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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. MANAJEMEN MUTU TERPADU 

1. Pengertian Manajemen Mutu Terpadu 

Dalam era kemandirian sekolah dan era manajemen berbasis sekolah 

(MBS), tugas dan tanggung jawab yang pertama dari pimpinan sekolah adalah 

menciptakan sekolah yang mereka pimpin menjadi semakin efektif, dalam arti 

menjadi semakin bermanfaat bagi sekolah itu sendiri dan bagi masyarakat luas 

penggunanya.
1
 Agar tugas dan tanggung jawab para pemimpin sekolah tersebut 

menjadi nyata kiranya kepala sekolah perlu memahami, mendalami dan 

menerapkan beberapa konsep ilmu manajemen yang dewasa ini telah berkembang 

dan dimekarkan oleh para pakar-pakar dalam dunia bisnis. Salah satu ilmu 

manajemen yang banyak diadopsi adalah TQM (Total Quality Management) atau 

manajemen mutu terpadu. 

Menuruut Hadari Nawawi Manajemen Mutu Terpadu adaalah manajemen 

fungsional dengan pendekatan yang secara terus menerus difokuskann pada 

peningkatan kualitas, agar produknya sesuai dengan standar kualitas dari 

masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum dan 

pembangunan masyarakat (Community Development).
2
 

Menutur Cassio seperti yang dikutip oleh Hadari Nawawi, ia memberikan 

pengertian bahwa : 

                                                           
1
 Thomas B. Santoso, Manajemen Sekolah di Masa Kini, Pendidikan Network 24 Maret 

2006, Hlm. 45 
2
 Hadari Nawawi, Manajemen Strategik, Yogyakarta, Gajah Mada Pers, 2005, Hlm. 46 
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“TQM a philosophy and set of guilding principles that represent the 

foundation of a continuosly improving organization, include seven broad 

components. 

a. A focus on the customer or user of a product or service, ensuring the 

customer’s need  an expectations are satisfied consistenly. 

b. Active leadership from executive to establish quality as a fundamental value 

to be incorporated into a company’’s managemen philosophy. 

c. Quality concept (e.g. statistical process control or computer assisted design, 

engineering, and manufacturing) that are thoroughly integrated throughout 

al activities of or a company 

d. A corporate culture, estabilshed and reinforced by top executives, that 

involves all employees in contributing to quality improvement. 

e. A focus on employeed involvement, teamwork, and training at all levels in 

order to strengthen employee commitment to continous quality improvement. 

f. An approach to problem solving that is base on continously gathering, 

evaluating, and acting on facts and data is a systematic manner. 

g. Recognition of supliers as full partners in quality management process.
3
 

Pengertian lain dikemukakan oleh Santoso yang di kutip oleh Fandi 

Tjiptono dan Anastasia Diana yang mengatakan bahwa “TQM merupakan sistem 

manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada 

kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi”
4
 disamping 

itu juga Fandy Tjiptono dan Nastasia Diana menyatakan pula bahwa “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.
5
 

                                                           
3
 Umi Hanik, Implementasi Total Quality Management dalam peningkatan Mutu 

Pendidikan, Rasail Media Group, 2011, Hlm. 9-10 
4
 Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, Total Quality Manajemen (TQM), Yogyakarta, 

Andi Ofset, 1998, Hlm. 35 
5
 Ibid, Hlm. 36 
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Untuk dapat menerapkan Manajemen Mutu Terpadu dengan baik tentunya 

diperlukan prinsip-prinsip dan komponen yang harus ada sehingga nantinya 

Manajemen Mutu Terpadu ini akan dapat diukur berhasil atau tidaknya. Prinsip 

dari Manajemen Mutu Terpadu ini adalah sebagai berikut : 

1. Kepuasaan pelanggan : Pendidikan harus memberikan pelayanan kepada 

pelanggannya, dimana yang di maksud dengan pelanggan pendidikan ini 

meliputi pelanggan internal dan pelanggan ekternal. Pelanggan internal adalah 

siswa, guru dan staf tata usaha, sedangkan pelanggan ekternal adalah orangtua 

siswa, pemerintah dan masyarakat termasuk komite sekolah. 

2. Respek terhadap semua orang : Jadi semua orang yang ada di sekolah dianggap 

memiliki potensi, sehingga setiap orang yang ada di organisasi diperlakukan 

dengan sebaik-baiknya dan diberi kesempatan untuk berprestasi, berkarir dan 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 

3. Kepemimpinan (Leadership) : Prinsip ini menyatakan bahwa keberhasilan 

pelaksanaan MMT merupakan tanggung jawab dari manajemen puncak yaitu 

Kepala Madrasah. Implikasinya adalah kepemimpinan sebagai alat dalam 

menerapkan Manajemen Mutu Terpadu yang harus memiliki visi dan misi atau 

pandangan jauh yang jelas kedepannya. 

4. Perbaikan terus-menerus, agar sukses sekolah atau madrasah harus berusaha 

untuk melakukan proses sistematis dalam melakukan perbaikan secara 

berkesinambungan.
6
 

                                                           
6
 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktek Dan Riset Pendidikann, Jakarta, Bumi 

Aksara, 2009, Hlm. 572-573 
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Berdasarkan beberapa pengertian diatas, Hadari Nawawi mengemukakan 

tentang karakteristik TQM sebagai berikut : 

a. Fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. 

b. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas. 

c. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah. 

d. Memiliki komitmen jangka panjang 

e. Membutuhkan kerjasama tim 

f. Memperbaiki proses secara kesinambungan. 

g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 

h. Memberikan kebebasan yang terkendali 

i. Memiliki kesatuan yang terkendali. 

j. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.
7
 

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa Total Quality 

Manajemen (TQM) atau Manajemen Mutu Terpadu (MMT) adalah suatu 

pendekatan atau manajemen untuk meningkatkan kualitas, kompetitif, efektivitas, 

serta fleksibelitas dari seluruh organisasi dan berorientasi pada kepuasan 

pelanggan. 

Manajemen mutu terpadu (Total Quality Management) dalam kontek 

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.
8
 Sedangkan Sumahamijaya menyampaikan 

bahwa TQM merupakan suatu sistem manajemen yang mengangkat kualitas 

sebagai strategi usaha yang berorientasi pada kepuasaan pelanggan dengan 

                                                           
7
 Ibid, Hlm. 10 

8
 Edwar Sallis, Total Quality Management, Alih Bahasa, Ahmad Ali Riyadi, Yogyakarta, 

Ircisod, 2006, Hlm.73 
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melibatkan seluruh anggota organisasi.
9
 Total Quality Management merupakan 

suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan 

daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, 

tenaga kerja, proses, dan lingkungan.
10

 

Pada hakikatnya tujuan institusi pendidikan adalah untuk menciptakan dan 

mempertahankan kepuasan para pelanggan dan dalam TQM kepuasan pelanggan 

ditentukan oleh Stakeholder lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena hanya 

dengan memahami proses dan kepuasan pelanggan maka organisasi dapat 

menyadari dan menghargai kualitas. Semua usaha //manajemen dalam TQM harus 

diarahkan pada suatu tujuan utama, yaitu kepuasaan pelanggan, apa yang 

dilakukan manajemen tidak ada gunanya bila tidak melahirkan kepuasaan 

pelanggan. 

5. Implementasi Manajemn Mutu Terpadu Pada Bidang Pendidikan. 

Dilingkungan organisasi non profit, khususnya pendidikan, penetapan 

kualitas produk dan kualitas proses untuk mewujudkannnya merupakan bagian 

yang tidak mudah dalam pengimplementasian Manajemen Mutu Terpadu (TQM). 

Kesulitan ini disebabkan oleh karena ukuran produktivitasnya tidak sekedar 

bersifat kuamtittatif, misalnya hanya dari jumlah lokal dana gedung sekolah atau 

laboratorium yang berhasil dibangun, tetapi juga berkenaan dengan aspek kualitas 

yang menyangkut manfaat dan kemampuannya memanfaatkannya. 

                                                           
9
 Sumahamijaya, Dkk, Pendidikan Karakter Mandiri dan Kewiraswastaan, Suatu Upaya 

Bagi Keberhasilan Program Pendidikan Berbasis Luas/BBE dan Life Skills, Bandung, PT 

Angkasa, 2003, Hlm. 4 
10

 Nasution. M.N, Manajemen Mutu Terpadu, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, Hlm. 18 
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Demikian juga jumlah lulusan yang dapat diukur secara kuantitatif, sedang 

kualitasnya sulit untuk ditetapkan kualifikasinya. Sehubungan dengan itu, 

dilingkungan organisasi bidang pendidikan yang bersiifat non profit, menurut 

Hadari Nawawi ukuran produktifitas organisasi bidang pendidikan dapat 

dibedakan sebagai berikut : 

a. Produktivitas internal, berupa hasil yang dapat di ukur secara kuantitatif, 

seperti jumlah atau persentase lulusan sekolah, atau jumlah gedung dan lokal 

yang dibangun sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 

b. Produktivitas eksternal, berupa hasil yang tidak dapat diukur secara 

kuantitatif, karena sifat kualitatif tersebut hanya dapat diketahui setelah 

melewati tenggang waktu yang cukup lama.
11

 

Masih menurut Hadari Nawawi, bagi organisasi pendidikan, Manajemen 

Mutu Terpadu dapat dikatakan sukses, jika menunjukkan gejala-gejala sebagai 

berikut : 

a. Tingkat konsistensi produk dalam memberikan pelayanan umum dan 

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan peningkatan kualitas SDM 

terus meningkat. 

b. Kekeliruan dalam bekerja yang berdampak menimbulkan ketidakpuasan dan 

komplain masyarakat yang dilayani semakin berkurang. 

c. Disiplin waktu dan didiplin kerja semakin meningkat. 

d. Inventarisasi organisasi semakin sempurna, terkendali dan tidak 

berkurang/hilang tanpa diketahui sebab-sebabnya. 

e. 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. 

f. Pemborosan dana dan waktu dalam bekerja dapat dicegah. 

g. Peningkatan keterampilan dan keahlian dalam bekerta terus dilaksanakan 

sehingga metode atau cara bekerja selalu mampu mengadaptasi perubahan 

perkembangnan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai cara bekerja yang 

                                                           
11

 Hadari Nawawi, Op Cit, Hlm.47 
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paling efektif, efesien dan produktif, sehingga kualitas produk dan pelayanan 

umum terus meningkat.
12

 

 

Manajemen Mutu Terpadu dilingkungan suatu organisasi nonprofit 

termasuk pendidikan tidak mungkin diwujudkan jika tidak didukung dengan 

tersedianya sumber-sumber untuk mewujudkan kualitas proses dan hasil yang 

akan dicapai. Di lingkungan organisasi yang kondisinya sehat, terdapat berbagai 

sumber kualitas yang dapat mendukung pengimplementasian TQM secara 

maksimal. Menurut Hadari Nawawi beberapa di antara sumber-sumber kualitas 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Komitmen kepala sekolah terhadap kualitas. Komitmen ini sangatlah penting 

karena berpengaruh langsung pada setiap pembuatan keputusan dan 

kebijakan, pemilihan dan pelaksanaan program dan proyek, pemberdayaan 

SDM, dan pelaksanaan kontrol. Tanpa komitmen ini tidak mungkin di 

ciptakan dan dikembangkan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang 

berorientasi pada kualitas produk dan pelayanan umum. 

b. Sistem informasi manajemen. Sumber ini sangat penting karena usaha 

mengimplementasikan semua fungsi manajemen yang berkualitas sangat 

tergantung pada ketersediaan informasi dan data yang akurat, cukup/lengakap 

dan terjamin kekiniannya sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan 

tugas poko organisasi. 

c. Sumber daya manusia yang potensial. SDM di lingkungan sekolah sebagai 

aset bersifat  kuantitatif dalam arti dapat dihitung jumlahnya. Disamping itu 

SDM juga merupakan potensi yang berkewajiban melaksanakan tugas pokok 

organisasi/sekolah untuk mewujudkan eksistensinya. Kualitas pelaksanaan 

tugas pokok sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh SDM, baik 

yang telah diwujudkan dalam prestasi kerja maupun yang masih bersifat 

potensial dan dapat dikembangkan. 

d. Keterlibatan semua fungsi. Semua fungsi organisasi sebagai sumber kualitas, 

sama pentingnya satu dengan yang lainnya, yang sebagai satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan. Untuk itu semua fungsi harus dilibatkan secara 

maksimal sehingga saling menunjang satu dengan yang lainnya. 

                                                           
12

 Ibid 
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e. Filsafat perbaikan kualitas secara berkesinambungan. Sumber-sumber 

kualitas yang ada bersifat sangat mendasar, karena tergantung pada kondisi 

kepada sekolah, yang selalu dapat menghadapi kemungkinan dipindahkan 

atau dapat memohon untuk dipindahkan. Sehubungan dengan itu, realisasi 

TQM tidak boleh digantungkan pada individu kepala sekolah sebagai sumber 

kualitas, karena sikap dan prilaku individu terhadap kualitas dapat berbeda. 

Dengan kata lain sumber kualitas ini harus ditransformasikan pada filsafat 

kualitas yang berkesinambungan dalam merealisasikan TQM.
13

 

 

Secara singkat dapat digambarkan diagram komitmen kualitas Manajemen 

Mutu Terpadu adalah sebagai berikut : 

Gambar 2 

Komitmen Kualitas Dalam Manajemen Mutu Terpadu 
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 Hadari Nawawi, Op Cit, Hlm. 138-141 
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Dengan mengkombinasikan prinsip-prinsip tentang mutu oleh para ahli 

dengan pengalaman praktek telah dicapai pengembangan suatu model sederhana 

akan tetapi sangat efektif untuk mengimplementasikan Manajemen Mutu Terpadu 

di sekolah. Model tersebut terdiri dari komponen-komponen berikut : 

Tujuan   : Perbaikan terus menerus, artinya mutu selalu diperbaiki dan  

disesuaikan dengan perubahan yang menyangkut kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. 

Prinsip  : fokus pada pelanggan, perbaikan proses dan keterlibatan total. 

Elemen  : kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan, struktur pendukung, 

komunikasi, ganjaran dan pengakuan serta pengukuran.
14

 

 

Model diatas dibentuk berdasarkan tiga prinsip mutu terpadu yaitu : 

1) Fokus pada pelanggan 

Prinsip mutu yaitu memenuhi kepuasan pelanggan  

(Customer Satisfaction). Dalam manajemen mutu terpadu, pelanggan dibedakan 

menjadi dua, yaitu : Pelanggan internal (didalam organisasi sekolah), dan 

pelanggan eksternal (diluar organisasi sekolah) 

Organisasi dikatakan bermutu apabila kebutuhan pelanggan bisa terpenuhi 

dengan baik. Dalam arti bahwa pelanggan internal, misalnya guru selalu 

mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari petugas TU, kepala sekolah selalu 

puas terhadap hasil kerja guru dan guru selalu menanggapi keinginan siswa. 

Begitu pula pada pelanggan eksternal misalnya masyarakat sekitar.  

2) Perbaikan proses 

Konsep perbaikan terus menerus dibentuk berdasarkan pada suatu urutan 

atau langkah-langkah kegiatan yang berkaitan dengan menghasilkan output. 

                                                           
14

 Pidarta, Made, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, Hlm. 45 
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Perhatian secara terus menerus bagi setiap langkah dalam proses kerja sangat 

penting untuk mengurangi keragaman dari output dan memperbaiki kehandalan. 

Tujuan pertama perbaikan terus menerus ialah proses yang handal, dalam arti 

bahwa dapat diproduksi yang diinginkan setiap saat tanpa variasi yang 

diminimumkan. Apabila keragaman telah dibuat minimum dan hasilnya belum 

dapat diterima maka tujuan kedua dari perbaikan proses ialah merancang kembali 

proses tersebut untuk memproduksi output yang lebih dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan, agar pelanggan baik yang internal maupun yang eksternal menjadi 

puas. 

3) Keterlibatan total 

Pendekatan ini dimulai dengan kepemimpinan manajemen senior yang 

aktif, dalam hal ini kepala sekolah dan mencakup usaha yang memanfaatkan bakat 

semua warga sekolah untuk mencapai suatu keunggulan kompetitif di dunia 

pendidikan. Warga sekolah berwenang/berkuasa untuk memperbaiki output 

melalui kerjasama dalam struktur kerja baru yang luwes (flekksibel) untuk 

memecahkan persoalan, memperbaiki proses dan memuaskan. 

Sedangkan prinsip dasar manajemen mutu terdiri dari 8 butir, sebagai 

berikut : 

a) Setiap orang memiliki pelanggan 

b) Setiap orang bekerja dalam sebuah sistem’ 

c) Semua sistem menunjukkan variasi. 

d) Mutu bukan pengeluaran biaya tetapi investasi. 

e) Peningkatan mutu harus dilakukan sesuai dengan perencanaan. 

f) Peningkatan mutu harus menjadi pandangan hidup. 

g) Manajemen berdasarkan fakta dan data. 

h) Fokus pengendalian (contro) pada proses, bukan hanya pada hasil output. 
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Syarat-syarat TQM dapat berlangsung di sekolah, yaitu : 

a) Sekolah harus secara terus menerus melakukan perbaikan mutu produk 

(output) sehingga dapat memuskan para pelanggan baik internall maupun 

eksternal. 

b) Memberikan kepuasaan kepada warga sekolah, komite sekolah, penyumbang 

dana pendidikan disekolah tersebut. 

c) Memiliki wawasan jauh kedepan. 

d) Fokus utama ditujukan pada proses, baru kemudian menyusul pada hasil. 

e) Menciptakan kondisi dimana setiap warga sekolah aktif berpartisipasi dalam 

menciptakan keunggulan mutu. 

f) Ciptakan kepemimpinan yang berorientasi pada bawahan dan aktif 

memotivasi warga sekolah bukan dengan cara otoriter, sehingga diperoleh 

suasana yang kondusif bagi lahirnya ide-ide baru. 

g) Rela memberikan ganjaran, pengakuan bagi yang sukses dan mudah 

memberikan maaf bagi yang belum berhasil/berbuat salah. 

h) Setiap keputusan harus berdasarkan pada data, baru berdasarkan 

pengalaman/pendapat. 

i) Setiap langkah kegiatan harus selalu terukur jelas, sehingga pengawasan lebih 

mudah. 

j) Program pendidikan dan pelatihan hendaknya menjadi urutan utama dalam 

upaya peningkatan mutu.
15

 

 

Jadi dalam mengimplementasikan Manajemen Mutu Terpadu ini dapat 

dilihat dari pengimplementasian dari prinsip-prinsip Manajemen Mutu Terpadu 

pada bidang pendidikan sehingga apa yang akan dicapai dari suatu pendidikan 

akan dengaan baik terwujud oleh pelaku-pelaku pendidikan. 

6. Manfaat Implementasi Manajemen Mutu Terpadu(TQM) di Madrasah. 

Salah satu cara terbaik dalam perssaingan global adalah dengan 

mengklasifikasikan suatu produk barang//jasa dengaan kualitas yang baik. 

Kualitas yang baik akan diperoleh dengan melakukan upaya perbaikan secara 

terus menerus terhadap kemampuan manusia, proses, lingkungan. Penerapan 

                                                           
15

 Ibid, Hlm. 46 
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TQM adalah hal yang sangat tepat agar dapat memperbaiki kemampuan unsur-

unsur tersebut secara berkesinambungan. Penerapan TQM dapat memberikan 

beberapa manfaat utama.  

Dengan perbaikan kualitas secara berkesinambungan, perusahaan akan 

dapat memperbaiki posisi persaingan. Dengan posisi yang lebih baik akan 

meningkatkan pasar-pasar dan menjamin harga yang lebih tinggi. Hal ini akan 

memberikan pengahsilan lebih tinggi dan secara otomatis laba yang akan 

diperoleh semakin meningkat. Upaya perbaikan kualitas akan mengahasilkan 

peningkatan ke-luaran (output) yang bebas dari kerusakan atau mengurangi 

produk yang cacat. Berkurangnya produk yang cacat berarti bebrkurang pula 

biaya operasi yang dikeluarkan perusahaan sehingga akan diperoleh laba yang 

semakin tinggi. 

According to the practical evidences, the TQM principles help the schools 

in following clauses, adapun manfaat dari implementasi Manajemen Mutu 

Terpadu di sekolah antara lain : 

1) Membantu dalam menggambarkan kembali peran, tujuan dan tanggungjawab 

sekolah. Denngan adanya penerapan TQM dalam pendidikan akan membantu 

memperjelas peranan masing-masing komponen sekolah. Seperti kepala 

sekolah, guru dan siswa serta masyarakat. 

2) Meningkatkan sekolah sebagai “Jalan Hidup”. Sebagian orang menganggap 

bahwa sekolah hanya sebagai kebutuhan semata, tetapi dengan adanya 

penerapan TQM maka akan menjadikan sekolah sebagai jalan hidup, artinya 
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sekolah merupakan salah satu jalan bagi mereka untuk mencapai kehidupan 

yang lebih baik. 

3) Memberikan bantuan dalam merencanakan pelatihan kepemimpinan secara 

menyeluruh untuk pendidik pada semua tingkatan. 

4) Membantu dalam menggunakan riset dan informasi praktis untuk memandu 

kebijakan dan pelaksanaan kegiatan disekolah serta di tujukan untuk adanya 

perbaikan secara terus menerus. Hal ini akan berdampak pada adanya upaya 

penelitian serta adanya penyediaan informasi mengenai sekolah.. 

5) Mendesain secara menyeluruh pengembangan anak. Artinya bahwa dengan 

adanya TQM akan memberikan manfaat pada desain atau rancangan dalam 

pengembangan peserta didik.
16

 

7. Peran Manajemen Mutu Terpadu di Madrasah 

W. Edward Deming diakui sebagai “bapak mutu “. Beberapa prinsip 

pokok yang dapat diterapkan dalam bidang pendidikan antara lain : 

a. Anggota dewan sekolah dan administrator harus menerapkan tujuan mutu 

pendidikan yang akan di capai. 

b. Menekankan pada upaya pencegahan kegagalan pada siswa, bukannya 

mendeteksi kegagalan setelah peristiwanya terjadi. 

c. Asal diterapkan secara ketat, penggunaan metode kontrol statistik dapat 

membantu memperbaiki outcome siswa dan administratif.
17

 

Juran menyebutkan mutu sebagai “Tepat Untuk Pakai” dan menegaskan 

bahwa dasar misi mutu sebuah sekolah adalah “Mengembangkan program dan 

                                                           
16

 Syarifuddin, Op Cit, Hlm. 40 
17

 http://blog.unsri.ac.id/nurbaitiekasari/perencanaan-pendidikan/manajemen-mutu-

terpadu-dalam-pendidikan-/mrdetail/29501, diakses pada tanggal senin 11 April 2016 

http://blog.unsri.ac.id/nurbaitiekasari/perencanaan-pendidikan/manajemen-mutu-terpadu-dalam-pendidikan-/mrdetail/29501
http://blog.unsri.ac.id/nurbaitiekasari/perencanaan-pendidikan/manajemen-mutu-terpadu-dalam-pendidikan-/mrdetail/29501


37 
 

layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna seperti siswa dan masyarakat. 

Lebiih lanjut Juran mengatakan bahwa “Tepat Untuk Pakai” lebih tepat ditentukan 

oleh pemakai bukan oleh pemberi.. 

Pandangan Juran tentang mutu merefleksikan pendekatan rasional yang 

berdasarkan fakta terhadap organisasi bisnis dan amat menekankan pentingnya 

proses perencanaan dan kontrol mutu. Titik fokus filosofi manajemen mutu adalah 

keyakinan organisasi terhadap produktifitas individual. Mutu dapat dijamin 

dengan cara memastikan bahwa setiap individu memiliki bidang yang diperlukan 

untuk menjalankan pekerjaan yang tepat. Dengan perangkat yang tepat, para 

pekerja akanmembuat produk dan jasa yang secara konsisten sesuai dengan 

harapan kustumer. Beberapa pandangan Juran tentang mutu sebagai berikut : 

a. Meraih mutu merupakan proses yang tidak mengenal akhir 

b. Perbaikan mutu merupakan proses berkesinambungan, bukan program sekali 

jalam. 

c. Mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan 

administrator. 

d. Pelatihan, merupakan prasyarat mutu. 

e. Setiap orang di sekolah mesti mendapatkan pelatihan.
18

 

Bila diterapkan secara tepat, Manajemen Mutu Terpadu merupakan 

metodologi yang dapat membantu para profesional pendidikan menjawab 

tantangan lingkungan masa kini. Manajemen Mutu Terpadu dapat digunakan 

untuk mengurangi rasa takut dan meningkatkan kepercayaan di lingkungan 
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sekolah. Manajemen Mutu Terpadu dapat digunakan sebagai perangkat untuk 

membangun aliansi antara pendidikan, bisnis dan pemerintahan. Aliansi 

pendidikan memastikan bahwa para profesional sekolah atau wilayah memberikan 

sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan program-progran 

pendidikan. Manajemen Mutu Terpadu dapat memberikan fokus pada pendidikan 

dan masyarakat. Manajemen Mutu Terpadu membentuk infrastruktur yang 

fleksibel yang dapat memberikan respon yang cepat terhadap perubahan tuntutan 

masyarakat. Manajemen Mutu Terpadudapat membantu pendidikan menyesuaikan 

diri dengan keterbatasan dana dan waktu. Manajemen Mutu Terpadu 

memudahkan sekolah mengelola perubahan. 

Transformasi menuju sekolah bermutu terpadu diawali dengan 

mengadopsi dedikasi bersama terhaadap mutu oleh dewan sekolah, administrator, 

staf, siswa, guru, dan komunitas.  Prosesnya diawali dengan mengembangkan visi 

dan misi untuk setiap sekolah tersebut. visi mutu difokuskan pada pemenuhan 

kebutuhan kustomer, mendorong keterlibatan total komunitas dalam program, 

mengembangkan sistem pengukuran nilai tambah pendidikan, menunjang sistem 

yang diperlukan staf dan siswa untuk mengelola perubahan, serta perbaikan 

berkelanjutan dengan selalu berupaya keras membuat produk pendidikan menjadi 

lebih baik. 

Secara khusus dalam peningkatan mutu kepemimpinan Kepala Sekolah 

menurut Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah 

dijelaskan tentang kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah. Dalam kualifikasi 

kepala sekolah terdiri dari kualifikasi umum dan kualifikasi khusus, untuk lebih 
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jelas berikut isi dari Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala 

sekolah adalah sebagai berikut : 

1. Kualifikasi Umum Kepala Sekolah/Madrasah, adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) 

kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang 

terakreditasi. 

b. Pada waktu diangkat kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. 

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut 

jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanan/Raudhatul 

Athfal memiliki pengalaaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. 

d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi Pegawai Negeri Sipil dan 

bagi nonPNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh 

yayasan atau lembaga yang berwenang.
19

 

 

2. Kualifikasi khusus Kepala Sekolah//Madrasah meliputi : 

a. Kulaifikasi Taman Kanak-kanan/Raudhatul Athfal adalah sebagai berikut : 

1) Berstatus sebagai guru Tk/RA. 

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru Tk/RA 

3) Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang 

ditetapkan pemerintah. 

b. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah adalah sebagai berikut : 

1) Berstatus sebagai guru SD/MI 

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI 

3) Memilki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang 

ditetapkan pemerintah. 

c. Kepala sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sebagai berikut : 

1) Berstatus sebagai guru SMP/MTs 

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs 

3) Memilki sertifikat kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga 

yang ditetapkan pemerintah. 

d. Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah adalah sebagai berikut : 

1) Berstatus sebagai guru SMA/MA 

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA 

3) Memilki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga 

yang ditetapkan pemerintah. 
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e. Kepala sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan 

(SMK/MAK) 

1) Berstatus sebagai guru SMK/MAK 

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK  

3) Memilki sertifikat kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga 

yang ditetapkan pemerintah. 

f. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar 

Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB) 

sebagai berikut : 

1) Berstatus sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB 

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB 

3) Memilki sertifikat kepala SDLB/SMPLB/SMALB yang diterbitkan 

oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. 

g. Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri yaitu sebagai berikut : 

1) Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai kepala 

sekolah. 

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada salah satu satuan 

pendidikan. 

3) Memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang 

ditetapkan pemerintah.
20

 

 

II. Kompetensi kepala Sekolah 

1. Kepribadian. 

a. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia 

dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di 

Sekolah/Madrasah. 

b. Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. 

c. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai 

kepala madrasah. 

d. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. 

e. Mengendalikan diri dalam menghadapai masalah dalam pekerjaan 

sebgai kepala sekolah.madrasah. 

f. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 

2. Manajerial  

a. Menyusun perencanaan Sekolah/Madrasah untuk berbagai tingkatan 

perencanaan. 

b. Mengembangkan organisasi Sekolah/Madrasah sesuai dengan 

kebutuhan. 
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c. Memimpin Sekolah/Madrasah dalam rangka mendayagunakan sumber 

daya Sekolah/Madrasah secara optimal. 

d. Mengelola perubahan dan pengembangan Sekolah/Madrasah menuju 

organisasi pembelajaran efektif. 

e. Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrsah yang kondusif dan 

inovatif bagi pembelajaran peserta didik. 

f. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

manusia secara optimal. 

g. Mengelola sarana dan prasarana Sekolah/Madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara optimal. 

h. Mengelola hubungan Sekolah/Madrasah dan masyarakat dalam rangka 

pencarian dukungan, ide, sumber belajar, dan pembiayaan 

Sekolah/Madrasah. 

i. Mengelola pesertaa didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, 

penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. 

j. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan arah dan tuujuan pendidikan nasional. 

k. Mengelola keuangan Sekolah/Madrasah sesuai dengan prinsip 

manajemen yang akuntabel, transparan, dan efesien. 

l. Mengelola ketatausahaan Sekolah/Madrasah dalam rangka mendukung 

pencapaian tujuan Sekolah/Madrasah. 

m. Mengelola unit layanan khusus Sekolah/Madrasah dalam mendukung 

kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik diSekolah/Madrasah. 

n. Mengelola sistem informasi Sekolah/Madrasah dalam mendukung 

penyusunan program dan pengambilan keputusan. 

o. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan 

pembelajaran dan manajemen Sekolah/Madrasah. 

p. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program 

kegiatan Sekolah/Madrasah dengan prosdur yang tepat, serta 

merencanakan tindaklanjutnya. 

3. Kewirausahaan. 

a. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

Sekolah/Madrasah. 

b. Bekerja keras untuk keberhasilan Sekolah/Madrasah sebagai 

organisasi pembelajaran yang efektif. 

c. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya sebagai seorang pemimpin sekolah/madrsah. 

d. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam 

menghadapi kendala yang dihadapi Sekolah/Madrasah. 
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e. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan 

produksi/jasa Sekolah/Madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. 

4. Supervisi 

a. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru. 

b. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. 

c. Menindak lanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesionalismeguru. 

5. Sosial. 

a. Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan Sekolah/Madrasah 

b. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. 

c. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.
21

 

 

Dengan sudah terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi kepala 

Sekolah/Madrasah yang dapat dibuktikan dengan bukkti spesifikasi kepala 

sekolah, diharapkan mutu kepemimpinan kepala sekolah sudah seuai dengan 

harapan stakeholder dan dapat membawa sekolahnya menuju sekolah yang 

bermutu. 

B. STANDAR MUTU PENDIDIKAN 

Mutu yang baik memiliki standar.  Oleh karena itu, secara nasional 

diberlakukanlah standar-standar mutu pendidikan, yang disebut Standar Nasional 

Pendidikan (SNP).  Dalam pasal 2 ayat 1 PP No. 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa 

ruang lingkup SNP meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar 

kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar 

sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan sekolah; (7) standar pembiayaan, 

dan (8) standar penilaian pendidikan.
22
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1. Standar Proses 

Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat (6) 

mengemukakan bahwa standar proses adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk 

mencapai standar kompetensi lulusan.  Ruang lingkup standar proses untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah menurut Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 

mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, 

penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.  Standar 

proses telah menempatkan guru pada posisi yang strategis dalam proses mengajar 

siswa, karena mengajar memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat. 

Keberhasilan pendidikan bergantung pada pertanggungjawaban guru dalam 

melaksanakan tugas mengajarnya. 

Proses belajar mengajar secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan 

interaksi dan saling memengaruhi antara pendidik dan peserta didik, dengan 

fungsi utama pendidikan memberikan materi pelajaran atau sesuatu yang 

memengaruhi peserta didik, sedangkan peserta didik menerima pelajaran, 

pengaruh atau sesuatu yang diberikan oleh pendidik. Pengertian proses belajar 

mengajar dalam arti sederhana ini dapat dipahami dari ayat  dibawah ini. Al-

Quran Surat Al-Alaq Ayat 1-5 : 

(3)    (2)    (1)        

(5) (4)   

Artinya : “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia yang 

menciptakanmu dari segumpal darah, bacalah, dan tuhanmu lah yang 
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maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena, dia 

mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”
23

 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang menuntut keaktifan 

peserta didik. Bahan belajar dipilih, disusun dan disajikan kepada peserta didik 

oleh guru dengan penuh makna, sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik, 

serta sedekat mungkin dihubungkan dengan kenyatan dan kegunaannya dalam 

kehidupan. Standar proses pembelajaran menurut BSNP adalah : 

a. Sekolah/Madrasah menjamin mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata 

pelajaran dan program pendidikan tambahan yang dipilihnya. 

b. Kegiatan pembelajaran didasarkan pada standar kompetensi kelulusan, standar 

Isi, dan peraturan pelaksanannya, serta Standar Proses dan Standar Penilaian. 

c. Mutu pembelajaran di Sekolah/Madrasah dikembangkan dengan : 

1) Model pembelajaran yang mengacu pada standar proses. 

2) Melibatkan peserta didik secara aktif, demokratis, mendidik, memotivasi, 

mendorong kreativitas dan dialogis. 

3) Tujuan agar peserta didik mencapai pola pikir dan kebebasan berfikir 

sehingga dapat melaksanakan aktifitas intelektual yang berupa berfikir, 

berargumentasi, mempertanyakan, mengkaji, menemukan, dan 

memprediksi. 

4) Pemahaman bahwa keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses 

belajar dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai 

pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh guru. 
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5) Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan 

pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampunya agar peserta didi 

mampu meningkatkan rasa ingin tahunya, mencapai keberhasilan 

belajarnya secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan, memahami 

perkembangan pengetahuan dengan kemampuan mencari informasi, 

mengolah informasi menjadi pengetahuan, menggunakan pengetahuan 

untuk menyelesaikan masalah, mengkomunikasikan pengetahuan pada 

pihak lain, dan mengembangkan belajar mandiri dan kelompok dengan 

proporsi yang wajar. 

d. Kepala Sekolah/Madrasah bertanggungjawab terhadap kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. 

e. Kepala Sekolah/Madrasah, wakil kepala Sekolah bidang kurikulum 

bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran 

f. Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk 

setiap mata pelajaran yang diampunya dengan cara : merujuk perkembangan 

metode pembelajaran mutakhir, menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi, inovatif, dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, 

menggunakan fasilitas peralatan dan alat bantu yang tersedia secara efektif dan 

efesien, memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan peserta didik, 

dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus 

bagi peserta didik dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat, 

memperkaya kegiatan pembelajaran melalui lintas kurikulum, hasil penelitian 

dan penerapannya, mengarahkan kepada pendekatan kompetensi agar dapat 
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menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, 

mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, memahami belajar seumur hidup 

dan berfikir secara logis dalam menyelesaikan masalah.
24

 

Sesuai dengan PP Nomor 32 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 

19 ayat 1 menyatakan bahwa Proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.
25

 

Dalam UU nomor tahun 2005 tentang guru, dinyatakan bahwa guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. 

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau 

program diploma empat. Oleh karena itu guru dituntut untuk profesional dalam 

mendidik. Sebuah pekerjaan profesional harus didasari oleh pengetahuan 

dibidangnya, dalam al-Quran Surat Al-Isra ayat 36 : 
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         ,        

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan 

dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengingatkan bahwa pekerjaan 

harus diserahkan kepada yang memiliki keahlian dibidangnya, ini dimaksudkan 

untuk menjaga keselarasan kehidupan, optimalisasi dan pencapaian tujuan 

pekerjaan, seperti yang diterangkan pada ayat berikut : 

          

Artinya : “ Katakanlah: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, 

sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan 

mengetahui” (QS. Az-Zumar : 39) 

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik diberikan kepada 

guru yang telah memenuhi persyaratan. (2) sertifikasi pendidik diselenggarakan 

oleh sekolah yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang 

terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. (3) sertifikasi pendidik dilaksanakan 

secara objektif, transparan, dan akuntabel. 

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan 

berdasarkan prinsip, sebagai berikut : 

a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme. 

b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 

ketakwaan, dan akhlak mulia. 
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c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan 

bidang tugas. 

d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 

e. Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 

f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 

g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelaanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 

h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. 

i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal 

yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. 

Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi. 

 

 

 

 




