
 

 

 

 

 

BAB I 

 

  PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1   Latar Belakang  

 

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1990-an telah membawa 

perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor pendidikan,  yang secara 

umum bertumpu pada dua paradigma baru yaitu otomisasi dan demokratisasi 

pendidikan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 pada pasal 31 

dinyatakan bahwa : (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan ;  

(2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya ; serta (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta 

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan harus 

dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, dan efesien dalam proses 

pembangunan. Jika tidak, maka bangsa ini akan kalah bersaing dalam menjalani 

globalisasi. Berkaitan dengan itu maka upaya mempersiapkan sumber daya 

manusia berkualitas, pendidikan memegang peranan penting. Saat ini banyak 

sekali ditemui permasalahan dalam dunia pendidikan. Permasalahan dapat 

dicontohkan pada satuan pendidikan sekolah menengah khusus nya di SMAN 1 

Gadingrejo ditemui berbagai kendala minimnya sarana prasarana pendukung, 

keterbatasan sumber daya manusia dalam manajemen pengelolaan sekolah seperti 
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kurangnya membuat jaringan dengan pihak-pihak terkait yang dapat mendukung 

pembentukan tamatan dengan kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan 

dunia kerja dan senantiasa beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang bersinergi dengan pembentukan watak mentakl peserta didik 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 Permasalahan pendidikan yang telah disebutkan di atas dihadapi bangsa 

Indonesia menunjukkan rendahnya mutu pendidikan. Hal ini pun terjadi hampir 

setiap jenjang dan satuan pendidikan. Contoh salah satunya pada SMAN 1 

Gadingrejo didapatkan data empiris bahwa proses pendidikan berlangsung 

ditinjau dari kondisi sumber daya manusia, sarana prasarana, dan daya dukung 

pihak terkait masih dibutuhkan peningkatan kualitasnya. Disini banyak ditemukan 

rendahnya tanggung jawab guru dalam pemenuhan jam belajar, juga terbatasnya 

sarana dan prasarana, sera minimnya dukungan dari berbagai pihak terkait 

terutama pemerintah daerah dalam penerapan konsep peningkatan mutu berbasis 

sekolah. Namun demikian dengan segala permasalahan yang ada, SMAN 1 

Gadingrejo telah berjalan dua puluh tahun ini senantiasa berupaya untuk 

meningkatkan kualitas senantiasa berupaya menjawab permasalahan yang ada 

tersebut dengan digulirkannya sebuah kebijakan mutu untuk penerapan sistem 

manajemen mutu ISO 9001 : 2008. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk 

meneliti tentang pelaksanaan manajemen mutu melalui program ISO 9001:2008 di 

SMAN 1 Gadingrejo. 

 Peningkatan mutu pendidikan pada unit satuan pendidikan sekolah 

menengah di Indonesia merupakan suartu usaha tidak henti-hentinya diupayakan 

oleh pemerintah bersama-sama dengan pihak masyarakat. Adapun berbagai usaha 
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tersebut adalah pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan 

kompetensi guru melalui pendidikan pelatihan, pengadaaan buku-buku/modul-

modul pelajaran, pengadaan alat-alat kegiatan praktek di laboratorium, pengadaan 

dan perbaikan sarana prasaran pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen 

sekolah. Salah satu usaha peningkatan mutu pendidikan untuk pengembangan 

suamber daya manusia pendidikan yang berkualitas yang utama dan memegang 

peranan sangat strategis adalah peningkatan mutu manajemen sekolah. Pendidikan 

berfokus pada mutu adalah pendidikan yang diterapkan sekolah untuk 

mengembangkan program dpengguna seperti siswa dan layanan memenuhi 

kebutuhan pengguna seperti siswa dan masyarakat. Hal ini merupakan misi sdasar 

konsep mutu. 

ISO 9001:2008 merupakan adopsi standar sistem manajemen mutu 

hendaknya suatu keputusan strategis suatu  Organisasi. Desain dan penerapan 

sistem manajemen mutu organisasi dipengaruhi Oleh : (a) lingkungan organisasi 

sendiri,  perubahan dalam lingkungan tersebut dan risiko yang terkait dengan 

lingkungan tersebut. (b) kebutuhan yang berbeda. (c) sasaran khusus. (d) produk 

yang disediakan. (e) proses yang digunakan. (f) ukuran dari struktur organisasi 

(Dokumen SMAN 1 Gadingrejo, 2010). 

Standar  ini tidak bermaksud menyeragamkan struktur dan mutu tidak 

bermaksud untuk menyeragamkan struktur sistem manajemen mutu atau  

keseragaman dokumentasi. Persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkan 

dalam standar ini melengkapi persyaratan untuk produk. Standar ini dapat 

digunakan oleh  pihak internal dan eksternal termasuk lembaga sertifikasi untuk 

menilai kemampuan organisasi dalam memenuhi persyaratan pelanggan, regulasi 
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dan peraturan perundangan yang berlaku untuk produk dan persyaratan organisasi 

sendiri. 

Standar ini menetapkan persyaratan sistem manajemen mutu, apabila 

sebuah organisasi : (a) perlu untuk mendemontrasikan secara konsisten 

kemampuannya dalam menyediakan produk yang memenuhi persyaratan 

pelanggan, regulasi dan peraturan perundangan, dan (b) bertujuan untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif 

termasuk proses untuk koreksi sistem secara berkesinambungan dan jaminan 

kesesuaian dengan persyaratan perundangan yang berlaku. 

Berkaitan dengan peningkatan daya saing, maka Pemerintah melalui 

Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah telah ditetapkan 

pentingnya pendidikan, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Dalam upaya 

peningkatan mutu, efisien, relevan, dan memiliki daya saing kuat, maka dalam 

penyelenggaraan sekolah program ISO 9001 : 2008  pemerintah  

memberikan beberapa landasan yang kuat yaitu (1) Undang-Undang Nomor 20  

 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Pasal 50 ayat 3 

dinyatakan bahwa pemerintah dan / atau pemerintah daerah menyelenggarakan  

sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk 

dikembangkan menjadi satuan pendidikan, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 200 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) (3) Undang – Undang 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005 – 2025 menetapkan tahapan skala prioritas utama dalam rencana 

pembangunan jangka menengah Nasional ke-1 tahun 2004 – 2009 untuk 

meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. 

 

Penyelenggaraan sekolah program ISO didasari oleh filosofi eksistensialisme dan 

esensialisme ( Fungsionalisme). Filosofi eksistensialisme berkeyakinan bahwa 

pendidikan harus mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin 

melalui fasilitas yang dilaksanakan melalui proses pendidikan yang bermartabat,    
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pro-perubahan  (kreatif, inovatif dan eksperimmentatif), menumbuhkan dan 

mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik. Penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia harus dapat membedakan kecerdasan , kecakapan, bakat 

dan minat peserta didik. Jadi peserta didik harus diberi kesempatan sacara 

maksimal untuk mengaktualkan potensi inteketual, emosional dan spiritualnya.  

Para peserta didik tersebut merupakan aset bangsa yang sangat berharga 

dan merupakan salah satu faktor daya saing yang kuat, yang secara potensial 

mampu merespon tantangan globalisasi, filosofi esensialisme menekankan bahwa 

pendidikan harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan 

individu, keluarga, maupun kebutuhan berbagai sektor dan sub-sub sektornya, 

baik lokal, nasional, maupun internasional. Terkait dengan tuntutan globalisasi, 

pendidikan harus menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara 

internasional. 

Aktualisasi kedua filosofi tersebut, empat pilar pendidikan yaitu Learning 

to know, learning to do, learning live together, and learning to be merupakan 

patokan berharga bagi peneyelarasan praktik-praktik penyelenggaraan pendidikan 

di Indonesia, mulai dari kurikulum, guru, proses pembelajaran, sarana dan 

prasarana, hingga sampai penilainya. Maksudnya adalah pembelajaran tidaklah 

sekedar penghayatan dan mendorong menerapkan nilai-nilaiapai  tersebut  

( Learning to do ) yang dilakukan secara kalaborasi (Learning to live together) 

dan menjadikan peserta didik percaya diri dan menghargai dirinya. 

Implementasi manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah 

di SMAN 1 Gadingrejo ini digunakan untuk memastikan bahwa rencana yang 

telah disusun, benar-benar dapat direalisassikan. Kegiatan untuk memastikan 
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bahwa tujuan telah direncanakan tersebut benar- benar dapat dicapai disebut 

dengan kegiatan penjaminan mutu. Dengan adanya kegiatan ini, maka diharapkan 

kesehatan organisasi dapat ditingkatkan. Proses penjaminan mutu tersebut 

memiliki pedoman baku harus dianut oleh suatu organisasi jika menginginkan 

unuk dapat pengakuan Internasional. Sistem manajemen mutu tersebut salah 

satunya adalah sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. 

SMA Negeri 1 Gadingrejo merupakan Sekolah Menengah Atas di 

Kabupaten Pringsewu yang notabenya sebagai sekolah favorit serta sekolah 

unggulan di daerah tersebut. Pada tahun pelajaran 2004/ 2005 sekolah tersebut 

ditunjuk sebagai Sekolah Standar Nasional ( SSN ) bersama sekolah lain , dalam 

perjalanannya sekolah tersebut pada tahun pelajaran 2007/2008 ditunjuk  sebagai 

penerima program ISO 9001:2008 oleh Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah bersama  sekolah lain di Indonesia. 

 SMA Negeri 1 Gadingrejo saat ini   telah meraih sertifikasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2008 sehingga kualitas dalam pelayanan yang 

diberikan semakin optimal, baik kepada seluruh civitas akademika maupun 

kepada seluruh stakeholder sebagai pelanggan. Setelah meraih sertifikat ini, maka 

seluruh personil sekolah di SMA Negeri 1 Gadingrejo terus berusaha untuk 

menerapkan standar pengukuran kinerja melalui parameter dan ukuran standar 

ISO 9001:2008 yang berisi kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu. 

Dari data sekolah, SMA Negeri 1 Gadingrejo mempunyai 4 (empat) wakil 

kepala sekolah (Wakasek), yaitu Wakasek Bidang Akademik. Wakasek Bidang 

Kesiswaan, Wakasek Bidang Hubungan Masyarakat dan Wakasek Bidang Sarana  
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Prasarana serta satu Kepala Bidang Administrasi. Untuk melaksanakan ISO 

9001:2008, sekolah juga memiliki Wakil Manajemen Mutu (WMM). Semua 

komponen sekolah saling mendukung satu sama lainnya demi mencapai 

keberhasilan yang dicita-citakan. 

 Kemampuan SMAN 1 Gadingrejo untuk melaksanakan sistem manajemen 

mutu ISO 9001:2008 pada saat ini merupakan suatu tuntutan sehingga lulusan 

yang dihasilkan oleh lembaga ini mampu mengatasi masalah pengangguran dan 

ketenagakerjaan hingga saat ini masih dikeluhkan oleh dunia usaha. Melalui 

penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 diharapkan lulusan menjadi 

tenaga kerja yang mempunyai karakteristik seperti yang diinginkan, yaitu tenaga 

kerja terampil atau menjadi tamatan mampu mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

 Dilandasi latar belakang tersebut, maka dipandang perlu untuk diadakan 

penelitian dengan maksud ingin memperoleh gambaran tentang manajemen mutu 

yang dilaksanakan SMAN 1 Gadingrejo berkaitan dengan persiapan penerapan 

sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dalam upaya menghasilkan lulusan yang 

handal dan berkualitas., dan dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini adalah : Implementasi Manajemen Mutu Melalui 

Program ISO 9001:2008. Adapun sub- fokus penelitian sebagai berikut : 

1.2.1  Pelaksanaan program ISO 9001 : 2008 di SMA Negeri 1 Gadingrejo. 

1.2.2 Faktor-faktor  penghambat program ISO 9001 : 2008  di SMA Negeri 1 

Gadingrejo. 
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1.2.3 Faktor-faktor  pendukung  program ISO 9001 : 2008  di SMA Negeri 1 

Gadingrejo 

1.3.  Pertanyaan Penelitian : 

1.3.1  Bagaimanakah pelaksanaan manajemen mutu sekolah program ISO 9001 : 

2008 di SMA Negeri 1 Gadingrejo 

1.3.2   Faktor-faktor apakah yang menghambat implementasi program ISO 

9001:2008 di SMA Negeri 1 Gadingrejo. 

1.3.3    Faktor-faktor apakah yang mendukung implementasi program ISO : 2008 

di SMA Negeri 1 Gadingrejo. 

 

1.4  Tujuan Penelitian        

 Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk   

menganalisis dan mendiskripsikan :  

1.4.1  Pelaksanaan manajemen mutu sekolah  sekolah program ISO 9001:2008  

di SMA Negeri 1 Gadingrejo.                                                                                         

1.4.2 Faktor-faktor yang menghambat implementasi program ISO 9001:2008  di 

SMA Negeri 1 Gadingrejo.   

1.4.3 Faktor-faktor  yang mendukung  implementasi program ISO 9001:2008  di 

SMA Negeri 1 Gadingrejo                  

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

1.5.1  Secara teoritis : 

1.5.1.1  Untuk ke ilmuan Manajemen Pendidikan. 
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1.5.1.2  Sebagai salah satu rujukan bagi peneliti lain yang memiliki kesamaan      

             dalam jenis masalah, situasi maupun kondisinya 

1.5.1.3  Memberikan motivasi dalam meningkatkan kualitas budaya penelitian di 

             dunia pendidikan. 

1.5.2  Secara Praktis 

1.5.2.1  Bagi guru untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang ada dalam  

 mengembangkan ataupun melaksanakan program ISO 9001: 2008 di 

SMA Negeri 1 Gadingrejo, pada kepala sekolah dan guru. 

1.5.2.2  Bagi   Sekolah    memberikan    masukan   yang   sangat    penting    untuk   

             memperluas pandangan tentang program ISO 9001: 2008 di SMA Negeri  

             1 Gadingrejo.   

1.5.2.3  Bagi   Dinas   Pendidikan   Memberikan     pemahaman,    pengertian  dan  

wawasan yang sama serta berpartisipasi untuk mensosialisasi perogram 

ISO 9001:2008 SMA N 1 Gadingrejo kepada semua lapisan masyarakat, 

agar masyarakat mengerti betul program ISO  yang ada di SMA N 1 

Gadingrejo tentang Manajemen mutu sekolah. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan suatu program tertentu  

            dengan menjalankan sistem yang berlaku dalam sebuah organisasi dalam      

  rangka mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan. 

1.6.2 Manajemen Mutu  dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagai aktivitas 

dari fungsi-fungsi manajemen keseluruhan untuk menentukan kebijakan 

mutu, tujuan dan tanggung jawab, dan kemudian menerapkannya dengan 
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mutu menjadi target dari setiap fungsi manajemen tersebut, seperti 

perencanaan mutu, pengendalian mutu, penjaminan mutu, peningkatan, 

dan perbaikan mutu.  

1.6.3 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 adalah salah satu sistem 

manajemen mutu menerapkan pola PDCA yitu Plan-Do-Check-Action  

dimana pendekatan proses nya terdapat penekanan pada kepuasan 

pelanggan dan peningkatan berkesinambungan serta penekanan pada 

peranan dan tanggung jawab manajemen puncak terhadap sistem 

manajemen mutu 

1.6.4  Faktor penghambat pelaksanaan program ISO 9001:2008 SMAN 1 

Gadingrejo: 1) Kemampuan guru dan peserta,  2)  Pendekatan sistem pada 

manajemen, 3) Proses pembelajaran, 4) Kesulitan menjalin kerjasama atau 

hubungan dengan pemasok, 5) Dukungan dana dari pemerintah, dan   6)              

Sarana prasana penunjang pendidikan. 

1.6.5 Faktor pendukung pelaksanaan program ISO 9001:2008 SMAN 1 

Gadingrejo: 1) Partisipasi kepala sekolah, 2) Partisipasi Guru, 3) 

Partisipasi komite sekolah dan warga sekolah. 

 


