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BAB IV 

LATAR PENELITIAN, PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

 

 

4.1.  Latar Penelitian 

        Sekolah Menengah KejuruanTeknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung 

didirikan oleh Dinas Perindustrian Rakyat Propinsi Lampung berdasarkan SK No. 

217/D/1968 dengan nama Sekolah Perindustrian Menengah Atas (SPdMA) 

Tanjungkarang. Berdasarkan SK Gubernur No. 5/G/TU/68 diubah menjadi 

Sekolah Teknik Industri dan Kerajinan  Menengah Atas (STIKMA) dan 

berdasarkan SK Gubernur No. 6/SS/TU/1968 diubah menjadi Sekolah Teknologi 

Menengah Atas (STMA) Tanjungkarang . Kemudian berdasarkan SK Menteri 

Perindustrian RI No. 235/M/SK/6/1985 tanggal 24 Juni 1985 diubah menjadi 

Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Tanjungkarang dan akhirnya pada 

tahun 2010 berdasarkan nota kesepakatan antara Kementerian Perindustrian RI 

dengan Kementerian Pendidikan Nasional RI Nomor. 358/M-IND/6/2010 dan 

Nomor. 06/VI/KB/2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang penyelenggaraan dan 

pembinaan serta nomenklatur pendidikan menengah kejuruan, namanya di ubah 

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri Bandar Lampung 

(SMKTI) Sampai sekarang. 

 Sejak berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri 

(SMKTI) Bandar Lampung tahun 1968 sudah berperan selama 44 tahun dengan 
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tugas menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dibidang kimia 

Teknologi Industri sehingga mampu menunjang pertumbuhan serta perkembangan 

industri di Sumatera khususnya dan Indonesia umumnya dengan jumlah alumni 

sampai tahun pelajaran 2011/2012 adalah 3612 orang 

 Untuk mengikuti pesatnya perkembangan industri dan teknologi pada saat 

ini, maka Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar 

Lampung  ikut mempersiapkan diri dan berusaha meningkatkan mutu terutama 

dibidang sumber daya manusia industri tingkat menengah yang mampu 

menunjang pertumbuhan dan perkembangan industri dengan memanfaatkan serta 

mengembangkan segala potensi sumber daya alam yang ada untuk digunakan 

dalam  proses industri kimia baik secara teoritis maupun aplikatif sehingga dapat 

dimanfaatkan dalam menangani kegiatan industri kimia, melaksanakan prosedur 

laboratorium kimia, mengelola limbah industri kimia dan berjiwa wirausaha 

dalam bidang industri kecil kimia untuk meningkatkan nilai tambah dalam 

menumbuh kembangkan industri serta dapat meningkatkan pendapatan negara. 

         Seiring dengan perkembangan tersebut, Sekolah Menengah Kejuruan 

Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung  juga telah melakukan evaluasi diri 

guna mewujudkan kemandirian antara lain dengan cara mengkaji berbagai 

komponen seperti kurikulum dan pembelajaran, administrasi dan manajemen, 

organisasi dan kelembagaan, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan dan 

pendanaan, peserta didik, peran serta masyarakat serta lingkungan budaya 

program keahlian. Sebagai wujud nyata pengembangan diri tersebut maka sejak 

tahun pelajaran 2006/2007 Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri 

(SMKTI) Bandar Lampung  menyesuaikan 2 program keahliannya dari program 



46 

 

keahlian lama yaitu Program Teknologi Agro Industri menjadi Program Keahlian 

Kimia Industri dan Program Keahlian Pengendalian Mutu Kimia menjadi 

Program Keahlian Kimia Analis dan sejak tahun 2009/2010 Sekolah Menengah 

Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung  membuka kelas RSBI. 

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan diperlukan rencana strategik antara 

lain melalui penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 yang telah 

dicanangkan bagi seluruh guru, karyawan dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung  sejak tanggal 10 September2007.  

Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung  

sudah 2 x mendapatkan sertifikat ISO. Sertifikat ISO terbaru yaitu bernomor 

sertifikat ISO 9001:2008  

 

4.1.1  Tugas Pokok dan Fungsi  

       Tugas pokok dan fungsi Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri 

(SMKTI) Bandar Lampung  dijabarkan dalam SK Menteri Perindustrian No. 

235 tahun 1985 dengan rincian : 

4.1.1.1.Tugas Pokok 

 Melaksanakan pendidikan kejuruan formal Teknologi Industri 3 tahun bagi 

tamatan Sekolah Menengah Tingkat Pertama tertentu sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menghasilkan 

tenaga-tenaga ahli teknologi menengah di bidang industri, dengan 

menggunakan laboratorium, perbengkelan dan sarana fisik lainnya. 

4.1.1.2 Fungsi 
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- Melakukan pendidikan dan latihan praktek sesuai dengan kurikulum 

yang   berlaku yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan & 

Kebudayaan.  

- Membina hubungan kerjasama dengan Dunia Usaha, orang tua siswa dan   

masyarakat. 

- Melakukan bimbingan dan penyuluhan bagi siswa.  

- Melakukan pengurusan alat perlengkapan dan bahan pelajaran praktek 

yang  dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktek 

para siswa. 

  - Melakukan tata usaha sekolah. 

 

4.1.2  Tujuan Pendidikan 

           Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut di atas, maka tujuan 

pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar 

Lampung  adalah : 

 4.1.2.1 Menyiapkan siswa memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap  

profesionalisme.  

4.1.2.2 Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, berkompetisi dan mampu 

mengembangkan diri. 

4.1.2.3 Menyiapkan tenaga kerja tingkat pertama untuk mengisi kebutuhan Dunia 

Usaha & Dunia Industri pada saat ini maupun yang akan datang dalam 

lingkup keahlian kimia, khususnya kimia industri dan kimia analis. 
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4.1.2.4 Menyiapkan lulusan agar menjadi warga negara yang bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, produktif, adaptif, dan 

kreatif. 

4.1.2.5 Menyiapkan siswa agar mampu berwirausaha dalam bidang kimia industri 

maupun kimia analis. 

4.1.3  Profil Kemampuan Tamatan  

4.1.3.1 Profil Kemampuan Tamatan 

            Profil kemampuan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi 

Industri (SMKTI) Bandar Lampung  terdiri dari Kompetensi Umum, Kompetensi 

Kejuruan. Kompetensi Umum mengacu pada pendidikan nasional dan kecakapan 

hidup generic, sesuai tuntutan UUSPN pasal 3 meliputi : Beriman dan Bertakwa, 

Berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung 

jawab. Sedangkan sesuai tuntutan dunia kerja adalah disiplin dan jujur. 

Kompetensi kejuruan adalah kompetensi yang mengacu pada SKKNI Kimia 

Industri dan SKKNI Analisis Kimia  

a. Profil Lulusan Program Keahlian Kimia analis : 

- Quality Control (QC) 

- Sanitasi Industri 

- Pelaksana pekerjaan laboratorium Penelitian dan Pengujian 

- Mengelola usaha dibidang analis kimia 

b. Profil lulusan Program Keahlian Kimia Industri : 

- Sebagai teknisi produksi (pengolahan) 

- Pelaksana pekerjaan laboratorium 

-     Pemantauan dan pengelolaan limbah 

      -     Pemasaran pada bidang industri  
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                  -     Wirausaha dibidang industri 

 

4.2  Paparan Data 

  Seperti dikemukakan  pada fokus penelitian di Bab I terdahulu, maka 

paparan data yang merupakan temuan dari  penelitian ini dikelompokan menjadi 3 

(tiga) bagian yaitu : (1) Penerapan delapan prinsip Manajemen Mutu; a)Pusat 

Perhatian Pada Pelanggan. b).Kepemimpinan. c)Pelibatan Orang. d)Pendekatan 

Proses. e)Pendekatan sistem pada Manajemen. f)Perbaikan berkelanjutan. 

g)Pendekatan Fakta dalam Pengambilan keputusan. h)Hubungan Pemasok yang 

saling menguntungkan di Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi 

Industri (SMKTI) Bandar Lampung. (2) Kondisi Sumber Daya Manusia  yang ada 

di Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung  

(3) Kondisi  Sarana Prasarana yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi 

Industri (SMKTI) Bandar Lampung 

 

4.2.1  Prinsip  Dasar Manajemen Mutu ( Total Quality Management )              

Delapan (8) prinsip manajemen mutu merupakan konsep bagaiamana 

cara memimpin, mengatur, dan mengendalikan suatu organisasi atau badan usaha 

dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen itu. Sistem manajemen mutu 

dapat dioperasikan secara konsisten, sistematis dan transparan. Prinsip manajemen 

ini perlu dipahami oleh seluruh personel yang bernaung di lembaga yang 

bersangkutan, dibawah ini diuraikan delapan prinsip manajemen mutu seri ISO 

9001:2008 : 

4.2.1.1   Pusat perhatian pada pelanggan (Costomer Focus)  
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 Organisasi dikatakan bermutu apabila kebutuhan pelanggan bisa dipenuhi 

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

mendapat 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. Hal ini seperti 

diungkapkan oleh wakil manajemen mutu kepada peneliti sebagai berikut 

Dengan penerapan manajemen mutu terpadu yang diutamakan 

adalah kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal. 

Semua komponen sekolah ini memiliki tugas dan kewenangan 

masing-masing. Semua yang dikerjakan oleh kepala sekolah 

harus dapat memuaskan guru, siswa, karyawan dan stakeholder 

lainnya. Demikian pula guru dalam melaksanakan tugasnya 

harus dapat memuaskan kepala sekolah dan murid dan 

seterusnya (W/WMM/.02/2013) 

Pada kesempatan lain masih terkait dengan pelaksanaan manajemen 

mutu terpadu, kepala sekolah menambahkan penuturannya sebagai berikut. 

Dari semua kegiatan yang telah direncanakan berorientasi 

pada customer focus baik di dalam sekolah maupun di luar 

sekolah. Di dalam sekolah ya seluruh komponen yang terlibat 

langsung dalam sistem pembelajaran yang dilakukan dan di 

luar sekolah misalnya wali murid, dinas pendidikan, pihak 

perusahaan yang diperkirakan akan ikut memanfaatkan 

lulusan atau perusahaan yang telah menjalin kerjasama dalam 

pembelajaran siswa di sini, semuanya harus merasa terpuaskan 

dengan pelayanan sekolah. (W/KS/.02/2013) 

Sejalan dengan apa yang diungkapkan kepala sekolah tersebut di atas, 

salah satu guru menuturkan kepada peneliti sebagai berikut. 

Untuk dapat mengukur ketepatan apa yang bisa kita berikan 

kepada pelanggan, terlebih dahulu kita harus mengetahui 

kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan tersebut. Untuk itu, di 

sekolah ini terlebih dahulu dilakukan tahapan perencanaan yang 

isinya diawali dengan mengetahui harapan-harapan dari 
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komponen-komponen sekolah yang semuanya akan kita angkat 

menjadi rencana stategis sekolah. (W/G/.02/2013) 

Ungkapan informan di atas dikuatkan oleh wakil kepala sekolah dalam 

suatu kesempatan  menuturkan kepada peneliti sebagai berikut. 

Dengan kita mengetahui harapan-harapan dari komponen 

sekolah, suatu misal pada diri guru..kita melihat harapan-

harapan dari siswa demikian juga yang lain sehingga semua 

komponen tersebut dapat bekerja sama yang semuanya 

berorientasi pada kepuasan. Di samping itu kita sebagai 

pengelola harus memberikan target yang akan dicapai dengan 

perbaikan-perbaikan berkesinambungan. (W/WKS/.02/2013) 

Terkait dengan kepuasan pelanggan, seperti yang diungkapkan oleh 

informan di atas maka juga ditentukan sasaran mutu atau target yang dibebankan 

kepada unit yang bertanggung jawab. Hasil studi dokumentasi pada target atau 

sasaran mutu di Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) 

Bandar Lampung  seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut. 

  

Sasaran mutu Unit atau penanggung 

jawab 

Tingkat kelulusan Ujian Nasional 2012/2013 100 %  Wakasek Kurikulum 

Tingkat kelulusan uji kompetensi produktif 100 % Waka kurikulum dan waka 

humastri 

Pemenuhan permintaan perbaikan atas peralatan dan 

infrastruktur minimal 85 % 

Waka Sar Pras 

(Dokukmen SMKTI Bandar Lampung , 2013) 

 

4.2.1.2   Kepemimpinan (Leadership) 

              Pemimpin menetapkan kesatuan tujuan dan arah organisasi. Mereka 

hendaknya menciptakan dan memelihara lingkungan internal tempat orang dapat 

melibatkan dirinya secara penuh dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin 
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sangat penting artinya bagi keberlangsungan manajemen di sekolah. Kepala 

sekolah sebagai pemimpin bersama-sama dengan semua sumberdaya manusia 

yang ada disekolah merencanakan, menetapkan sarsaran, melaksanakan, 

melakukan tindakan pencegahan,melakukan tindakan koreksi, mengevaluasi dan 

meningkatkan secara berkelanjutan tentang berbagai kegiatan pelayanan terhadap 

pelanggan. Hal ini seperti di ungkapkan oleh kepala sekolah, sebagai berikut. 

 

     Langkah awal yang saya lakukan dari semua kegiatan di sekolah kita ini  

adalah penentuan visi dan misi sekolah sebagai tujuan puncak yang 

hendak kita capai dalam kurun waktu yang telah kita tentukan, ya seperti 

sekolah kita ini punya visi ingin menjadi sekolah terbaik  di bidang kimia 

analisis dan kimia industri pada tahun 2015 nanti, ini sudah berjalan tiga 

tahun dan dalam waktu tiga tahun terakhir ini, dari hasil rapat tinjauan 

manajemen menyatakan bahwa masih banyaknya bidang-bidang yang 

saya tugasi sasaran mutu tidak dapat mencapai target, nah ini merupakan 

indikator bahwa kemungkinan visi dan misi yang sudah ditetapkan 

tersebut sulit untuk di capai. ( W/KS/04/2013 ) 

 

 

Sejalan dengan apa yang di ungkapkan kepala sekolah, wakil manajemen mutu 

mengungkapkan pernyataannya, sebagai berikut 

Setelah sekarang ini penentuan visi dan misi sekolah kita ini baru terasa 

terlalu berat untuk kita capai, dulu kita terlalu berambisi dan bersemangat 

dalam membuat visi dan misi tersebut, kita kurang mempertimbangkan 

kekuatan dan kelemahan kita, sehingga sekarang terasa bahwa visi dan 

misi tersebut agak kurang realistis, namun kalau kepala sekolah bisa 

memompa lagi semangat kawan kawan untuk bekerja lebih keras lagi, 

saya yakin masih banyak kawan kawan yang optimis bahwa visi dan misi 

kita ini bisa kita capai ( W/WMM/04/2013 ) 

 

        Dari pernyataan diatas jelas bahwa Visi dan misi merupakan tujuan puncak 

yang hendak dicapai oleh lembaga dalam periode yang telah ditentukan, oleh 

karena itu visi dan misi hendaknya betul betul dirumuskan dengan cermat, untuk 

penyusunan suatu visi dan misi hendaknya dilakukan terlebih dahulu analisis 

kekuatan dan kelemahan lembaga, dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan 
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lembaga maka kita dapat merumuskan visi dan misi sehingga visi dan misi yang 

dirumuskan lebih realistis. Penyusunan visi dan misi hendaknya melibatkan 

seluruh stakeholder dan disarankan perumusan visi dan misi itu cukup singkat 

sehingga mudah diingat oleh seluruh warga lembaga dan dapat menjadi motivasi 

bagi warga untuk beraktivitas. Pada suatu kesempatan penulis mewawancarai 

seorang guru tentang peran kepala sekolah untuk mencapai visi dan misi 

 

Selama kepemimpinan  kepala sekolah ini, tidak lebih bahwa visi dan 

misi tersebut hanya untuk tulisan yang menempel di tembok tembok dan 

dinding ruangan saja, bahkan kalau bapak tanya kepada guru guru yang 

lain ada saja  yang tidak hapal atau bahkan tidak tahu apa visi dan misi 

sekolah ini, ya ini mungkin disebabkan kekurang tegasan kepala sekolah 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai sepervisi dalam memimpin 

sekolah ini. ( W/G/ 04/2013 ) 

 

 

Visi Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung 

adalah “  Sekolah Terbaik di Indonesia Bidang Kimia Analis dan Industri tahun 

2015 “  dan misinya adalah Mencetak Sumber Daya Manusia yang Terbaik di 

Bidang Kimia Analis dan  Industri serta Mampu berwirausaha melalui : 

- Penerapan Kurikulum yang Berorientasi pada Dunia Usaha dan 

Industri Nasional dan Internasional  

- Peningkatan Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan 

Sarana Prasarana 

- Peningkatan Hubungan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan 

Industri Nasionl dan Internasional 

- Penerapan Ssitem Manajemen Mutu secara Berkesinambungan 

- Peningkatan kualitas dan daya saing lulusan Guna mempercepat 

pertumbuhan industri daerah dan nasional   
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Visi dan misi ini dicapai dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008 pada kegiatan pendidikan dan pelatihan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung untuk menghasilkan 

lulusan yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri 

4.2.1.3   Pelibatan Orang (Involvement Of Peolple) 

                Pelibatan orang pada semua tingkatan mulai dari penjaga sekolah, tenaga 

administrasi, guru, ketua kompetensi keahlian, wakil kepala sekolah dan kepala 

sekolah itu sendiri adalah inti sebuah organisasi sehingga pelibatan mereka secara 

penuh memungkinkan kemampuannya dapat dipakai untuk kemanfaatan 

organisasi secara keseluruhan. 

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 (competitive 

advantage) di dunia pendidikan. Warga sekolah wewenang/kuasa untuk 

memperbaiki output melalui kerjasama dalam struktur kerja baru yang luwes 

(fleksibel) untuk memecahkan persoalan, memperbaiki proses dan memuaskan. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

kepada peneliti sebagai berikut. 

Semua komponen di sekolah ini, pada dasarnya memiliki 

pelanggan. Siswa memiliki pelanggan namanya sekolah, 

sehingga motivasi belajar dan prestasi harus berupaya 

memenuhi harapan sekolah. Guru memiliki beberapa 

pelanggan, kita ambil salah satunya adalah kepala sekolah 

sehingga guru berupaya bekerja semaksimal mungkin untuk 

memenuhi harapan-harapan dari kepala sekolah, demikian 

seterusnya. Untuk mewujudkan harapan-harapan itu, kami 

semua adalah suatu sistem, dimana komponen-komponennya 

saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga tidak bisa 
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dipandang atau dikerjakan dengan secara sepotong-sepotong 

melainkan harus melibatkan seluruh komponen yang ada. 

(W/WKS/04/2013) 

Pendapat senada dengan apa yang dituturkan oleh informan di atas 

disampaikan wakil manajemen mutu  kepada peneliti sebagai berikut. 

Untuk bisa melaksanakan manajemen yang berorientasi kualitas 

memandang bahwa seluruh aktivitas di Sekolah Menengah 

Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung  ini 

merupakan suatu sistem. Semua komponen yang ada di sekolah 

ini terlibat secara maksimal sesuai dengan tugas dan 

kewenangannya mutu harus menjadi pandangan hidup kita. 

Semua yang kita lakukan berdasarkan perencanaan dengan 

mempertimbangkan data-data yang ada. Memang untuk 

melaksanakan ini harus didukung oleh sumber daya manusia 

yang benar-benar baik karena semuanya akan terkontrol dimana 

hal itu dilakukan oleh tim audit internal. (W/WMM/04/2013) 

Pada kesempatan lain, wakil kepala sekolah bidang humas menuturkan 

kepada peneliti sebagai berikut. 

Keterlibatan seluruh komponen sekolah mutlak diperlukan 

dalam upaya melaksanakan menajemen mutu ini. Ada beberapa 

prinsip yang memang harus dilaksanakan dan dipahami oleh 

teman-teman di sini antara lain: 1. Setiap orang memiliki 

pelanggan. 2.  Setiap orang bekerja dalam sebuah system. 

3.  Semua sistem menunjukkan variasi. 4. Mutu bukan 

pengeluaran biaya tetapi investasi. 5.    Peningkatan mutu harus 

dilakukan sesuai perencanaan. 6. Peningkatan mutu harus 

menjadi pandangan hidup. 7. Manajemen berdasarkan fakta dan 

data. 8.  Fokus pengendalian (control) pada proses, bukan hanya 

pada hasil out put. Nah... hal ini yang harus kita pahami bersama 

sehingga dapat melaksanakan tugas dengan semaksimal 

mungkin. Kita mendasarkan bahwa kita memiliki sekolah, kita 

mengelolanya dengan sungguh-sungguh, kita bekerja untuk 

mewujudkan visi yang ada. (W/WKS/04/2013) 

 

 

Berdasarkan paparan data di atas, implementasi sistem manajemen mutu 

ISO 9001:2008 di Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) 

Bandar Lampung mempersyaratkan keterlibatan total dari seluruh komponen 
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sekolah. Masing-masing komponen memiliki pelanggan yang harus dipuaskan. 

Keterlibatan masing-masing komponen dilakukan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawabnya masing-masing untuk berupaya mewujudkan visi dan misi 

sekolah. 

4.2.1.4  .Pendekatan Proses (Proces Approach) 

                Agar hasil yang dikehendaki tercapai lebih efesien, maka kegiatan dan 

sumber daya yang ada seperti sumberdaya manusia, bangunan, peralatan, dan 

infrastruktur lainnya yang tersedia di sekolah dikelolah sebagai satu proses yang 

sinergis. Setiap proses tentunya memerlukan suatu kesepakatan aturan main 

berupa mekanisme kerja yang tertuang dalam suatu skema alur kegiatan. Skema 

selanjutnya didikripsikan dalam sebuah prosedur atau instruksi kerja yang 

memudahkan setiap individu dalam organisasi untuk melaksanakan tugasnya 

secara baik dalam suatu proses yang disepakati. 

Konsep perbaikan terus menerus dibentuk berdasarkan pada premisi 

suatu seri (urutan) langkah-langkah kegiatan yang berkaitan dengan menghasilkan 

output. Perhatian secara terus menerus bagi setiap langkah dalam proses kerja 

sangat penting untuk mengurangi keragaman dari output dan memperbaiki 

keandalan. Tujuan pertama perbaikan secara 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 
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eksternal menjadi puas. Terkait dengan perbaikan proses ini, wakil kurikulum 

menuturkan kepada peneliti sebagai berikut. 

Tidak mudah untuk melaksanakan manajemen yang berorientasi 

pada kualitas yang berkelanjutan. Setiap kegiatan atau 

pelaksanaan program harus kita lihat dan kita evaluasi sebagai 

bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Yang kita evaluasi 

adalah prosesnya terlebih dahulu sehingga yang selalu kita 

perbaiki juga proses pada suatu program. (W/WKS/03/2013) 

Senada dengan yang diungkapkan oleh informan di atas, seorang guru 

menuturkan kepada peneliti sebagai berikut. 

Memang tugas kita semakin banyak, tetapi kita benar-benar 

mengetahui hasil setiap tahapan pelaksanaan program yang 

telah disepakati. Dan jika dalam perjalanan mencapai tujuan 

yang telah ditentukan tersebut dalam prosesnya mendapatkan 

hambatan maka kita langsung memperbaikinya atau memilih 

alternatif lain untuk dilakukan. Pekerjaan tersebut kita 

laksanakan dengan sistematis, tidak asal jadi dan benar-benar 

dilakukan pada setiap tahapannya. (W/G/03/2013) 

Di samping itu, pada kesempatan lain seorang guru memberikan 

keterangan kepada peneliti sebagai berikut. 

Kita melihat pada kualitas proses untuk menuju hasil yang 

terbaik yakni memberikan kepuasan dan memenuhi harapan-

harapan pelanggan. Untuk melihat proses tersebut kita telah 

membentuk tim audit internal yang beranggotakan 5 orang dan 

berasal dari unsur guru, komite sekolah dan komponen lain. 

Tim tersebut melakukan evaluasi tahapan-tahapan atau proses 

pelaksanaan program. Proses dari kegiatan-kegiatan tersebut 

didokumentasikan dan merupakan rekaman mutu yang dapat 

dikendalikan dalam implementasi sistem manajemen mutu di 

sekolah ini. (W/G/03/2013) 

Seperti yang diungkapkan oleh informan di atas, sebagai upaya untuk 

mengevaluasi proses dari kegiatan-kegiatan di Sekolah Menengah Kejuruan 

Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung , telah dibentuk tim audit internal 
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yang beranggotakan dari komponen-komponen dari sekolah. Tim audit internal 

ini melakukan evaluasi dari setiap proses dan mendokumentasikan sebagai 

rekaman mutu. Dari rekaman mutu tersebut akan bisa dilihat peluang-peluang 

untuk melakukan perbaikan-perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tujuan 

yang lebih besar. Terkait dengan adanya evaluasi proses tersebut, salah satu guru 

yang tergabung dalam tim audit internal menuturkan kepada peneliti sebagai 

berikut. 

Kami melakukan evaluasi setiap proses dari kegiatan-

kegiatan yang dilakukan. Kita bekerja sangat obyektif 

sehingga harapannya rekaman mutu yang kita hasilkan dapan 

menjadi pertimbangan untuk perbaikan secara berkelanjutan. 

Kita ini kan juga sebagai tim penjamin mutu internal, 

sehingga tugas kita juga menjamin agar seluruh proses 

berjalan dengan baik dan selalu ada improvisasi dari para 

guru maupun pimpinan sekolah atau pihak lainnya. 

(W/G/03/2013) 

Semua kegiatan atau proses yang mempengaruhi mutu 

produk  didokumentasikan dan bukti proses kegiatan dilakukan rekaman yang 

dinamakan dokumen mutu dan rekaman mutu, setiap dokumen mutu dan rekaman 

mutu dikendalikan dengan baik. Pada tahapan berikutnya dilakukan audit internal 

dan tinjauan manajemen yang bertujuan untuk mengetahui pemenuhan 

persyaratan-persyaratan ISO  9001:2008, tingkat ketercapaian sasaran mutu, 

kinerja sistem serta tindakan perbaikan berkelanjutan.  Berdasarkan paparan data 

di atas, implementasi sistem manajemen mutu yang di Sekolah Menengah 

Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung ini menekankan proses 

dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi sekolah. Proses dipandang 

suatu pembelajaran yang terus berkelanjutan dan di sana akan terjadi perbaikan-

perbaikan terhadap kinerja. 
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Dari hasil analisis dokumen dapat terlihat jelas proses penyelenggaraan diklat di 

SMKTI Bandar Lampung seperti terurai dibawah ini :  

a.  Penyelenggaraan Diklat  

1) Perencanaan Penyelenggaraan Diklat 

    - Semua diklat yang diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan 

Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung, perencanaan dan 

pengembangan dilakukan oleh Waka Kurikulum. Perencanaan ini 

harus taat azas dengan proses lain, antara lain dengan proses 

marketing . 

         - .Agar dapat merencanakan penyelenggaraan pembelajaran, Sekolah 

Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung  

menetapkan : 

             (1) Sasaran dan persyaratan mutu untuk diklat, ini menjadi tanggung 

jawab Waka Kurikulum, T.U. (2) Proses dan dokumen yang diperlukan 

untuk pengembangan pelatihan   SDM ditetapkan oleh  TU melalui 

urusan Kepegawaian. (3) Wakil Menejemen Mutu menetapkan kegiatan 

verifikasi, pembenaran, pemantauan, inspeksi dan uji yang khas bagi 

diklat yang akan diselenggarakan 

      - .Untuk memberikan bukti bahwa proses penyelenggaraan diklat 

memenuhi persyaratan, dilakukan perekaman yang berhubungan 

dengan bagian-bagian terkait      
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 - . Keluaran perencanaan harus dalam bentuk yang sesuai bagi metode   

operasi Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) 

Bandar Lampung.  

b. Proses Berkaitan Dengan Pelanggan 

   1) Pada saat Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah 

KejuruanTeknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung menentukan 

persyaratan Penerimaan Siswa Baru. Persyaratan pelanggan 

didokumentasi, kelengkapan data dan kejelasannya ditinjau.  

 2) Persyaratan yang ditentukan, dikomunikasikan dengan 

pelanggandengan cara : 

  -  Memberikan penerangan mengenai rincian jasa pembelajaran, baik 

melalui brosur maupun pengumuman Penerimaan Siswa Baru. 

             -    Menampung umpan balik dari pelanggan.   

       3) Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar 

Lampung harus menetapkan dan melaksanakan pengaturan yang efektif 

untuk komunikasi dengan pelanggan yang berhubungan dengan, 

     -   Informasi Diklat 

     - Permintaan penawaran, penanganan kontrak atau order, termasuk  

perubahannya, dan 

    -   Umpan balik pelanggan, termasuk keluhan pelanggan. 

c)  Perancangan dan Pengembangan Kurikulum 

    1)  Perencanaan perancangan dan pengembangan kurikulum direncanakan 

dan dilakukan oleh Waka Kurikulum. Selama perancangan dan 

pengembangan kurikulum, Waka Kurikulum harus menetapkan : 
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       -   Tahapan perancangan dan pengembangan 

       - Tinjauan, verifikasi, dan pembenaran yang sesuai bagi tiap tahap 

perancangan dan pengembangan 

      -  Tanggung jawab dan wewenang personal pada tahapan perancangan 

dan pengembangan 

      - Perencanaan perancangan dan pengembangan kurikulum dibuat 

dalam bentuk jadwal dan tahapannya 

            2) Masukan saran dan pengembangan yang berkaitan dengan  persyaratan      

produk harus ditetapkan dan rekamannya dipelihara. Masukan ini harus 

ditinjau kecukupannya. 

           3) Keluaran perancangan dan pengembangan harus disajikan dalam bentuk 

yang memungkinkan dilakukan verifikasi terhadap masukan 

perancangan dan pengembangan dan harus disetujui sebelum 

dikeluarkan. 

           4) Tinjauan atas perancangan dan pengembangan harus dilakukan dan 

rekaman hasil tinjauan dan tindakan apapun yang perlu, harus 

dipelihara. Tinjauan ditujukan untuk menilai kemampuan hasil 

perancangan dan pengembangan serta untuk mengidentifikasi masalah 

dan mengambil tindakan yang diperlukan. 

           5) Verifikasi perancangan dan pengembangan harus dilakukan sesuai 

dengan proses yang direncanakan untuk memastikan bahwa keluaran 

perancangan dan pengembangan telah memenuhi persyaratan masukan 

perancangan dan pengembangan. Rekaman hasil verifikasi dan tindakan 

apapun yang perlu, harus dipelihara. 
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           6) Harus dilakukan validasi perancangan dan pengembangan untuk 

memastikan bahwa produk yang dihasilkan mampu memenuhi 

persyaratan bagi penerapan yang ditentukan atau pemakaian yang 

dimaksudkan. Rekaman hasil validasi dan tindakan apapun yang perlu, 

harus dipelihara. 

           7) Pengendalian perubahan perancangan dan pengembangan harus 

ditunjukkan dan rekamannya dipelihara. Perubahan harus ditinjau, 

diverifikasi dan dibenarkan serta disetujui sebelum diterapkan. 

d. Pembelian (Purchasing) 

            1) Penilaian Suplier. 

    -  Semua suplier kegiatan diklat yang mempengaruhi mutu harus dinilai  

dan disetujui sebelum digunakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan 

Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung. Daftar Suplier yang 

disetujui dibuat, dan memuat supplier yang telah dinilai dan disetujui 

     -  Hanya suplier yang tertera pada Daftar Suplier yang disetujui yang 

dapat ditunjuk untuk memasok barang/jasa untuk keperluan diklat 

yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi 

Industri (SMKTI) Bandar Lampung  

     - Rincian lebih lanjut mengenai penilaian suplier diberikan pada 

Instruksi  Kerja tentang Pembelian 

     -   Kaur. Umum bertanggung jawab dalam proses pembelian. 

           2)  Pembuatan Order Pembelian 

    -  Data pembelian tentang produk atau jasa pada dokumen pembelian 

harus lengkap dan jelas, memuat spesifikasi dan bila sesuai termasuk 
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kode produk, gambar, judul dan nomor standar produk atau berkas 

data lainnya. 

   -  Semua dokumen pembelian harus ditinjau dan disetujui oleh yang 

diberi wewenang sebelum diserahkan kepada suplier. 

          3)  Verifikasi Produk dan Jasa yang Dibeli 

   - Bila Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) 

Bandar Lampung bermaksud untuk memverifikasi produk dan atau 

jasa yang dibeli, maka Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi 

Industri (SMKTI) Bandar Lampung harus memberitahukan cara 

verifikasi serta kriteria penerimaannya dalam dokumen pembelian 

kepada suplier. 

  -   Verifikasi organisasi atau lembaga di tempat supplier tidak boleh 

digunakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri 

(SMKTI) Bandar Lampung sebagai bukti bahwa suplier telah 

melakukan pengendalian mutu secara efektif, dan bahwa dengan 

demikian Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) 

Bandar Lampung telah bebas dari tanggungjawabnya untuk 

menyediakan produk yang memenuhi syarat. 

e.. Produk Jasa Diklat 

             1). Pengendalian Proses Pembelajaran 

     - Semua kegiatan proses pembelajaran harus telah diverifikasi dan 

divalidasi sesuai dengan Intruksi Kerja. tentang Perencanaan dan 

Pengembangan Kurikulum dan tertuang dalam panduan diklat.  
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    -  Semua proses produk jasa diklat yang dilakukan Sekolah Menengah 

Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung harus 

terdokumentasi dalam bentuk yang sesuai dengan persyaratan 

standar (misalnya: Intruksi Kerja, dokumen dan rekaman) yang 

menjelaskan tahapan proses, peralatan yang dipakai, metode 

verifikasi, metode validasi, cara inspeksi dan kriteria hasil kerja. 

     - Rincian lebih lanjut untuk pengendalian pengukuran proses 

dituangkan dalam instruksi kerja tertuang dalam Instruksi Kerja 

tentang Pemantauan dan Pengukuran Proses 

Pembelajaran/Akademik/Diklat dan Instruksi Kerja tentang 

Pemantauan dan Pengukuran Produk Jasa Diklat. 

     - Kebersihan lingkungan proses diklat seperti ruang praktek, dan 

sebagainya harus dipelihara. 

    -  Alat keselamatan kerja harus dipersiapkan dan dipakai saat proses 

diklat berlangsung sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 

          2)  Pembenaran Proses Diklat / Pembelajaran 

   Semua proses diklat di Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri 

(SMKTI) Bandar Lampung dapat dipantau pada setiap tahapannya,  pasal 

diimplementasikan untuk memastikan bahwa proses diklat mencapai 

hasil yang direncanakan. Proses yang perlu ditindaklanjuti dan dilakukan 

identifikasi yang relevan  dengan realisasi produk diklat maka perlu 

divalidasi seperti : 

  -.    pemasaran diklat 

  -.    Penerimaan siswa baru 
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  -.    Pendataan peserta diklat 

  -   Layanan peserta diklat seperti ruang belajar teori dan praktek, olah  

raga. 

 -.     Pembelian bahan praktek untuk diklat 

         3) Identifikasi dan Mampu Telusur Produk Jasa Diklat 

             - Proses diklat yang telah dilaksanakan diidentifikasi dan dapat 

ditelusuri melalui dokumen dan rekaman. 

-    Identifikasi dan sistem rekaman proses diklat diatur dengan metode 

sistem file database yang terstruktur, sehingga mudah ditelusuri 

apabila dibutuhkan. 

-   Identifikasi produk jasa diklat diberikan pada semua kegiatan diklat, 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

-  Status produk jasa diklat dari segi pemeriksaan persyaratan dan 

verifikasi, diidentifikasi sejak peserta diklat masuk sampai peserta 

diklat pulang/dilepas. 

-    Untuk dapat melaksanakan mampu telusur dengan baik, maka unit 

kerja yang bersangkutan pada setiap kegiatan realisasi produk jasa 

diklat harus mengendalikan dan merekam tahapan proses dengan 

benar dan terdata dengan baik, misalnya : data peserta diklat yang 

telah selesai mengikuti diklat dapat ditelusuri dengan cepat bila 

dibutuhkan 

      4)  Pengawetan Produk Jasa Diklat 

-   Produk jasa diklat pada semua tahapan kegiatan akan diidentifikasi, 

diperiksa secara berkala dan dinilai setiap selang waktu tertentu. 
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-   Penanganan semua hasil kegiatan pada semua tahapan diklat akan 

dilakukan sehingga tidak terjadi kerusakan atau pengurangan mutunya 

(bahan ajar dan alat peraga di divisi terkait, copy sertifikat peserta 

diklat dan biodata di TU). 

-  Penyimpanan produk akan dilakukan demikian sehingga produk 

terhindar dari kerusakan, penurunan mutu yang bertanggung jawab 

adalah unit terkait.  

-   Pemakaian dan cara mengemas harus ditetapkan terdokumentasi, 

dengan mengingat persyaratan pelanggan atau spesifikasi tertulis 

lainnya, bila perlu diberikan identifikasi produk yang sesuai pada 

kemasan.  

f.   Pengukuran, Analisis dan Perbaikan 

  Untuk pengukuran kesesuaian produk, memastikan kesesuaian dan 

efektifitas proses pembelajaran dan terus menerus memperbaikinya, 

Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar 

Lampung  merencanakan dan menerapkan proses-proses pemantauan, 

pengukuran, analisis dan perbaikan yang diperlukan, yang bergantung 

kepada ketetapan metoda yang berlaku, termasuk teknik statistik dan 

jangkauan pemakaiannya. 

g.  Pemantauan dan Pengukuran 

            1)  Kepuasan pelanggan 

   Salah satu pengukuran kinerja sistem manajemen mutu dilakukan 

dengan jalan pemantauan informasi berkaitan dengan persepsi 

pelanggan apakah Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri 
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(SMKTI) Bandar Lampung telah memenuhi keinginan, persyaratan dan 

kebutuhan pelanggan. Untuk itu dilakukan dengan antara lain 

- Kunjungan terjadwal kepada pelanggan yang potensial. 

- Pengiriman kuisioner dengan surat, email, faximili atau yang lain. 

- Telpon  ke pelanggan tentang pelayanan diklat. 

- Memberikan kuisioner kepada pelanggan pada saat pembelajaran 

untuk mengetahui kepuasan peserta terhadap proses pelaksanaan 

pembelajaran. 

- Survey kepuasan pelanggan setelah pembelajaran dilaksanakan, 

dilakukan oleh Waka Kurikulum. 

         2)  Audit Internal 

            -  Untuk menilai apakah sistem manajemen mutu Sekolah Menengah 

Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung telah 

memenuhi pengaturan yang direncanakan pada standar ISO 

9001:2008 dan pada persyaratan sistem mutu organisasinya, dan juga 

diterapkan secara efektif, Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi 

Industri (SMKTI) Bandar Lampung melaksanakan audit mutu 

internal. 

            - Disusun Program Tahunan dan jadwal pelaksanaan audit 

berdasarkan status dan pentingnya proses dan bidang yang diaudit, 

demikian juga pada hasil audit yang lalu. 

            -  Untuk memastikan terkendalinya proses pelaksanaan audit harus 

ditetapkan kriteria, lingkup, frekwensi dan metodanya. 
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             -  Auditor sebagai pelaksana kegiatan audit, dipilih sedemikian yaitu 

harus yang terlatih dan mandiri serta memiliki keputusan yang tidak 

dapat dipengaruhi. 

             -  Manajemen yang bertanggung jawab atas bidang yang diaudit harus 

memastikan bahwa tindakan dilakukan tanpa ditunda untuk 

menghilangan ketidaksesuaian yang ditemukan dan penyebabnya 

pada waktu dilaksanakan audit. Auditor yang lain atau sama harus 

ditugaskan untuk melakukan audit tindak lanjut, yang meliputi 

verifikasi tindakan yang dilakukan dan melaporkan hasil 

verifikasinya. 

              - WMM bertanggung jawab atas pelaksanaan program audit.  

            3)   Pemantauan dan Pengukuran Proses Pembelajaran/Akademik/Diklat 

              -  Pemantauan proses akademik dilakukan dengan memantau kehadiran 

guru dan peserta diklat, jurnal diklat dan jurnal praktek.  

              -  Pengukuran proses akademik dilakukan dengan mengukur capaian 

kompetensi setiap mata diklat melalui Ulangan harian, mid semester, 

semester dan tugas-tugas.  

              - Jika kompetensi yang diukur melalui Ulangan harian, mid 

semester,semester tidak tercapai, maka dilakukan remedial. Tata cara 

remedial di atur oleh Kepala Sekolah melalui Waka Kurikulum. 

Rincian lebih lanjut diuraikan dalam Instruksi Kerja. tentang 

Pemantauan dan Pengukuran Proses Pembelajaran/Akademik/Diklat.         

  4). Pemantauan dan Pengukuran Produk Jasa Diklat 
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      -  Pengukuran produk jasa Diklat untuk kenaikan kelas dilakukan 

melalui    uji kompetensi bagi mata diklat kelompok produktif, 

sedangkan mata diklat pada kelompok adaftif dan normatife 

dilakukan ulangan umum semester genap. Untuk kelulusan 

dilakukan melalui ujian akhir sekolah dan Ujian Nasional.  

      -  Jika peserta Diklat belum dapat mencapai standar kenaikan kelas 

maka dilakukan remedial, dan tata cara remedial ditentukan oleh 

Kepala Sekolah melalui Waka Kurikulum. Sedangkan siswa tidak 

lulus tidak dilakukan remedial. 

       -  Peserta yang belum atau tidak mencapai standar kenaikan kelas dan 

tidak lulus ditangani Waka Kurikulum.  

                - Instruksi Kerja tentang Pemantauan dan Pengukuran Produk   Jasa 

Diklat. 

               -   Pada tiap tahap proses diklat yang ditentukan dilakukan pemantauan 

sesuai dengan Instruksi Kerja yang ditentukan, meliputi metoda 

pemantauan, karakteristik yang harus diverifikasi, instrumen yang 

harus dipergunakan, kriteria standart kompetensi yang ditetapkan. 

                -  Produk diklat yang telah dipantau/verifikasi diberi identifikasi yang 

menunjukkan kesesuaian/ketidaksesuaian produk jasa diklat, serta 

mengacu pada kriteria standar kompetensi yang telah ditetapkan. 

Rekaman inspeksi harus dipelihara. 

                - Produk tidak sesuai yang dijumpai harus diidentifikasi sebagai tidak 

sesuai dan ditangani sesuai dengan yang ditentukan pada pedoman 

mutu ini. 
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                -. Pelaksanaan pemantauan dalam proses diklat diuraikan lebih lanjut 

pada Instruksi Kerja tentang. Pemantauan dan Pengukuran Proses 

Pembelajaran/Akademik/Diklat. 

                - Pemantauan proses diklat harus tersedia yang berisi metode 

pemantauan/verifikasi, karakteristik kompetensi yang harus 

diverifikasi, instrumen verifikasi yang harus dipergunakan dan 

kriteria standart kompetensi yang ditetapkan. 

                -.  Semua produk jasa diklat akhir yang selesai harus diverifikasi dan 

divalidasi sesuai dengan Instruksi Kerja dan dokumentasi 

persyaratan yang ditentukan. 

              -.   Dokumen atau identifikasi pemantauan tahap sebelumnya diverifikasi  

untuk memastikan bahwa proses diklat telah dilakukan pada tahap-

tahap sebelum kegiatan diklat dilaksanakan. 

               -  Produk yang telah diinspeksi harus diberi identifikasi yang 

menyatakan kesesuaian atau ketidaksesuaian produk, dan 

menunjukkan bahwa produk telah dilepas oleh personil yang 

mempunyai wewenang untuk itu. 

               -.  Peserta diklat yang sudah selesai Ujian kenaikan kelas, Ujian akhir 

sekolah dan ujian nasional  diberi identifikasi yang menyatakan 

kompeten atau tidak, dan menunjukkan bahwa peserta diklat telah 

dilepas oleh yang berwenang. 

               -.    Pengukuran dan pemantauan diuraikan lebih lanjut di dalam : 

                      Instruksi Kerja tentang Pemantauan dan Pengukuran Proses 

Pembelajaran/Akademik/Diklat, dan Instruksi Kerja. tentang 

Pemantauan dan Pengukuran Produk.  
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               Gambar  4.3.   :    Proses Inti Diklat SMKTI Bandar Lampung 
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         Dengan sertifikasi ISO 9001:2008 dari lembaga sertifikasi SAI GLOBAL 

Quality management, maka tugas berat ini juga menunggu seluruh Civitas 

Akademika Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar 

Lampung untuk menjadi sekolah terbaik dibidang kimia analisis dan kimia 

industri.  Hal ini berarti seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki 

terutama para guru juga dituntut untuk menjaga kualitas standar pembelajaran 

yang sudah ditetapkan. Lantas apa resikonya jika kualitas standart itu tidak lagi 

terpenuhi? Pada suatu kesempatan wawancara peneliti dengan wakil manajemen 

mutu dan kepala sekolah  menuturkan sebagai berikut : 

sertifikatnya bisa saja dicabut. Sertifikat ISO 

9001:2008  merupakan modal awal menjadi Sekolah 

Internasional. Karena memang, satu diantara 

persyaratan sebuah sekolah bisa ditetapkan sebagai 

Sekolah Internasional terlebih dahulu harus memiliki 

Sertifikat ISO. 9001:2008  Sesudah itu, pengelola 

sekolah dituntut mampu melakukan berbagai inovasi 

dan improvisasi. Terutama metode pembelajaran 

dituntut bi-lingual atau menggunakan dua bahasa, 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagai bahasa 

internasional sehari-harinya. (W/WMM/1/2013) 

Lebih lanjut kepala sekolah menjelaskan sebagai berikut. 

Manajemen mutu terpadu merupakan proses perbaikan secara 

terus menerus atau berkesinambungan yang dilakukan oleh 

sekolah dalam rangka mencapai sekolah yang bermutu. 

Untuk mencapai sasaran mutu yang telah ditetapkan, maka 

ditetapkan rencana operasi (action plan), proses-proses yang 

diperlukan untuk merealisasikan produk, proses-proses 

pengukuran mutu produk, pengendalian mutu produk yang 

tidak sesuai standar, tindakan pebaikan dan pencegahan 

terulangnya kesalahan yang sama. Manajemen puncak 

(kepala sekolah) organisasi harus membandingkan harapan/ 

persyaratan pelanggan tersebut dengan aktual kinerja 

Organisasi untuk dapat menentukan arah kebijakan 

Organisasi.  Arahan kebijakan ini kemudian harus dibuatkan 

ukuran yang terukur (target) agar dapat ditinjau pencapaian 

kinerja Organisasi dibandingkan dengan harapan/persyaratan 
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pelanggan.  Untuk mencapai target tersebut harus dibuatkan 

program peningkatannya.  Arahan, target dan program 

peningkatannya harus dikomunikasikan ke seluruh karyawan 

(staff pengajar, karyawan, dll).  Inilah tahapan PLAN dari 

perencanaan sistem manajemen. Tahapan DO berisi 

pelaksanaan kegiatan program peningkatan yang telah 

direncanakan.  Pencapaian target harus diukur dan ditinjau 

pada selang waktu yang telah ditentukan sebagai bagian dari 

tahapan CHECK untuk kemudian dibuatkan rencana 

perbaikan tambahan bila ternyata dalam pelaksanaan 

program tidak sesuai atau target tidak tercapai sebagai 

tahapan ACTION. (WW/KS/1/2013) 

            Seperti yang diungkapkan informan di atas yang manggambarkan bahwa dengan 

pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di Sekolah Menengah 

Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung merupakan amanat dan 

tanggungjawab besar yang harus dipertahankan oleh pihak sekolah. Manajemen 

mutu merupakan proses perbaikan secara terus menerus atau berkesinambungan 

yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka mencapai sekolah yang bermutu. 

Tahapan implementasi sistem manajemen mutu tersebut dengan menganut alur P-

D-C-A (Plan-Do-Check-Action) dan pendokumentasian Sistem Manajemen Mutu. 

Dari hasil analisis dokumen penulis mendapatkan gambaran jelas pendekatan 

sistem manajemen yang ada di SMKTI Bandar Lampung, seperti berikut ini :            

                          Penentuan pedoman mutu, pedoman ini memenuhi persyaratan standar 

internasional, disusun untuk menentukan persyaratan bagi penerapan sistem 

manajemen mutu karena Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri 

(SMKTI) Bandar Lampung adalah sebuah organisasi yang perlu memperagakan 

kemampuannya untuk taat asas, memberikan produk yang memenuhi persyaratan 

pelanggan dan peraturan yang berlaku, dan bertujuan meningkatkan kepuasan 

pelanggan melalui penerapan sistemnya secara efektif, termasuk proses perbaikan 
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berlanjut dari sistemnya dan kepastian kesesuaiannya pada persyaratan pelanggan 

dan peraturan yang berlaku. 

           Semua persyaratan standar internasional ISO 9001:2008 ini dapat 

diterapkan di SMKTI Bandar Lampung. Semua persyaratan Standar Internasional 

ini generic dan dimaksudkan agar dapat diterapkan pada semua organisasi, apapun 

jenis, ukuran, dan produk yang disediakan. Bila persyaratan manapun dari Standar 

Internasional ini tidak dapat diterapkan karena sifat SMKTI Bandar Lampung  

atau produknya, maka dapat dipertimbangkan untuk dikesampingkan. 

Bila ada pengesampingan, tuntutan kesesuaian pada Standar Internasional ini 

tidak diterima kecuali bila pengesampingan ini terbatas pada persyaratan dalam 

pasal terkait dengan kalibarasi alat fisik, dan pengesampingan itu tidak 

mempengaruhi kemampuan, atau tanggung jawab Sekolah Menengah Kejuruan 

Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung  untuk menyediakan produk yang 

memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku.  

a.     Sistem Manajemen Mutu 

            Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar 

Lampung  harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, dan 

memelihara sistem manajemen mutunya dan terus menerus 

memperbaiki keefektifannya sesuai dengan persyaratan standar 

internasional ISO 9001:2008. Organisasi harus: 

-.  Mengetahui proses-proses yang dikelola oleh Sekolah Menengah   

Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung  seperti 

pada alur proses pelayanan pendidikan dan pelatihan 

- Menetapkan urutan dan interaksi proses-prosesnya agar efektif. 
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- Menetapkan kriteria dan metoda untuk memastikan bahwa baik 

operasi maupun kendali proses-proses ini efektif. 

- Memastikan tersedianya sumberdaya dan informasi yang 

diperlukan untuk mendukung operasi dan pemantauan proses-

proses ini.  

- Memantau, mengukur, dan menganalis proses-proses ini.  

- Menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang 

direncanakan dan perbaikan berlanjut dari proses-proses ini. 

-.  Bila Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) 

Bandar Lampung  memilih untuk menyerahkan ke pihak luar  

proses apapun yang mempengaruhi kesesuaian produk pada 

persyaratan, maka Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri 

(SMKTI) Bandar Lampung  harus memastikan adanya kendali pada 

proses itu sehingga kesesuaian produk pada persyaratan akan tetap 

terjamin. Kendali yang diserahkan ke pihak luar harus ditunjukkan 

dalam sistem manajemen mutu. 

            c.  Dukomentasi Sistem Manajemen Mutu 

                 Dokumentasi sistem manajemen mutu Sekolah Menengah Kejuruan 

Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung  terdiri dari tingkat-tingkat : 

Tingkat I   : Dokumen “Pedoman Mutu” yang mencantumkan kebijakan mutu dan 

sasaran mutu Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri 

(SMKTI) Bandar Lampung  terhadap operasi Sekolah harus 

memenuhi persyaratan ISO 9001 : 2008 dan merupakan pedoman 
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bagi penyusunan dokumentasi tingkat di bawahnya serta aktivitas 

lembaga 

Tingkat II : Prosedur Operasi Standar (POS), yang menjabarkan lebih lanjut 

Pedoman Mutu, termasuk prosedur yang diharuskan  oleh     Standar 

ISO  9001:2008. Daftar Prosedur Operasi Standar tertera pada 

Lampiran II  Pedoman Mutu ini. 

Tingkat III: Instruksi kerja yang merinci lebih lanjut satu aktivitas yang 

disebutkan dalam Prosedur Operasi Standar, dan dibuat bila 

ketiadaannya dapat merugikan mutu, dan Uraian Jabatan bagi 

personil yang mengelola, melaksanakan dan memverifikasi  

pekerjaan yang mempengaruhi mutu. 

Tingkat IV : Formulir-formulir yang merupakan sarana dalam operasi mutu 

sehari-hari, serta rekaman yang merupakan bukti   

 dilakukannya aktivitas mutu yang ditentukan.        

        d. Pedoman Mutu 

- Pedoman mutu Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri 

(SMKTI) Bandar Lampung mencakup seluruh lingkup Sistem 

Manajemen Mutunya dan menanggapi seluruh persyaratan Standar ISO 

9001:2008  

-   Rincian dari semua persyaratan Standar ISO 9001:2008 termasuk enam 

prosedur yang dipersyaratkan standar, dan 

-  Uraian dari interaksi antara proses-proses sistem manajemen mutu yang  

dijelaskan dalam prosedur 

       e.  Pengendalian Dokumen 
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- Wakil Manajemen Mutu (WMM) memastikan bahwa semua dokumen 

yang dipergunakan Sistem Manajemen Mutu ditinjau, disetujui oleh 

yang berwenang, diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik. 

- Dokumen harus selalu dimutakhirkan seperlunya, disetujui ulang dan 

ditunjukkan perubahan dan status revisi terkininya. 

- Dokumen selalu dapat dibaca, mudah dikenali dan versi relevan dari 

dokumen yang berlaku tersedia di tempat pemakainya. 

- Dokumen yang berasal dari luar dikenali dan distribusinya 

dikendalikan. 

- Dicegah pemakaian tak sengaja dari dokumen kadaluarsa, untuk itu 

dibubuhkan identifikasi sesuai, bila disimpan untuk tujuan apa pun. 

-  Rincian lebih lanjut tentang Pengendalian Dokumen ini dijelaskan di 

dalam   Prosedur tentang Pengendalian Dokumen. 

   f.  Pengendalian Rekaman 

- WMM beserta kepala unit terkait menetapkan dan memelihara rekaman 

untuk membuktikan kesesuaian pada persyaratan dan operasi efektif 

dari sistem manajemen mutunya. 

-  Semua rekaman yang mendukung sistem manajemen mutu selalu dijaga 

agar  tetap mudah dibaca, siap untuk ditunjukkan dan diambil. 

- Guna memastikan kendali yang diperlukan untuk identifikasi, 

penyimpanan, perlindungan, pengambilan, masa simpan dan 

pembuangannya, disusun prosedur tentang pengendalian rekaman.  
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4.2.1.6  Perbaikan berlanjut (Continual Improvement) 

              Sebuah organisasi yang baik akan memperhatikan suatu perbaikan yang 

berlanjut, artinya bahwa organisasi secara menyeluruh handaknya menjadikan 

perbaikan sebagai tujuan tetap bagi organisasi, kekurangan atau kesalahan dalam 

melaksanakan suatu kegiatan bagi suatu organisasi adalah merupakan hal yang 

wajar, namun bagaimana organisasi dapat secara terus menerus memperbaikinya 

sehingga tidak ada sebuah kesalahan kekurangan yang sama terjadi berulang 

ulang. Ini dijelaskan oleh seorang staf TU/admnistrasi, sebagai berikut : 

 

Setiap bulan kami mengadakan rapat, tujuannya untuk mengevaluasi hasil 

kerja yang kami lakukan, masing masing penanggung jawab pekerjaan itu 

melaporkan hasil kerjanya, seperti di TU ini, kasubag TU melaporkan data 

absensi pegawai, laporan keadaan sarana dan prasarana sekolah, 

perkembangan Sumber Daya Manusia, kondisi keuangan. Nanti kalau ada 

keritikan dari para peserta rapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan 

kedepannya, dan begitu juga dengan bagian bagian lain. (W/TU/06/2013) 

 

Dikesempatan lain Wakil Manajemen Mutu, menjelaskan kepada peneliti, 

sebagai berikut : 

 

Dalam rapat bulanan dan rapat tinjauan manajemen yang dilakukan minimal 

dua kali dalam setahun  kita membicarakan masalah yang di temui  pada 

saat audit internal,tindakan koreksi dan pencegahan dan hal hal yang 

menyangkut dengan pelaksanaan sistem manajemen mutu, dan saya selaku 

WMM mengkoordinir semua kepala unit kerja untuk melakukan perbaikan 

berlanjut terhadap hasil temuan audit dan tindakan koreksi, seperti andaikan 

terjadi ketidaksesuaian sebagai hasil kegiatan yang bernasalah besar atau 

mengandung resiko, maka dibuat laporan ketidaksesuaian tersebut kepada 

kepala sekolah untuk dicarikan jalan keluar, ya seperti kebijakan kepala 

sekolah (W/WMM/06/2013) 

 

                       Penjelasan informan di atas seiring dengan analisis dokumen yang penulis 

lakukan seperti berikut : 
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a.  Perbaikan 

               -  Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar 

Lampung mengadakan rapat tinjauan manajemen minimal dua kali 

satu tahun yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 

Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung. 

               -   Setiap bulan diadakan rapat staf bulanan untuk mengadakan koreksi 

seperlunya pada sasaran mutu dan hal-hal yang menyangkut pada 

pelaksanaan sistem manejemen mutu. 

               -  Juga dibicarakan untuk perbaikan masalah yang ditemui pada saat 

audit internal, analisis data, tindakan koreksi dan pencegahan. 

               -  WMM mengkoordinir kepala unit kerja melakukan perbaikan berlanjut 

terhadap hasil temuan audit dan tindakan koreksi. 

          b.  Tindakan Koreksi 

               -  Bila terjadi ketidaksesuaian sebagai hasil kegiatan yang bermasalah 

besar dan atau mengandung resiko, maka dibuat laporan 

ketidaksesuaian kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan 

Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung. 

   -    Kepala Unit Kerja atau Menejemen Mutu harus mengusahakan untuk 

meneliti penyebab ketidaksesuaian yang nyata maupun yang 

potensial. 

               - Tinjauan ketidaksesuaian harus dilakukan mencakup laporan 

penolakan, laporan inspeksi, laporan pelayanan, laporan audit, dan 

keluhan pelanggan. 
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              - Tindakan koreksi yang sesuai harus diterapkan tepat waktu, 

termasuk tindakan pencegahan untuk mencegah terulangnya 

ketidaksesuaian hingga ke tingkat yang sepadan dengan besarnya 

masalah dan resiko yang dihadapi. 

c. Tindakan Pencegahan 

                -.  Setiap bulan diadakan rapat untuk mendiskusikan masalah-masalah 

tentang mutu, yang dihadiri oleh kepala unit kerja, pendukung 

Menejemen Mutu (tim kerja) , dan Kepala Sekolah Menengah 

Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung .  

               -.  Bagian-bagian yang berkaitan dengan proses dan produk jasa diklat 

mengumpulkan data untuk dianalisis dalam rapat bulanan yang 

akan dapat dievaluasi kemungkinan terjadinya suatu masalah atau 

ketidaksesuaian potensial. 

               -.  Rapat juga menilai perlunya dilakukan antisipasi tindakan 

pencegahan untuk meniadakan kemungkinan terjadinya 

ketidaksesuaian. 

               -.  Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) 

Bandar Lampung akan menugaskan bagian terkait untuk 

melaksanakan tindakan pencegahan yang diperlukan. 

                 - Wakil Menejemen Mutu akan memantau tindakan pencegahan 

beserta akibat tindakan tadi sehingga tindakan tidak akan  

menimbulkan dampak yang merugikan. 

                 - Rekaman Tindakan Pencegahan disimpan pada M&R dan bagian 

yang terkait dengan tindakan tadi. 
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4.2.1.7  Pendekatan Fakta dalam Pengambilan keputusan (Factual Approach  to  

decision Making) 

                Keputusan yang diambil oleh sebuah organisasi tidak dapat dilakukan tanpa 

suatu analisis yang memadai. Untuk itu diperlukan adanya suatu upaya untuk 

secara terus menerus melakukan pencatatn perakaman terhadap segala sesuatu 

yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka memenuhi tuntutan 

pelanggan. Dengan demikian maka suatu keputusan yang efektif akan dapat 

diambil didasarkan pada anlisis data dan informasi yang telah dikumpulkan 

melalui rekaman sebelumnya. 

        Berikut penjelasan yang di kemukakan oleh beberapa informan : 

              Dalam setiap kali rapat apapun  itu dan dilakukan oleh bagian/satuan 

manapun, harus ada notulen/catatan akhir rapat, yang dijadikan sebagai 

rekaman, gunanya untuk menampung seluruh aspirasi peserta rapat, 

untuk kemudian di analisis dan diajukan kepada pimpinan rapat sebagai 

acuan pengambilan keputusan dalam rapat tersebut (W/WMM/06/2013) 

 

Senada dengan pendapat Wakil Manajemen Mutu di atas Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha mengungkapkan : 

Semuah aspirasi peserta rapat harus ditampung, apakah itu masukan 

positif atau masukan negatif, juga kritik dan saran baik yang sifatnya 

membangun ataupun tidak, sebab disinilah  arah kita dalam mengambil 

keputusan nanti yang akan dilakukan, karena apapun itu yang dikatakan 

oleh peserta rapat, lebih kepada kontrol dari sistem yang kita terapkan, 

walau terkadang ada unsur senang tidak senang atau suka tidak suka dari 

sistem yang diterapakn oleh pimpinan, dan harapan kami semua 

permasalahan jangan sampai bias keluar atau pihak ketiga atau orang 

diluar sistem, sebab takutnya dimanfaatkan oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab, ya kira kira bapak mengerti maksud saya. 

(W/KTU/06/2013) 

 

Dari hasil wawancara di atas jelas terlihat bahwa semua keputusan yang di ambil 

menyangkut dengan sistem yang berjalan, adalah berdasarkan hasil keputusan 

rapat dari seluruh personil yang terlibat dalam sistem tersebut 



84 

 

4.2.1.8 Hubungan Pemasok yang Saling Menguntungkan (Mutually Benefical 

Supplier Relationship) 

                   Sebuah organisasi dan pemasoknya saling bergantung satu sama lain. 

Saling ketergantungan ini didasarkan pada adanya kepentingan yang saling 

ketergantungan pula. Hubungan keduanya diharapkan dapat menjadi pendorong 

peningkatan kemampuan keduanya dalam menciptakan nilai masing-masing. Nilai 

dimaksud seperti adanya saling percaya, saling menepati janji, saling 

menampilkan kejujuran dan saling menghormati satu sama lain. 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan : 

     Semenjak tahun 2007 sampai sekarang, jumlah pendaftar yang ingin 

bersekolah disini selalu meningkat tajam, namun karena daya tampung 

kita terbatas, maka harus dilkukan test, mulai dari seleksi administrasi ( 

kelengkapan berkas pendaftaran) kemudian test tertulis dengan tiga 

mata diklat yaitu 1) Matematika 2) Ilmu Pengetahuan Alam, dan  3) 

Bahasa Inggris dan terakhir kita lakukan test wawancara dan Buta 

Warna. Ini semuah dilkaukan untuk mendapatkan siswa/siswi yang 

berkualitas  ( W/WKS/06/2013 ) 

 

Di kesempatan lain peneliti mewawancarai seorang siswa 

     Saya bangga pak menjadi siswa SMKTI Bandar Lampung, karena saya 

dapat masuk kesini tidak mudah,  seleksinya ketat sekali, coba bapak 

bayangkan pendaftar hampir 1000 orang yang diterima hanya 180 

orang. Sudah itu sistem belajarnyapun cukup menyenangkan saya 

terutama dari pelajaran praktekum, karena dalam satu minggu kami 

sekolah disini ada dua hari penuh  digunakan untuk pelajran praktek. 

Dan orang tua saya juga sangat bangga dan mendukung, karena harapan 

orang tua saya kalaupun nanti saya tamat dari sekolah ini belum bisa 

melanjutkan ke perguruan tinggi saya bisa mencari kerja dulu, karena 

orang tua saya bilang kalau tamat dari sini mudah untuk mencari kerja, 

terutama bekerja di perusahaan/industri (W/S/06/2013) 

 

                 Jelas terlihat dari hasil wawancara diatas, bahwa hubungan saling 

menguntungkan antara pihak sekolah dengan pelanggan eksternal dan 

menumbuhkan sikap saling percaya serta dapat memuaskan pelanggan 
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4.2.2 Sumber Daya Manusia   

            Sumber daya manusia adalah merupakan faktor utama dalam keberhasilan 

suatu sistem dalam suatu proses pendidikan, demikian juga dengan sekolah 

menengah kejuruan teknologi industri Bandar Lampung. Dalam mencapai sasaran 

mutu yang telah ditetapkan khusus pada pengembangan sumber daya manusianya. 

Dalam salah satu sasaran mutunya kepala sekolah SMKTI Bandar Lampung, telah 

menargetkan minimal dalam satu tahun ada dua orang guru yang dapat mengikuti 

program pasca sarjana. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah: 

 

Setiap tahunnya saya telah menganggarkan untuk dua orang yang 

mengikuti pendidikan  S2/Magister dan pusdiklat sendiri juga 

menyediakan bagi siapa saja baik guru atau dosen dilingkungan 

kementeriaan peerindustrian yang berminat dan mampu untuk 

mengikuti program S2/Magister Dengan teknis diseleksi bedasarkan 

kebutuhan bidang ilmu yang berhubungan dengan kurikulum yang 

sedang berjalan, disamping itu juga di urut bedasarkan daftar urutan 

kepangkatan dan diutamakan jurusan yang diambil pada program 

magisternya harus linier dengan pendidikan SI. Untuk diketahui sampai 

saat ini, dari 35 orang guru yang PNS di SMKTI ini yang sudah 

mengikuti dan menyelesaikan program magister ada 13 orang dan yang 

sedang mengikuti sebanyak 4 orang ( W/KS/06/2013 ) 

 

 

             Penyelenggarakan kegiatan di Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi 

Industri (SMKTI) Bandar Lampung  sampai dengan tahun 2011/2012 didukung 

oleh tenaga pengajar dan tata usaha dengan rincian sebagai berikut :  

 - Tenaga Pengajar : 68 orang (36 orang guru tetap dan 32 orang guru  tidak 

tetap).  

 - Jumlah tata usaha : 35 orang ( 21 orang PNS dan 14 orang honorer )  
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Tenaga pendidik /Guru SMKTI Bandar Lampung 

No Jenjang Pendidikan Jumlah Status Guru 

1 S1 22 Guru Tidak Tetap 

2 S1 33 Guru Tetap 

3 S2 1 Guru Tidak Tetap 

4 S2 12 Guru Tetap 

 

( Dokumen SMKTI Bandar Lampung 2013 ) 

 

Tenaga Kependidikan SMKTI Bandar Lampung 

No Jenjang Pendidikan Jumlah Status Pegawai 

1 SLTA 10 Honorer 

2 SLTA 6 Pegawai Negeri Sipil 

3 D3 5 Pegawai Negeri Sipil 

4 S1 4 Honorer 

5 S1 8 Pegawai Negeri Sipil 

6 S2 2 Pegawai Negeri Sipil 

 

( Dokumen SMKTI Bandar Lampung 2013 ) 

 

Di Sumber Daya Manusia Kepala sub Bagian Tata Usaha menuturkan : 

Kalau dilihat dari jenjang pendidikan sebenarnya SMKTI ini sudah 

cukup membanggakan, disamping guru, tenaga staf juga sudah ada yang 

berpendidikan S1 dan S2. Namun setelah pelaksanaannya, tugas apapun 

itu yang banyak berperan adalah tenaga tamatan  SLTA dan D3, ada 

peran dari mereka cuman sedikit sekali, bahkan sepertinya tanpa mereka 
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yang berpendidikan S1 dan S2 tugas tersebut akan tetap jalan dan selesai 

oleh tenaga tamatan SLTA dan D3. Ini juga menjadi tantangan buat saya 

untuk terus merangkul mereka mereka yang punya pendidikan lebih 

tinggi tersebut ( W/KTU/06/2013 ) 

 

             Dari penuturan informan diatas jelas bahwa sumber daya manusia yang 

ada di SMKTI Bandar Lampung sangatlah mendukung, untuk dapat terlaksananya 

sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008, akan tetapi perlu ada strategi dari 

pimpinan ( Kepala Sekolah ) untuk lebih memaksimumkan lagi sumber daya 

manusia yang ada, agar semua personil dapat berperan dalam setiap pekerjaan 

sesuai dengan bidang ilmunya masing masing 

 

4.2.3   Sarana  dan  Prasarana             

           Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar 

Lampung menetapkan, menyediakan dan memelihara prasarana yang diperlukan 

untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan produk. Persyaratan ini mencakup : 

- Gedung, ruang kerja dan kelengkapan terkait 

- Peralatan dan Bahan diklat 

- Infrastruktur pendukung seperti komunikasi, angkutan dan perpustakaan. 

Penyimpanan dan pengeluaran rekaman-rekaman yang berkaitan dengan ini 

dilakukan oleh Tata Usaha melalui Kaur. Umum. 

Pada suatu kesempatan kepala tata Usaha menuturkan sebagai berikut : 

Kalau dibandingkan lima tahun lalu, sebenarnya kondisi sarana dan 

prasarana  yang dimiliki oleh Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi 

Industri (SMKTI) Bandar Lampung  sudah sangat baik dan memadai . 

Lima tahun lalu ruang belajar untuk teori hanya 9 ruang dan ruang 

lanbortorium untuk praktek hanya 6 ruang. Ruang perkantoran untuk 

kepala sekolah, staf dan dewan guru hanya 3 ruang, tetapi sekarang 

anda bisa lihat sendiri. Untuk ruang belajar teori sudah 12 ruang begitu 
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juga  laboratorium untuk belajar praktek juga sudah 12 ruang,  

sementara ruang perkantorannya sudah menjadi 7 ruang . 

(W/KTU/05/2013) 

 

Senada dengan kepala tata usaha di atas wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum menuturkan : 

 

Dengan kondisi ruang kelas belajar sekarang khususnya ruang belajar 

teori siswa merasa nyaman dalam proses belajarnya, sebelum adanya 

penambahan ruang teori untuk 1 kelasnya dimuat 40 orang dalam satu 

rombongan belajarnya dan 36 untuk kelas khusus ( unggulan ) tetapi 

setelah ditambah kita dapat membuat untuk 1 kelasnya dimuat 36 orang 

dalam satu rombongan belajar dan 24 untuk untuk kelas khusus ( 

unggulan ), namun untuk pembelajaran praktekum kita masih tetap 

memberlakukan aturan lama, yaitu untuk satu rombongan belajar kita 

tentukan maksimun 20 orang, ya sementara ini menurut saya itu sudah 

cukup ideal  ( W.WKS/06/2013 ) 

 

 

         Sampai dengan saat ini Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri 

(SMKTI) Bandar Lampung  mempunyai sarana/fasilitas pendidikan antara lain: 

- Luas Tanah :        3.718 M
2
 

- Gedung Kantor :        7  Ruang 

- Ruang Belajar  :        12 Ruang  

- Perpustakaan :        1 Ruang  

- Kendaraan Roda 4 :        2 Unit  

- Kendaraan Roda 2 :        1 Unit  

- Laboratorium :      12 Ruang 

- Mushalla  

- Lapangan volley ball, badminton, sepak takraw. 

( Dokumen SMKTI Bandar Lampung 2013 ) 
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Pada kesempatan lain peneliti mewawancarai seorang guru, dan guru 

tersebut menuturkan : 

Saya merasa bangga menjadi guru di SMKTI ini, betapa tidak 

dengan kemajuan teknologi informasi tugas guru semakin 

mudah dalam melaksanakan tugasnya. Sementara bapak bisa 

lihat sendiri semua ruang kelas sudah dilengkapi dengan sarana 

tersebut, sehingga kami mengajar menjadi enak,  nyaman dan 

praktis. Terus untuk perawatanya pihak sekolah telah 

bekerjasama dengan pihak luar dan dikukuhkan lewat sebuah 

MOU, sehingga para siswa/siswi kami tidak perlu repot lagi 

untuk masalah kebersihan dan keamanan sarana dan prasarana 

sekolah (W/G/05/2013) 

 

             Dari penuturan informan diatas jelas bahwa sarana dan prasarana yang 

ada di SMKTI Bandar Lampung sangatlah mendukung, untuk dapat terlaksananya 

sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008, akan tetapi perlu ada strategi dari 

pimpinan ( Kepala Sekolah ) untuk lebih memaksimumkan lagi sarana dan 

prasaran, terutama untuk bagian perawatan dan perbaikan ( maintenance ). Agar 

supaya sarana dan prasarana tersebut bisa awet dan bisa presisi dalam 

penggunaannya. 

 

4.3 Temuan Penelitian 

4.3.1 Prinsip  Dasar Manajemen Mutu ( Total Quality Management )    

4.3.1.1   Pusat perhatian pada pelanggan (Costomer Focus)       

              Perhatian utama sebuah organisasi adalah pelanggan. Organisasi 

bergantung pada pelanggannya dan oleh sebab itu hendaknya organisasi berusaha 

memahami kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang dari pelanggannya, dan 

selalu berusaha untuk dapat melampauai harapan pelanggan. Berkembang 

tidaknya sebuah organisasi tergantung pada ada tidaknya pelanggan yang 
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dilayaninya. Siapa pelanggan Sekolah ?, Pelanggan sekolah secara internal adalah 

guru dan pegawai yang ada disekolah dan berhubungan langsung dengan 

pelaksanaan pendidikan di sekolah, sedangkan secara eskternal pelanggan sekolah 

adalah siswa, orang tua siswa, instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan 

pendidikan sekolah. 

               Sesuai dengan sasaran mutu sekolah yang sudah ditetapkan yaitu  

Meningkatkan kepuasan pelanggan dalam menerima layanan terhadap pelanggan 

baik internal maupun eksternal ditarget 75 % , pada kenyataanya target tersebut 

belum tercapai, yang mana untuk pelanggan internal hanya 64,10 % dan untuk 

pelanggan eksternal 74,79 %. Ini artinya bidang-bidang yang di tunjuk belum 

bekerja maksimum dalam melayani pelangganya. 

 

4.3.1.2  Kepemimpinan ( Leadership ) 

            Visi dan misi merupakan tujuan puncak yang  hendak dicapai oleh sebuah 

lembaga. SMKTI Bandar Lampung telah menetapkan visi dan misinya yang 

merupakan arah dan tujuan sekolah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

Visi Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri (SMKTI) Bandar Lampung 

adalah “  Sekolah Terbaik di Indonesia Bidang Kimia Analis dan Industri tahun 

2015 “  dan misinya adalah Mencetak Sumber Daya Manusia yang Terbaik di 

Bidang Kimia Analis dan  Industri serta Mampu berwirausaha melalui : 

- Penerapan Kurikulum yang Berorientasi pada Dunia Usaha dan 

Industri Nasional dan Internasional  

- Peningkatan Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan 

Sarana Prasarana 
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- Peningkatan Hubungan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan 

Industri Nasionl dan Internasional 

- Penerapan Ssitem Manajemen Mutu secara Berkesinambungan 

- Peningkatan kualitas dan daya saing lulusan Guna mempercepat 

pertumbuhan industri daerah dan nasional   

kepala sekolah bertanggung jawab penuh tercapai tidaknya dari visi dan misi 

tersebut, dari hasil obsevasi dan wawancara penulis lakukan sepertinya akan 

sangat sulit untuk mencapai visi dan misi tersebut, dimana mengingat 1) Rata rata 

bidang tidak mencapai dari sasaran mutu yang sudah ditetapkan 2) Waktu yang 

tersedia kurang dari satu tahun lagi dari waktu yang di tetapkan 2015. Ini artinya 

kepemimpinan yang dilakukan kepala sekolah dilihat dari visi dan misi itu dapat 

dikatakan gagal. 

 

4.3.1.3  Pelibatan Orang ( Involvement of People ) 

                  Pelibatan orang pada semua tingkatan mulai dari penjaga sekolah, tenaga 

administrasi, guru, ketua kompetensi keahlian, wakil kepala sekolah dan kepala 

sekolah itu sendiri adalah inti sebuah organisasi sehingga pelibatan mereka secara 

penuh memungkinkan kemampuannya dapat dipakai untuk kemanfaatan 

organisasi secara keseluruhan. 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 (competitive advantage) di dunia pendidikan. Warga 

sekolah wewenang/kuasa untuk memperbaiki output melalui kerjasama dalam 

struktur kerja baru yang luwes (fleksibel) untuk memecahkan persoalan, 
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memperbaiki proses dan memuaskan. Pada kenyataanya prinsip yang diharapakan 

pada setiap personil yaitu ; 1) Setiap orang memiliki pelanggan 2) Setiap oarang 

berkerja dalam sebuah sistem 3) Semua sistem menunjukan variasi 4) Mutu bukan 

pengeluaran biaya tetapi investasi 5) Peningkatan mutu harus dilakukan sesuai 

perencanaan 6) Peningkatan mutu harus menjadi pandangan hidup 7) Manajemen 

haru berdasarkan fakta dan data 8) Fokus pengendalian (kontrol) pada proses 

bukan pada hasil. Ini semua tidak berjalan sempurna walaupun semua lapisan 

dilbatkan dikarenakan kurang tepatnya dalam menempatkan sumber daya manusia  

yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang lebih memperihatinkan lagi 

adalah akibat dari unsur suka dan tidak sukanya pemimpin dari koordinator 

bidang sampai kepada kepala sekolah dalam menempatkan sumber daya manusia 

(personil) pada bidang tugas yang di embannya  dan mengabaikan 

kemampuan/keahlian yang dimilikinya 

        

       4.3.1.4  Pendekatan Proses ( Proces Approach ) 

                Agar hasil yang dikehendaki tercapai lebih efesien, maka kegiatan dan 

sumber daya yang ada seperti sumberdaya manusia, bangunan, peralatan, dan 

infrastruktur lainnya yang tersedia di sekolah dikelolah sebagai satu proses yang 

sinergis. Setiap proses tentunya memerlukan suatu kesepakatan aturan main 

berupa mekanisme kerja yang tertuang dalam suatu skema alur kegiatan. Skema 

selanjutnya didikripsikan dalam sebuah prosedur atau instruksi kerja yang 

memudahkan setiap individu dalam organisasi untuk melaksanakan tugasnya 

secara baik dalam suatu proses yang disepakati. 
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       Pelaksanaan setiap kegiatan di SMKTI Bandar Lampung yang sudah tertuang 

di skema alur kerja, kemudian skema tersebut di diskripsikan lewat instruksi kerja, 

dengan harapan bahwa setiap kegiatan yang berhubungan dengan bidang tersebut 

harus sesuai dengan instruksi kerja yang sudah dibuat, tapi pada kenyataanya 

masih banyak personil bekerja tidak sesuai dengan instruksi kerja tersebut, 

diantara personil bahkan tidak mengerti apa itu instruksi kerja, sehingga yang 

terjadi adalah tumpang tindih pekerjaan dan terkesan saling lempar tanggung 

jawab, ini diketahui setelah dilakukannya audit baik audit internal maupun audit 

eksternal 

 

4.3.1.5  Pendekatan sitem pada manajemen (System Approach to Management) 

      Demi keefektifan dan efisiensi sebuah organisasi dalam mencapai tujuan, 

perlu di ketahui dan dipahami oleh setiap personil bahwa pada dasarnya setiap 

proses saling berkaitan satu sama lainnya di SMKTI Bandar Lampung yang 

menjadi masalah adalah ketidak konsistennya dari pucuk pimpinan dalam 

pelaksanaan sistem yang sudah disepakati dengan dalih kebijakan yang harus 

segera diambil. Ini menimbulkan rasa kurang nyamannya masing masing personil 

dalam melaksanakan dari kegiatan yang semestinya dia lakukan, hingga terkesan 

bahwa atasan otoriter/ arogan. 

 

4.3.1.6  Perbaikan Berkelajutan (Continual Improvment) 

     Pebaikan secara terus menerus dalam sebuah organisasi wajib hukumnya 

dilakukan, kekurangan dan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan adalah 

sesuatu yang wajar, yang penting bagaimana kekurangan dan kesalahan tersebut 
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dapat diperbaiki sehingga tidak ada kekurangan dan kesalahan yang sama terjadi 

berulang ulang. Hal ini di SMKTI Bandar Lampung belum terjadi, dari hasil 

observasi penulis hampir di semua bidang kekurangan dan kesalahan itu bukan 

berkurang bahkan condrong bertambah, kalaupun akan diperbaiki itu terjadi hanya 

menjelang dilaksanakan audit internal dan audit eksternal, terbukti dari hasil audit 

selalu ada temuan yang sama seperti temuan audit sebelumnya. Untung saja 

temuan tersebut tidak pada tingkat mayor, adanya hanya pada minor dan obser ini 

artinya perbaikan secara terus menerus di SMKTI Bandar Lampung belum 

terlaksana dengan baik. 

       

4.3.1.7  Pendekatan Fakta dan Pengambilan Keputusan (Factual Approach to   

Decision Making) 

        Pencatatan rekaman dari semua pelaksanaan kegiatan harus dilkukan secara 

terus menerus, ini diperlukan apabila ingin mengambil keputusan yang mendadak 

hingga tidak perlu melakukan analisis yang mendetail tetapi cukup berpedoman 

pada rekaman rekaman yang ada. Di SMKTI Bandar Lampung ini belum 

dilakukan seperti penjelasan diatas, yang ada adalah keputusan berdasarkan 

kebutuhan dan keinginan pemimpin berdasarkan sudut pandang pada saat itu, jadi 

rekaman rekaman yang ada tidak lebih hanya untuk memenuhi file file dari 

penanggung jawab bidang dan Wakil Manajemen Mutu saja 

 

4.3.1.8  Hubungan Pemasok yang Saling Menguntungkan (Mutually Benefical 

Supplier Relationship) 
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       Hubungan yang saling menguntungkan diharapkan dapat menjadi pendorong 

peningkatan kemampuna keduanya dalam menciptakan nilai masing masing, 

seperti adanya saling percaya, menepati janji, kejujuran dan saling hormat 

menghormati satu sama lainya. Hal yang diharapakan ini belum terjadi di SMKTI 

Bandar Lampung, bahkan yang ada curiga mencurigai satu sama lainya, saling 

lempar tanggung jawab, tidak mau mengakui kekurangan diri sendiri dan tidak 

menghargai kelebihan orang lain serta kurang hormat menghormati. Ini akibat dari 

adanya kelompok kelompok yang masing masing kelompok tersebut mengklaim 

bahwa merekalah yang paling benar. Kondisi ini kalau dibiarkan terus menerus 

akan berefek negatif dan dapat mempengaruhi pelanggan terutama pelanggan 

eksternal seperti; siswa, orang tua/wali siswa dan DUDI (Dunia usaha dan 

Industri) 

      Penerapan delapan prinsip dasar manajemen mutu di SMKTI Bandar 

Lampung dapat terlihat pada gambar 4.1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 :  Diagram Konteks Penerapan Delapan Prinsip Dasar Manajemen 

Mutu SMKTI Bandar Lampung 

 

Landasan : 
1. Undang-undang 
2. Peraturan pemerintah 
3. Keputusan Menteri 
4. Kebijakan Kapusdiklat 

Penerapan delapan prinsip 
dasar Manajemen Mutu 

Penentuan 
program kerja 
masing-masing 
bidang 

Sosialisasi dan 
Komunikasi 
Program Kerja 

Verifikasi,Validasi dan Evaluasi 
Program Kerja 
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4.3.2 Sumber Daya Manusia 

       Sumber Daya Manusia merupakan ujung tombak dari sebuah organisasi, 

sebaik apapun kebijakan yang dibuat oleh pihak manajemen dalam organisasi 

tersebut, apabila tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai 

maka tujuan dari organisasi tersebut sulit untuk dicapai. Di SMKTI Bandar 

Lampung kondisi sumber daya manusianya apabila dilihat dari latar belakangnya 

sudah cukup memadai, yang mana hampir 50 % dari tenaga pendidiknya sudah 

berlatar belakang S2. Namun kondisi ini belum termanfaatkan secara maksimum, 

terbukti belum adanya perubahan yang berarti dan belum terlihat kontribusi yang 

diberikan, ini dibuktikan hampir tidak adanya perubahan kinerja sebelum dan 

sesudah kondisi sumber daya ini terjadi. 

     Pelaksanaan  pemberdayaan sumber daya manusia di SMKTI Bandar Lampung 

dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 : Diagram Konteks Pelaksanaan Sumber Daya Manusia di SMKTI 

Bandar Lampung 

 

 

4.3.3 Sarana dan Prasarana 

       Sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh SMK tertuang dalam 

permendiknas No.40 tahun 2008. Sarana dan prasarana yang tertuang dalam 

peraturan menteri tersebut merupakan standar minimal yang harus dimiliki oleh 

Kompetensi 

Sumber Daya Manusia 

Tanggung Jawab 

Disiplin Mutu Sekolah 
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sebuah sekolah SMK. Kondisi sarana dan prasarana di SMKTI Bandar Lampung 

sudah cukup memadai namun sangat disayangkan belum termanfaatkan secara 

maksimum begitu juga dengan perawatannya masih belum dilakukan dengan baik. 

Ini terbukti masih adanya alat praktekum yang belum sama sekali dipakai dan 

masih banyak alat alat yang rusak dibiarkan begitu saja. Kondisi ini kalau 

dibiarkan terus menerus akan sangat berpengaruh dengan kondisi belajar terutama 

pada mata diklat praktekum kedepannya nanti. Namun untuk ruang guru, ruang 

kepala sekolah, perkantoran, ruang teori dan ruang lainnya sangat terawat dan 

kondisinya sangat baik. 

 


