kepala Madrasah MA Bahrul Ulum, Wawancara, Tanggal 17 Februari 

2018. 
14 Ahmad Fajri, Dewan Guru, Wawancara, Tanggal 16 April 2018.
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa disiplin waktu di MA Bahrul Ulum sudah mengalami 

peningkatan, dan disiplin kerja di MA Bahrul Ulum sudah dijalankan sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan. Dan apabila ada pegawai yang melanggar akan 

diberikan sanki-sanki, yaitu seperti sanksi teguran, sanksi skorsing, dan sanksi 

pemberhentian secara hormat.

4. Inventarisasi Aset Organisasi Semakin Sempurna, Terkendali dan Tidak 

Berkurang/Hilang Tanpa Diketahui Sebab-Sebabnya.

Inventarisasi adalah pencatatan aset berupa barang-barang milik 

sekolah/madrasah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur 

menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah dan staf TU diperoleh 

keterangan sebagai berikut:

Ibu Nur Puji Lestari, S.Pd (selaku kepala madrasah), mengatakan: Hanya 
sebagian perlengkapan madrasah yang tercatat ke dalam buku inventaris, dan 
untuk kode barang tidak semua perlengkapan diberi kode barang hanya 
beberapa misalnya seperti buku-buku dan bangku. Dan setiap perlengkapan 
madrasah dilaporkan kepada yayasan.

Bapak Rahmad Purnawan Wahid, S.Pd.I (selaku Staf TU), mengatakan: 
Untuk perlengkapan sebagian tercatat dalam buku inventaris barang. Tetapi 
ada sebagian yang tidak tercatat karena keterbatasan tenaga kependidikan. 
Perlengkapan di madrasah sebagian saja yang memiliki kode barang. Dan 
semua perlengkapan madrasah dilaporkan kepada pihak yayasan untuk 
memantau perlengkapan tersebut digunakan dengan baik dan untuk 
mengevaluasi tentang kondisi barang tersebut.15

                                                          
15Rahmad Purnawan Wahid, Staf TU, Wawancara, Tanggal 19 Februari 2018
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Hasil wawancara di atas diperkuat dengan hasil observasi penulis selama 

melakukan penelitian di MA Bahrul Ulum, sebagai berikut:

Tabel 4.9
Data Tentang Keberhasilan Manajemen Mutu Terpadu Dalam

Inventarisasi Aset Organisasi Di MA Bahrul Ulum

Indikator Sub Indikator Terlaksana

Ya Kadang-
kadang

Tidak

Inventarisasi aset organisasi 
semakin sempurna, 
terkendali dan tidak 
berkurang/hilang tanpa 
diketahui sebab-sebabnya.

a. Pencatatan dan 
pembuatan kode 
barang.



b. Pembuatan laporan. 

Sumber: Hasil observasi Manajemen Mutu Terpadu di MA Bahrul Ulum Kec. Semaka Kab. 
Tanggamus.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, penulis dapat

menyimpulkan bahwa untuk inventarisasi aset di MA Bahrul Ulum sudah terlaksana, 

tetapi belum maksimal karena perlengkapan yang tercatat ke dalam buku inventaris

hanya sebagian, begitu juga dengan perlengkapan yang memiliki kode barang hanya 

sebagian, karena keterbatasan tenaga kependidikan. Akan tetapi semua 

aset/perlengkapan di MA Bahrul Ulum dilaporkan kepada yayasan untuk memantau 

perlengkapan tersebut.
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5. Kontrol Berlangsung Efektif Terutama Dari Atasan Langsung Melalui 

Pengawasan Melekat.

Kontrol atau pengawasan merupakan fungsi yang penting karena membantu 

untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga 

meminimalkan penyimpangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah MA Bahrul Ulum

diperoleh keterangan bahwa kepala madrasah melakukan pengawasan dengan sistem 

absensi dan evaluasi untuk mengontrol tugas setiap pegawai.

Ibu Nur Puji Lestari, S.Pd (selaku kepala madrasah), mengatakan: Dalam 
proses pengawasan atau kontrol dilakukan dengan sistem absensi dan 
evaluasi. Para pegawai diberitahu gambaran-gambaran tugas setiap hal yang 
diperintahkan, namun perintahnya tidak dijelaskan secara detail, diharapkan 
pegawai mampu memahami apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Pada 
sistem absensi dilakukan satu bulan sekali dan pada evaluasi proses kinerja 
guru dalam proses pembelajaran dilakukan setiap semester. 16

Selain kontrol yang dilakukan kepala madrasah, pengawas dari Dinas 

Pendidikan juga mengontrol ke madrasah pada saat akan diadakannya UNBK, berikut 

keterangan hasil wawancara dengan dewan guru:

Bapak Mohamad Muhdir, S.Ag (selaku dewan guru), mengatakan: Dalam 
melaksanakan proses kontrol, kepala madrasah sering kali melihat atau 
mengecek absensi, melihat kinerja guru dengan melihat perangkat 
pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan lain-lain. Selain kontrol yang 
dilakukan kepala madrasah, pengawas dari Dinas Pendidikan juga datang 
untuk mengontrol jalannya UNBK di madrasah.17

                                                          
16Nur Puji Lestari, Kepala Madrasah MA Bahrul Ulum, Wawancara, Tanggal 17 Februari 

2018. 
17 Mohamad Muhdir, Dewan Guru, Wawancara, Tanggal 16 April 2018.



81

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh kepala madrasah MA Bahrul Ulum yaitu 

dengan sistem absensi dan evaluasi kinerja guru dengan melihat perangkat 

pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan lain-lain yang berguna sebagai 

bahan evaluasi untuk melihat kelebihan dan kekurangan guru dalam melaksanakan 

tugas utamanya sebagai pendidik. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh Dinas 

Pendidikan yang mengontrol jalannya UNBK di MA Bahrul Ulum.

6. Pemborosan Dana dan Waktu dalam Bekerja Dapat Dicegah.

Untuk mencegah pemborosan dana dan waktu di MA Bahrul Ulum 

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan memiliki rencana 

kegiatan dan memiliki anggaran madrasah yang jelas dan akurat. Adapun penyajian 

data hasil penelitian adalah sebagai berikut:

a. Memiliki Rencana Kegiatan

Penyajian data hasil wawancara dengan kepala madrasah tentang rencana 

kegiatan adalah sebagai berikut.

Ibu Nur Puji Lestari, S.Pd (selaku kepala madrasah), mengatakan: Rencana 
kegiatan madrasah direncanakan di awal-awal tahun seperti rencana 
pelatihan, rencana ekstrakulikuler, rencana bimbingan/pembelajaran, 
rencana penerapan metode, dan lain sebagainya.18

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan dewan guru tentang rencana 

kegiatan yang menyatakan bahwa: 

                                                          
18Nur Puji Lestari, Kepala Madrasah MA Bahrul Ulum, Wawancara, Tanggal 17 Februari 

2018. 
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Bapak Mohamad Muhdir, S.Ag (selaku dewan guru), mengatakan: 
Madrasah Aliyah Bahrul Ulum mempunyai rencana kegiatan yang sudah 
direncanakan dari awal, dari jauh-jauh hari seperti rencana KBM (kegiatan 
belajar mengajar), rencana kegiatan ekskul, dan lain-lain. Rencana kegiatan 
itu dibuat untuk meningkatkan kualitas madrasah dan agar pemborosan dana 
dan waktu juga dapat berkurang.19

Ibu Uswatun Hasanah S.Hi (selaku dewan guru) mengatakan: Iya, untuk 
kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler, kegiatan belajar mengajar dan 
lain-lain direncanakan diawal-awal tahun.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Madrasah 

Aliyah Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus memiliki rencana 

kegiatan yang direncanakan pada awal-awal tahun, seperti rencana KBM, rencana 

pelatihan, rencana ekstrakurikuler, rencana penerapan metode, dan sebagainya. 

Rencana kegiatan tersebut dibuat untuk meningkatkan kualitas madrasah dan agar 

pemborosan dana dan waktu juga dapat berkurang.

b. Memiliki Anggaran Madrasah yang Jelas dan Akurat

Penyajian data hasil wawancara dengan kepala madrasah dan dewan guru 

adalah sebagai berikut.

Ibu Nur Puji Lestari, S.Pd (selaku kepala madrasah), mengatakan:
Anggaran madrasah dilakukan secara transparan dan jelas, agar tidak terjadi
kesalahpahaman. Anggaran madrasah ada dari dana BOS (pemerintah), dari  
siswa (SPP) dan dari yayasan itu sendiri.

Hasil wawancara di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan dewan 

guru MA Bahrul Ulum yang menyatakan bahwa:

                                                          
19 Mohamad Muhdir, Dewan Guru, Wawancara, Tanggal 19 Februari 2018.



83

Bapak Mohamad Muhdir S.Ag (selaku dewan guru), mengatakan: Iya, 
tentu saja anggaran madrasah dilakukan secara transparan, jelas dan 
akuntabel. Anggaran madrasah berasal dari siswa, pemerintah, dan yayasan.

Ibu Binarni, S.Pd (selaku dewan guru), mengatakan: Anggaran madrasah 
dilakukan secara transparan dan jelas, apabila ada pengeluaran seperti untuk 
membuat  seragam nari, dimusyawarahkan dengan guru-guru yang lainnya.

Ibu Agilta Putriana,SE (selaku dewan guru), mengatakan: Untuk anggaran 
madrasah dilakukan secara jelas dan transparan, setiap pengeluaran selalu 
dicatat oleh bendahara dan selalu dimusyawarahkan dengan guru-guru yang 
lainnya.20

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus memiliki anggaran 

madrasah yang jelas, akurat dan akuntabel, setiap anggaran yang dikeluarkan selalu 

dimusyawarahkan dengan guru-guru dan selalu dicatat oleh bendahara. Anggaran 

madrasah berasal dari pemerintah, siswa, dan yayasan itu sendiri.

Berikut ini adalah tabel hasil observasi tentang keberhasilan manajemen mutu 

terpadu dalam mencegah pemborosan dana dan waktu dalam bekerja di MA Bahrul 

Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

Tabel 4.10
Data Tentang Keberhasilan Manajemen Mutu Terpadu Dalam Mencegah 

Pemborosan Dana dan Waktu Dalam Bekerja Di MA Bahrul Ulum

Indikator Sub Indikator Terlaksana

Ya Kadang-
kadang 

Tidak

Pemborosan dana dan waktu a. Memiliki rencana
kegiatan



                                                          
20Agilta Putriana, Dewan Guru, Wawancara, 16 April 2018.
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dalam bekerja dapat dicegah b. Memiliki anggaran 
madrasah yang 
jelas dan akurat



Sumber: Hasil observasi Manajemen Mutu Terpadu di MA Bahrul Ulum Kec. Semaka Kab. 
Tanggamus.

7. Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Dalam Bekerja Terus Dilaksanakan.

Peningkatan keterampilan dan keahlian di MA Bahrul Ulum Kecamatan 

Semaka Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan cara mengikuti workshop, 

pelatihan komputer dan pelatihan MGMP untuk meningkatkan kualitas guru dan staf 

TU. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan kepala madrasah dan dewan guru di 

MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus:

Ibu Nur Puji Lestari, S.Pd (selaku kepala madrasah), mengatakan: Untuk 
meningkatkan keterampilan dan keahlian dalam bekerja, sebagian pegawai 
mengikuti workshop, pelatihan MGMP sesuai komunikasi dengan pihak KKM, 
dan pelatihan komputer meskipun tidak diikuti oleh semua pegawai namun 
tetap dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan. Selain itu, MA Bahrul 
Ulum juga mengikuti sosialisasi sampai tingkat provinsi seperti sosialisasi 
SNMPTN. Adapun ketentuan-ketentuan tertentu bahwa untuk menunjang ke 
pembelajaran yang benar dan strategi yang dibutuhkan maka mereka 
diharuskan mengikuti pelatihan sesuai kebijakan dari yayasan.21

Bapak Mohamad Muhdir (selaku dewan guru), mengatakan: Iya, MA 
Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus mengadakan 
pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian para pegawainya, 
namun dalam pelatihan ini tidak semua pegawai mengikuti pelatihan, hanya 
sebagian saja, adapula yang hanya perwakilan seperti pada saat mengikuti 
sosialisasi ditingkat provinsi.22

Hasil wawancara di atas diperkuat dengan hasil observasi penulis selama 

melakukan penelitian di MA Bahrul Ulum, sebagai berikut:

                                                          
21Nur Puji Lestari, Kepala Madrasah MA Bahrul Ulum, Wawancara, Tanggal 17 Februari 

2018. 
22 Mohamad Muhdir, Dewan Guru, Wawancara, Tanggal 19 Februari 2018.
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Tabel 4.11
Data Tentang Keberhasilan Manajemen Mutu Terpadu Dalam 
Peningkatan Keterampilan Dan Keahlian Di MA Bahrul Ulum

Indikator Sub Indikator Terlaksana

Ya Kadang-
kadang

Tidak

Peningkatan keterampilan 
dan keahlian dalam 
bekerja terus dilaksanakan

c. Mengikuti workshop 

d. Pelatihan komputer 

e. Pelatihan MGMP 

Sumber: Hasil observasi Manajemen Mutu Terpadu di MA Bahrul Ulum Kec. Semaka Kab. 
Tanggamus.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus dalam meningkatkan keterampilan dan keahlian para pegawainya, 

dilakukan dengan mengikuti workshop, pelatihan komputer, pelatihan MGMP, dan 

mengikuti sosialisasi ditingkat provinsi.
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C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama melakukan penelitian 

tentang implementasi manajemen mutu terpadu di MA Bahrul Ulum Kecamatan 

Semaka Kabupaten Tanggamus, maka pembahasan penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut.

1. Tingkat Konsistensi Produk dalam Memberikan Pelayanan Umum dan 

Pelaksanaan Pembangunan Terus Meningkat.

Kegiatan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan umum dan 

pelaksanaan pembangunan adalah dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan 

masyarakat, memberikan kenyamanan dan penanganan keluhan yang memuaskan, 

dan sarana dan prasarana yang dibangun memenuhi semua persyaratan dan berfungsi 

dengan baik.

Tingkat konsistensi produk dalam memberikan pelayanan umum dan 

pelaksanaan pembangunan di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus sudah terlaksana, walaupun masih ada beberapa hal yang belum 

terlaksana secara maksimal. seperti dalam memberikan kenyamanan belum dilakukan 

sepenuhnya, serta sarana dan prasarana yang dibangun hanya sebagian yang 

memenuhi persyaratan dan belum digunakan dengan maksimal.
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2. Kekeliruan dalam Bekerja yang Berdampak Menimbulkan Ketidakpuasan dan 

Komplain Masyarakat yang Dilayani Semakin Berkurang.

Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus 

dalam mengurangi kekeliruan dalam bekerja yang berdampak menimbulkan 

ketidakpuasan dan komplain dari masyarakat sudah dijalankan, yaitu berusaha

dengan memberikan pelayanan yang terbaik dibidang administrasi maupun akademik,

hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan juga sudah dijalankan, begitu juga dengan 

kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya. Selain itu juga mengadakan evaluasi untuk 

mengurangi kekeliruan dalam bekerja yang berdampak menimbulkan ketidakpuasan 

dan komplain dari masyarakat.

3. Disiplin Waktu dan Disiplin Kerja Semakin Meningkat.

Disiplin waktu dan disiplin kerja dilakukan dengan mematuhi peraturan jam 

kerja, mematuhi tata cara berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan, dan 

mematuhi cara-cara melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit kerja lain.

Disiplin waktu dan disiplin kerja di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka 

kabupaten Tanggamus sudah terlaksana yaitu dilihat dari peningkatan disiplin 

pegawai yang pada awal tahun pelajaran memang ada beberapa pegawai yang kurang 

memperhatikan kedisiplinan jam kerja seperti berangkat terlambat, namun karena ada 

evaluasi dari kepala madrasah, para pegawai banyak mengalami peningkatan 

kedisiplinan. Dan apabila ada pegawai yang melanggar akan diberikan sanki-sanki, 
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yaitu seperti sanksi teguran, sanksi skorsing, dan sanksi pemberhentian secara 

hormat.

4. Inventarisasi Aset Organisasi Semakin Sempurna, Terkendali dan Tidak 

Berkurang/Hilang Tanpa Diketahui Sebab-Sebabnya.

Kegiatan inventarisasi meliputi kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan 

dan pembuatan kode barang serta kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan 

laporan.

Inventarisasi aset di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus sudah terlaksana, walaupun masih ada beberapa hal yang belum 

terlaksana secara maksimal, seperti perlengkapan yang hanya sebagian tercatat ke 

dalam buku inventaris, dan juga hanya sebagian perlengkapan yang memiliki kode 

barang karena keterbatasan tenaga kependidikan di MA Bahrul Ulum.

5. Kontrol Berlangsung Efektif Terutama Dari Atasan Langsung Melalui 

Pengawasan Melekat.

Kontrol atau pengawasan merupakan fungsi yang penting karena membantu 

untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga 

meminimalkan penyimpangan.

Kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh kepala madrasah MA Bahrul Ulum 

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus yaitu dengan sistem absensi dan evaluasi 

kinerja guru dengan melihat perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan 

lain-lain yang berguna sebagai bahan evaluasi untuk melihat kelebihan dan 
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kekurangan guru dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai pendidik. Selain 

pengawasan yang dilakukan oleh kepala madrasah,  pengawasan di MA Bahrul Ulum 

juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang mengontrol jalannya UNBK di MA 

Bahrul Ulum.

Hal tersebut menunjukkan bahwa MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan kontrol/pengawasan sudah baik, akan 

tetapi tidak sejalan dengan teori menurut Made Pidarta, yang menyatakan bahwa 

langkah-langkah dalam mengadakan pengawasan melekat dalam lembaga pendidikan 

adalah:

a. Kepala madrasah menciptakan struktur organisasi yang mengandung kontrol.

b. Mekanisme kerja para pegawai dibuat dengan menjabarkan deskripsi tugas 

masing-masing menjadi tugas tahunan, bulanan, mingguan, dan harian.

c. Kepala madrasah melihat apakah tugas-tugas itu sudah dikerjakan sesuai 

dengan jadwal atau tidak.23

6. Pemborosan Dana dan Waktu dalam Bekerja Dapat Dicegah.

Kegiatan yang dilakukan agar pemborosan dana dan waktu dapat dicegah 

adalah dengan memiliki rencana kegiatan dan memiliki anggaran madrasah yang jelas 

dan akurat.

Dari beberapa keterangan dewan guru yang saya wawancarai, bahwa untuk

mencegah pemborosan dana dan waktu dalam bekerja di MA Bahrul Ulum sudah 

                                                          
23 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), h. 171-172.
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terlaksana yaitu dengan memiliki rencana kegiatan yang direncanakan diawal-awal 

tahun seperti rencana kegiatan belajar mengajar, rencana kegiatan ekstrakurikuler.

MA Bahrul Ulum juga memiliki anggaran madrasah yang jelas dan akurat, setiap 

anggaran yang dikeluarkan selalu dimusyawarahkan dengan guru-guru dan selalu 

dicatat oleh bendahara. 

7. Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Dalam Bekerja Terus Dilaksanakan.

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian 

dalam bekerja adalah dengan mengikuti workshop, pelatihan komputer dan pelatihan 

MGMP.

MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dalam 

meningkatkan keterampilan dan keahlian para pegawainya sudah terlaksana, dimana 

madrasah telah mengadakan pelatihan komputer, mengikuti workshop, mengikuti 

pelatihan MGMP sesuai komunikasi dengan pihak KKM.

Dari hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa implementasi manajemen 

mutu terpadu di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sudah 

melaksanakan indikator keberhasilan manajemen mutu terpadu seperti memberikan 

pelayanan umum dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan 

masyarakat, kekeliruan dalam bekerja yang berdampak menimbulkan ketidakpuasan 

dan komplain dari masyarakat yaitu dengan memiliki kultur pelayanan terbaik dan 

mengadakan evaluasi, disiplin waktu dan disiplin kerja semakin meningkat, 
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inventarisasi aset organisasi semakin sempurna dengan pembuatan laporan 

perlengkapan-perlengkapan madrasah, pemborosan dana dan waktu dapat dicegah 

dengan memiliki rencana kegiatan dan anggaran madrasah yang jelas dan akurat, dan 

peningkatan keterampilan dan keahlian dalam bekerja terus dilaksanakan dengan 

mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh madrasah. Dan masih ada point 

indikator yang belum dilaksanakan dengan maksimal, seperti sarana dan prasarana 

yang dibangun hanya sebagian yang memenuhi persyaratan dan belum digunakan 

dengan maksimal, perlengkapan madrasah yang tercatat ke dalam buku inventaris 

masih sebagian dan perlengkapan yang memiliki kode barang pun masih sebagian

karena kurangnya tenaga kependidikan, serta kontrol yang dilaksanakan di MA 

Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus belum terlaksana 

sepenuhnya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi 

Manajemen Mutu Terpadu di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten 

Tanggamus, maka penulis simpulkan bahwa implementasi manajemen mutu terpadu 

di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sudah melaksanakan 

indikator keberhasilan manajemen mutu terpadu seperti memberikan pelayanan 

umum dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan peningkatan kualitas

sumber daya manusia dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, 

kekeliruan dalam bekerja yang berdampak menimbulkan ketidakpuasan dan komplain 

dari masyarakat yaitu dengan memiliki kultur pelayanan terbaik dan mengadakan 

evaluasi, disiplin waktu dan disiplin kerja semakin meningkat, inventarisasi aset 

organisasi semakin sempurna dengan pembuatan laporan perlengkapan-perlengkapan 

madrasah, pemborosan dana dan waktu dapat dicegah dengan memiliki rencana 

kegiatan dan anggaran madrasah yang jelas dan akurat, dan peningkatan keterampilan 

dan keahlian dalam bekerja terus dilaksanakan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan 

yang diadakan oleh madrasah. Dan masih ada point indikator yang belum 
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dilaksanakan dengan maksimal, seperti sarana dan prasarana yang dibangun hanya 

sebagian yang memenuhi persyaratan dan belum digunakan dengan maksimal, 

perlengkapan madrasah yang tercatat ke dalam buku inventaris masih sebagian dan 

perlengkapan yang memiliki kode barang pun masih sebagian karena kurangnya 

tenaga kependidikan, serta kontrol yang dilaksanakan di MA Bahrul Ulum 

Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus belum terlaksana sepenuhnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis akan 

menyampaikan beberapa saran antara lain:

1. Kepala madrasah beserta pegawai MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus hendaknya mempertahankan dan lebih memaksimalkan

kembali implementasi manajemen mutu terpadu yang telah dilaksanakan oleh 

madrasah agar apa yang telah ditargetkan oleh madrasah dapat tercapai dengan 

baik.

2. Hendaknya kepala madrasah mengadakan rekrutmen pegawai kembali untuk 

mengatasi kekurangan tenaga kependidikan di MA Bahrul Ulum Kecamatan 

Semaka Kabupaten Tanggamus.

3. Pelaksanaan kontrol/pengawasan di MA Bahrul Ulum Kecamatan Semaka 

Kabupaten Tanggamus hendaknya lebih diefektifkan kembali, agar kualitas 

madrasah terus meningkat.
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Lampiran 1

KISI-KISI PENELITIAN DI MA BAHRUL ULUM
KECAMATAN SEMAKA KABUPATEN TANGGAMUS

No Indikator Sub Indikator Sumber Data Instrument 

1. Tingkat konsistensi produk 
dalam memberikan 
pelayanan umum dan 
pelaksanaan pembangunan 
terus meningkat.

a. Memperhatikan 
kebutuhan dan 
harapan 
masyarakat.

b. Memberikan 
kenyamanan dan 
penanganan 
keluhan yang 
memuaskan.

c. Sarana dan 
prasarana yang 
dibangun 
memenuhi semua 
persyaratan dan 
berfungsi dengan 
baik.

1. Kepala 

madrasah

2. Guru 

3. Staf TU

4. Siswa

5. Masyarakat 

(walimurid)

1. Wawancara

2. Observasi

3. Dokumentasi

2. Kekeliruan dalam bekerja 
yang berdampak 
menimbulkan 
ketidakpuasan dan 
komplain masyarakat yang 
dilayani semakin 
berkurang.

a. Memiliki kultur 
pelayanan 
terbaik.

b. Mengadakan 
evaluasi secara 
berkala.

3. Disiplin waktu dan disiplin 
kerja semakin meningkat.

a. Mematuhi 
peraturan jam
kerja.

b. Mematuhi 
peraturan dasar 
tentang 
berpakaian dan 
bertingkah laku 
dalam 
pekerjaaan.

c. Mematuhi cara-
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cara melakukan 
pekerjaan dan 
berhubungan 
dengan unit kerja 
lain.

4. Inventarisasi aset 
organisasi semakin 
sempurna, terkendali dan 
tidak berkurang/hilang 
tanpa diketahui sebab-
sebabnya.

a. Pencatatan dan 
pembuatan kode 
barang.

b. Pembuatan 
laporan.

5. Kontrol berlangsung 
efektif terutama dari 
atasan langsung melalui 
pengawasan melekat. 

a. Manajer
menciptakan 
struktur 
organisasi yang 
mengandung 
kontrol.

b. Mekanisme kerja 
para pegawai 
dibuat dengan 
menjabarkan 
deskripsi tugas 
masing-masing.

c. Manajer melihat 
apakah tugas-
tugas itu sudah 
dikerjakan sesuai 
dengan jadwal 
atau tidak.

6. Pemborosan dana dan 
waktu dalam bekerja dapat 
dicegah.

a. Memiliki rencana 
kegiatan.

b. Memiliki 
anggaran 
madrasah yang 
jelas dan akurat.

7. Peningkatan keterampilan 
dan keahlian dalam 
bekerja terus dilaksanakan. 

a. Mengikuti 
workshop.

b. Pelatihan 
komputer.

c. Pelatihan 
MGMP.
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Lampiran 2

INSTRUMEN WAWANCARA

No Indikator Sub Indikator Pertanyaan

1. Tingkat konsistensi produk dalam 
memberikan pelayanan umum dan 
pelaksanaan pembangunan terus 
meningkat.

1. Memperhatikan 
kebutuhan dan 
harapan masyarakat.

2. Memberikan 
kenyamanan dan 
penanganan keluhan 
yang memuaskan.

3. Sarana dan 
prasarana yang 
dibangun memenuhi
semua persyaratan 
dan berfungsi 
dengan baik.

1. Bagaimana 
implementasi 
manajemen mutu 
terpadu di MA Bahrul 
Ulum?

2. Apakah madrasah 
sudah memberikan 
kenyamanan dan 
penanganan keluhan
yang memuaskan?

3. Bagaimana madrasah 
mengatasi apabila ada 
pelanggan pendidikan 
yang komplain? 

4. Apakah sarana dan 
prasarana yang 
dibangun sudah 
memenuhi 
persyaratan dan 
berfungsui dengan 
baik?

2. Kekeliruan dalam bekerja yang 
berdampak menimbulkan 
ketidakpuasan dan komplain 
masyarakat yang dilayani semakin 
berkurang.

1. Memiliki kultur 
pelayanan terbaik.

2. Mengadakan 
evaluasi secara 
berkala.

1. Bagaimana kultur 
pelayanan 
administrasi dan 
akademik di MA 
Bahrul Ulum?

2. Apakah MA Bahrul 
Ulum mengadakan 
evaluasi secara 
berkala?

3. Hal-hal apa saja yang 
dievaluasi? 

3. Disiplin waktu dan disiplin kerja 
semakin meningkat.

1. Mematuhi peraturan 
jam kerja.

2. Mematuhi peraturan 
dasar tentang 

1. Apakah semua 
pegawai mematuhi 
peraturan jam kerja?
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berpakaian dan 
bertingkah laku 
dalam pekerjaaan.

3. Mematuhi cara-cara 
melakukan 
pekerjaan dan 
berhubungan dengan 
unit kerja lain.

2. Apakah semua 
pegawai sudah 
menerapkan tata cara 
berpakaian dan 
bertingkah laku 
dengan sopan santun?

3. Apakah para pegawai 
sudah melakukan 
pekerjaan sesuai 
dengan peraturan 
yang berlaku? Dan 
bagaimana hubungan 
komunikasi antara 
pengelola yayasan 
dengan kepala 
madrasah dan kepala 
madrasah dengan para 
guru dan staf TU?

4. Bagaimana jika para 
pegawai melanggar 
peraturan yang telah 
ditetapkan? Jika 
diberikan sanksi, 
sanksi apa yang akan 
diberikan?

4. Inventarisasi aset organisasi 
semakin sempurna, terkendali dan 
tidak berkurang/hilang tanpa 
diketahui sebab-sebabnya.

1. Pencatatan dan 
pembuatan kode 
barang.

2. Pembuatan laporan.

1. Apakah semua 
perlengkapan 
madrasah tercatat 
dalam buku 
inventaris? 

2. Apakah semua 
perlengkapan 
madrasah memiliki 
kode barang?

3. Apakah perlengkapan 
madrasah  dilaporkan 
kepada yayasan? 

5. Kontrol berlangsung efektif 
terutama dari atasan langsung 
melalui pengawasan melekat.

1. Manajer
menciptakan 
struktur organisasi 
yang mengandung 
kontrol.

1. Bagaimana proses 
kontrol/ pengawasan 
di MA Bahrul Ulum?
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2. Mekanisme kerja 
para pegawai dibuat 
dengan menjabarkan 
deskripsi tugas 
masing-masing
menjadi tugas 
tahunan, bulanan, 
mingguan, dan 
harian.

3. Manajer melihat 
apakah tugas-tugas 
itu sudah dikerjakan 
sesuai dengan 
jadwal atau tidak.

2. Apakah sebelum 
melaksanakan 
pengawasan melekat, 
dibentuk struktur 
organisasi yang 
mengandung kontrol?

3. Apakah ada kriteria  
dalam menjabarkan 
deskripsi tugas setiap 
pegawai?

6. Pemborosan dana dan waktu 
dalam bekerja dapat dicegah.

1. Memiliki rencana 
kegiatan.

2. Memiliki anggaran 
madrasah yang jelas 
dan akurat.

1. Apakah MA Bahrul 
Ulum merencanakan 
kegiatan sekolah? Jika 
iya, kegiatan apa saja 
yang direncanakan?

2. Apakah anggaran 
madrasah dilakukan 
secara transparan, 
jelas, dan akurat?

7. Peningkatan keterampilan dan 
keahlian dalam bekerja terus 
dilaksanakan

1. Mengikuti
workshop.

2. Pelatihan komputer.
3. Pelatihan MGMP.

1. Apakah pegawai MA 
Bahrul Ulum 
mengikuti workshop, 
pelatihan komputer, 
dan pelatihan MGMP 
untuk meningkatkan 
keterampilan dan 
keahlian?

2. Apakah semua guru 
dan staf TU 
mengikuti workshop, 
pelatihan komputer, 
dan pelatihan 
MGMP?

3. Apakah ada ketentuan 
tertentu bagi guru dan 
staf TU untuk 
mengikuti program 
pelatihan?
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Lampiran 3

KISI-KISI ITEM INSTRUMEN WAWANCARA

Instrumen Wawancara Dengan Kepala Madrasah

1. Bagaimana implementasi manajemen mutu terpadu di MA Bahrul Ulum Kec. 

Semaka Kab. Tanggamus?

2. Apakah madrasah sudah memberikan kenyamanan dan penanganan keluhan yang 

memuaskan?

3. Bagaimana madrasah mengatasi apabila ada pelanggan pendidikan yang 

komplain? 

4. Apakah sarana dan prasarana yang dibangun sudah memenuhi persyaratan dan 

berfungsi dengan baik?

5. Bagaimana kultur pelayanan administrasi dan akademik di MA Bahrul Ulum?

6. Apakah MA Bahrul Ulum mengadakan evaluasi secara berkala? Hal-hal apa saja 

yang dievaluasi? 

7. Apakah semua pegawai mematuhi peraturan tata tertib yang sudah diterapkan di 

MA Bahrul Ulum? 

8. Bagaimana hubungan komunikasi antara para pegawai di MA Bahrul Ulum?

9. Bagaimana jika para pegawai melanggar peraturan yang telah ditetapkan? Jika 

diberikan sanksi, sanksi apa yang akan diberikan?

10. Apakah semua perlengkapan madrasah tercatat dalam buku inventaris? Dan 

apakah semua perlengkapan madrasah memiliki kode barang?
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11. Apakah perlengkapan madrasah dilaporkan kepada yayasan?

12. Bagaimana proses kontrol/ pengawasan di MA Bahrul Ulum?

13. Apakah sebelum melaksanakan pengawasan melekat, dibentuk struktur 

organisasi yang mengandung kontrol?

14. Apakah ada kriteria  dalam menjabarkan deskripsi tugas setiap pegawai?

15. Apakah MA Bahrul Ulum merencanakan kegiatan sekolah? Jika iya, kegiatan 

apa saja yang direncanakan?

16. Apakah anggaran madrasah dilakukan secara transparan, jelas, dan akurat?

17. Apakah dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidikan, guru dan staf TU sering 

diberikan pendidikan dan pelatihan?

18. Apakah ada ketentuan tertentu bagi guru dan staf TU untuk mengikuti program 

pelatihan?
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Instrumen Wawancara Dengan Guru Dan Staf TU

1. Bagaimana implementasi manajemen mutu terpadu di MA Bahrul Ulum?

2. Bagaimana pelayanan administrasi dan akademik di MA Bahrul Ulum?  

3. Bagaimana madrasah mengatasi apabila ada pelanggan pendidikan yang 

komplain? 

4. Apakah sarana dan prasarana yang dibangun sudah memenuhi persyaratan dan 

berfungsi dengan baik?

5. Apakah kepala madrasah mengadakan evaluasi secara berkala? Hal-hal apa saja 

yang dievaluasi? 

6. Bagaimana komunikasi antara para pegawai di MA Bahrul Ulum?

7. Apakah semua perlengkapan madrasah tercatat dalam buku inventaris? Dan 

apakah semua perlengkapan madrasah memiliki kode barang ?

8. Apakah perlengkapan madrasah dilaporkan kepada yayasan?

9. Bagaimana proses kontrol/ pengawasan di MA Bahrul Ulum?

10. Apakah MA Bahrul Ulum memiliki rencana kegiatan?

11. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran di MA Bahrul Ulum?

12. Apakah anggaran madrasah dilakukan secara transparan, jelas, dan akurat?

13. Apakah dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidikan, guru dan staf TU   

sering diberikan pendidikan dan pelatihan?

14. Bagaimana kinerja kepala madrasah dalam rangka meningkatkan mutu 

madrasah melalui manajemen mutu terpadu?
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Instrumen Wawancara Dengan Peserta Didik

1. Apa yang membuat adik-adik tertarik untuk melanjutkan sekolah di MA Bahrul 

Ulum?

2. Bagaimana pelayanan administrasi dan akademik di MA Bahrul Ulum?

3. Bagaimana sarana dan prasarana di MA Bahrul Ulum, apakah sudah berfungsi 

dengan baik?

4. Bagaimana komunikasi antara guru dan peserta didik di MA Bahrul Ulum?

5. Apakah guru cepat tanggap dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik?

6. Menurut adik-adik apakah pegawai di MA Bahrul Ulum sudah kompeten dalam 

bidangnya masing-masing?

7. Bagaimana proses kegiatan belajar mengajar di MA Bahrul Ulum?

8. Bagaimana kegiatan ekstrakulikuler di MA Bahrul Ulum?
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Instrument Wawancara Dengan Orang Tua/Wali Murid

1. Apa yang membuat bapak/ibu tertarik untuk menyekolahkan putra/putrinya di 

MA Bahrul Ulum?

2. Apakah MA Bahrul Ulum sudah memberikan kenyamanan dan penanganan 

keluhan yang memuaskan? 

3. Menurut bapak/ibu bagaimana pelayanan yang diberikan MA Bahrul Ulum 

apakah sudah memenuhi harapan bapak/ibu?

4. Menurut bapak/ibu bagaimana sarana dan prasarana di MA Bahrul Ulum Apakah 

sudah sesuai dengan kubutuhan pelanggan pendidikan?

5. Bagaimana hubungan komunikasi MA Bahrul Ulum dengan masyarakat sekitar?
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Lampiran 4

INSTRUMEN OBSERVASI

No Indikator Sub Indikator
Terlaksana 

Ya Kadang-
kadang

Tidak

1. Tingkat konsistensi 
produk dalam 
memberikan pelayanan 
umum dan pelaksanaan 
pembangunan terus 
meningkat.

a. Memperhatikan 
kebutuhan dan 
harapan masyarakat.



b. Memberikan 
kenyamanan dan 
penanganan keluhan 
yang memuaskan.



c. Sarana dan prasarana 
yang dibangun 
memenuhi semua 
persyaratan dan 
berfungsi dengan 
baik.



2. Kekeliruan dalam 
bekerja yang 
berdampak 
menimbulkan 
ketidakpuasan dan 
komplain masyarakat 
yang dilayani semakin 
berkurang.

a. Memiliki kultur 
pelayanan terbaik.



b. Mengadakan evaluasi 
secara berkala.



3. Disiplin waktu dan 
disiplin kerja semakin 
meningkat.

a. Mematuhi peraturan 
jam kerja.



b. Mematuhi peraturan 
dasar tentang 
berpakaian dan 
bertingkah laku dalam 
pekerjaaan.
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c. Mematuhi cara-cara 
melakukan pekerjaan 
dan berhubungan 
dengan unit kerja lain.



4. Inventarisasi aset 
organisasi semakin 
sempurna, terkendali 
dan tidak 
berkurang/hilang tanpa 
diketahui sebab-
sebabnya.

a. Pencatatan dan 
pembuatan kode 
barang.



b. Pembuatan laporan. 

5. Kontrol berlangsung 
efektif terutama dari 
atasan langsung melalui 
pengawasan melekat. 

a. Kepala madrasah
menciptakan struktur 
organisasi yang 
mengandung kontrol.



b. Mekanisme kerja para 
pegawai dibuat 
dengan menjabarkan 
deskripsi tugas 
masing-masing
menjadi tugas 
tahunan, bulanan, 
mingguan, dan harian.



c. Kepala madrasah
melihat apakah tugas-
tugas itu sudah 
dikerjakan sesuai 
dengan jadwal atau 
tidak.



6. Pemborosan dana dan 
waktu dalam bekerja 
dapat dicegah.

a. Memiliki rencana 
kegiatan.



b. Memiliki anggaran 
madrasah yang jelas 
dan akurat.



7. Peningkatan 
keterampilan dan 
keahlian dalam bekerja 
terus dilaksanakan. 

a. Mengikuti workshop. 

b. Pelatihan komputer. 

c. Pelatihan MGMP. 
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DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN

(Proses wawancara dengan siswa MA Bahrul Ulum)
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(Proses wawancara dengan kepala madrasah dan dewan guru)
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(Proses wawancara dengan wali murid)

(Proses belajar mengajar di MA Bahrul Ulum)
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(Pembacaan Asma’ul Husna sebelum proses pembelajaran dilaksanakan)

(Kepala madrasah melakukan evaluasi absensi dan proses belajar mengajar)
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(Kegiatan ekstrakulikuler di MA Bahrul Ulum)
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(Keadaan gedung MA Bahrul Ulum)

(Keadaan Lab. Komputer di MA bahrul Ulum)
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(Keadaan Perpustakaan di MA Bahrul Ulum)
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