
 

 

        

 

 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

 

Bagian ini akan menyajikan sumber-sumber pustaka yang digunakan 

dalam penelitian, terdiri dari: 1) Manajemen Mutu, 2) Implementasi Manajemen 

Mutu, 3) Manajemen Sekolah, 4) Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, 5) 

Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, 6) Dokumentasi Sistem 

Manajemen Mutu, 7) Program ISO 9001:2008 pada jenjang pendidikan SMA, 8) 

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, 9) Kerangka Pikir.  

 

2.1  Manajemen Mutu 

 Manajemen mutu didefinisikan dalam berbagai versi, namun demikian 

diantara defininsi tersebut menunjukkan adanya malna sama yaitu berfokus pada 

perbaikan terus-menerus untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Manajemen mutu 

atau manajemen mutu terpadu adalah memberdayakan sumber daya manusia yang 

ada untuk menyusun program, melaksanakan program, dan juga memanfaatkan 

secara optimal berbagai sumber daya yang ada secara terpadu dengan target 

utamanya kualitas mutu. Selain itu juga mempertanggungjawabkannya kepada 

pihak yang berwenang untuk membuat justifikasi dalam rangka perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan organisasi. Manajemen mutu terpadu juga disebut 

Total Quality Management  disingkat TQM dan dalam dunia pendidikan disebut 

TQM in Education merupakan  sebuah   filosofi    tentang   perbaikan  secara terus  
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menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi 

pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan para 

pelanggannya pada saat ini, dan untuk masa yang akan datang Sallis (2008:73). 

 Manajemen mutu manajemen kualitas sebagai kumpulan aktivitas yang 

berkaitan dengan kualitas tertentu memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Kualitas menjadi bagian dari setiap agenda manajemen puncak 

2. Sasaran kualitas dimasukkan dalam rencana bisnis 

3. Jangkauan sasaran diturunkan dari benchmarking, fokus adalah pada 

pelanggan dan pada kesesuaian kompetisi 

4. Sasaran disebarkan ke tingkat yang mengambil tindakan 

5. Pelatihan dilaksanakan pada semua tingkat 

6. Pengukuran ditetapkan seluruhnya 

7. Manajer atas secara teratur meninjau kembali kemajuan dibandingkan 

dengan sasaran 

8. Penghargaaan diberikan untuk performansi terbaik 

9. Sistem imbalan diperbaiki (Gaspersz, 2005:7). 

  

Tanggung jawab dalam manajemen mutu agar lebih efektif ada pada 

semua level manajemen dan pelaksanaannya ada pada semua anggota organisasi, 

serta pengendali ada pada pimpinan puncak. Dalam melaksanakan manajemen 

mutu suatu organisasi harus menganut filosofi membuat segala sesuatu dengan 

baik sejak dari awal proses hingga akhir proses produksi atau penyerahan jasa. 

Jadi Manajemen Mutu adalah sistem yang dibangun dengan fondasi 

membangun budaya mutu dalam institusi. 

 

2.2  Implementasi  Manajemen Mutu 

 Menurut Syaifuddin  (2007:29) dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi 

manajemen yang terkait erat  di dalamnya   yaitu  fungsi   perencanaan (planning),  
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fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi pengarahan (directing) dan fungsi 

pengendalian (controlling)  

Berdasarkan teori di atas akan dijelaskan pengertian masing-masing fungsi 

manajemen. 

 

2.2.1  Fungsi Perencanaan/Planning  

 Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan institusi dan  

diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang  

telah ditentukan tersebut. 

 

2.2.2 Fungsi Pengorganisasian/Organizing 

Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber 

daya  manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk 

menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan 

perusahaan. 

 

2.2.3 Fungsi pengarahan/Directing 

Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk 

meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja secara maksimal serta 

menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis dan lain sebagainya. 

 

2.2.4 Fungsi pengendalian/Controling         

Fungsi pengendalian adalah suatu aktifitas menilai kinerja berdasarkan 

standar yang telah dibuat. 
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2.3  Manajemen Sekolah 

 Istilah Manajemen berbasis sekolah menurut Abu Duhou (2004:7) 

merupakan terjemahan dari School Based Management. Istilah ini pertama kali 

muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi 

pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. 

Menurut Mulyasa (2004:24) Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu 

wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk 

menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. 

Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi bagi sekolah untuk 

meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-

kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 

pendidikan. 

 

Sedangkan menurut Fatah (2003:8) Manajemen berbasis sekolah merupakan 

pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaaah sekolah 

dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dengan memberikan 

kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah, 

orang tua siswa dan masyarakat. 

 

 Jadi Manajemen berbasis sekolah merupakan strategi untuk memajukan 

 

Pendidikan dengan mentransfer keputusan penting memberikan otoritas dari 

negara dan pemerintah daerah kepada individu pelaksana di sekolah. Sebagaimana 

Irawan ( 2004:14) mengatakan bahwa manajemen berbasis sekolah menyediakan  

kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua kontrol yang sangat besar dalam proses 

pendidikan dengan memberi mereka tanggung jawab untuk memutuskan 

anggaran, personil serta kurikulum.         

 

2.4    Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 

     

Sistem   penjaminan   mutu   merupakan   salah   satu   proses  yang  masih  
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menjadi bagian dari Manajemen Mutu Terpadu. Proses pengembangan secara 

terus menerus dalam Manajemen Mutu Terpadu akan berhasil jika terdapat proses 

yang komprehensif untuk melakukan pengujian, pencermatan , analisis dan 

peloporan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan proses dalam upaya 

merealisasikan produk. ISO 9001:2008  merupakan penyempurnaan dari ISO 

9001:2000.  

Sejarah tentang system penjaminan mutu ISO berawal dari kondisi perang 

dunia ke-II yang ingin mendapatkan bahan peledak dengan standar mutu yang 

bagus. Berawal dari sinilah kemudian bagian pengadaan barang militer Inggris 

mengembangkan standar yang secara umum dapat menunjukkan kemampuan 

suatu perusahaan dalam menyediakan produk yang bermutu tinggi. 

Sistem Penjaminan Mutu ISO 9001:2008 adalah salah satu sistem 

penjaminan mutu dalam  manajemen mutu terpadu menerapkan pola PDCA yaitu 

Plan-Do-Check-Action dimana pendekatan prosesnya terletak pada penekanan 

pada kepuasan pelanggan dan peningkatan berkesinambungan serta penekanan 

peranan dan tanggung jawab manajemen puncak terhadap system manajemn mutu 

(Gaspersz, 2005). ISO 9001:2008 merupakan system penjaminan mutu yang lebih 

menekankan pada faktor proses, tapi juga meliputi faktor input dan output. 

Sistem Manajemen Mutu.  Sistem manajemen untuk mengendalikan  dan  

mengarahkan  organisasi  dalam  hubungannya  dengan  mutu  pendidikan 

menggunakan  program ISO 9001:2008: a) Membuat sistem kerja dalam suatu 

organisasi menjadi standar kerja yang terdokumentasi, b) Adanya ISO ada 

jaminan bahwa organisasi itu mempunyai  system  manajemen  mutu  dan  produk  
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yang dihasilkan sesuai dengan keinginan pelanggan, c) Berfungsi sebagai standar 

kerja untuk melatih karyawan baru, dan d) Menjamin bahwa proses yang 

dilaksanakan sesuai dengan sistem manajemen mutu yang ditetapkan.  

Prinsip dasar ISO 9001:2008   (1) Tulis apa yang dikerjakan (write what 

you do) (2) Kerjakan apa yang ditulis (do what you write) (3) Periksa dan tinjau 

(review and verify). 

Delapan Prinsip Manajemen Mutu : (1) Fokus pada pelanggan,  (2)Kepemimpinan  

(3)Keterlibatan seluruh orang,  (4) Pendekatan proses, (5) Pendekatan sistem pada 

manajemen, (6) Perbaikan terus-menerus,(7) Pendekatan fakta untuk pengambilan 

keputusan, (8) Menjalin kerjasama/hubungan yang saling menguntungkan dengan 

pemasok.  

Untuk memahami lebih jauh tentang fungsi-fungsi manajemen mutu 

pendidikan, dibawah ini dipaparkan tentang  fungsi manajemen pendidikan dalam 

perspektif persekolahan, dengan merujuk kepada Pemikiran Terry, meliputi : (a) 

perencanaan (planning); (b) pengorganisasian (organizing); (c) pelaksanaan 

(actuating) dan (d) pengawasan (controlling). 

 

2.4.1 Perencanaan (planning) 

 Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang 

akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Louise E. 

Boone dan David L. Kurtz (2001:58) bahwa perencanaan adalah memberikan 

kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan 

dilaksanakan seefisien dan selektif mungkin. 
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2.4.2 Pengorganisasian (organizing) 

 Terry (2006:122) mengatakan bahwa pengorganisasian adalah tindakan 

mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, 

sehingga mereka dapat bekerja sama secara efesien, dan memperoleh  

kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi 

lingkungan tertentu guna mencapai tujuan tertentu. 

 

2.4.3  Pelaksanaan (actuating) 

Pelaksanaan (actuating) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. 

Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan 

dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating jusru  

lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang 

dalam organisasi. 

Dalam hal ini  Terry  (2006:127) mengemukakan bahwa actuating  merupakan 

usaha menggerakkan angota-anggota sedemikian rupa sehingga mereka 

berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran 

anggota-anggota perusahaan tersebut, karena para anggota itu juga ingin mencapai 

sasaran-sasaran tersebut. 

 

2.4.4 Pengawasan (controlling)     

 Pengawasan meruapakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya 

dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai 

fungsi  pengawasan.  Menurut   Robert   J. Mocker  (2001:87)   mengemukakan  
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definisi pengawasan yang didalamnya memuat unsur esensial proses pengawasan, 

bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menentapkan staqndar 

pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi 

umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-

penyimpanagan, serta mengambil tindakan koreksi yang  

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipegrunakan 

dengan cara paling efektif dan efesien dalam pencapaian tujuasn-tujuan 

organisasi. 

 

2.5  Persyaratan  Sistem Manajemen Mutu  ISO 9001:2008 

Pembahasan meliputi :1) Ruang Lingkup, 2) Referensi Normatif, 3) Terminologi  

dan Definisi, 4) Sistem Manajemen Mutu, 5) Tanggung Jawab Manajemen, 6) 

Manajemen Sumber Daya, 7) Realisasi Produk, dan  8) Pengukuran, Analisa dan 

Penyempurnaan  

2. 5.1 Sistem Manajemen Mutu 

2.5.1.1 Persyaratan sistem dan proses 

Identifikasi proses, urutan dan interaksinya, kriteria keberterimaan dan 

metode, ketersediaan sumber daya, mengukur, memantau proses, 

perbaikan berkesinambungan, pengendalian proses pihak ke 3. 
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2.5.1.2 Persyaratan Dokumen                                                      

Persyaratan dokumen terdiri (a) Kebijakan mutu ; (b) sasaran mutu; (c) pedoman 

mutu; (d) prosedur yang disyaratkan; (e) dokumen lain yang dibutuhkan dan (f) 

rekaman mutu yang dibutuhkan. 

2.5.2 Pengendalian  Dokumen  

Daftar induk dokumen diantaranya : 1) Daftar induk dokumen (SOP, WI, 

kebijakan); 2) Pengesahan dokumen; 3) Distribusi dokumen; 4) Perubahan 

dokumen; 5) Pengendalian dokumen; 6) Dokumen eksternal yg digunakan 

sebagai acuan (pelayanan pendidikan).. Permendiknas, dirjen, perda,dll. 

 

2.5.3 Pengendalian Rekaman 

Yang termasuk pengendalian rekaman : 1) Daftar induk rekaman mutu;  2) 

Identifikasi rekaman;  3) Masa retensi ditetapkan; 4) Divalidasi: 5) 

Disimpan, dijaga, pengambilan; 6) Pemusnahan dokumen  

 

 

2.6 Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu 

 

2.6.1 Mendokumentasikan SMM 

2.6.1.1 Setiap organisasi menentukan: 

1) Apa saja dokumentasi yang diperlukan.  

2) Media yang hendak digunakan. 
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2.6.1.2 Penekanan pada pengendalian proses –proses dan memenuhi sasaran mutu, 

bukan pada membuat dokumentasi yang sebetulnya tidak diperlukan.  

2.6.1.3 Dokumentasi dapat dibuat dalam berbagai macam media.  

2.6.2 Manfaat Dari Dokumentasi 

2.6.2.1 Memungkinkan: 1) Komunikasi yang baik, 2) Konsistensi dari tindakan. 

2.6.2.2 Bermanfaat untuk: 1)Kesesuaian dengan persyaratan pelangan, 2) 

Penyempurnaan berkelanjutan, 3) Penyediaan training yang dibutuhkan, 4) 

Kemampuan mengulang dan kemamputelusuran., 5) Menyediakan bukti 

yang objektif dan 6) Mengevaluasi keefektifitasan dan kecocokan dari 

SMM.  

 

2.6.2.3 Pembuatan dokumentasi harus memiliki manfaat – jika tidak – tidak perlu 

untuk dibuat (Quality Management System 2008) . 

Dalam pelaksanaan verifikasi Direktur Pembinaan SMA bersama dengan 

Dinas  Pendidikan Provinsi dan Kabupaten. Hal ini didasarkan atas 

pertimbangan bahwa Pemda Provinsi dan Kabupaten memilki tanggung 

jawab yang sama untuk pembinaan sekolah, disamping itu daerah lebih 

memahami masing – masing profil dan karaktristik sekolah  yang dtunjuk 

berprohgram ISO 9001:2008.  Depdiknas (2008:58).Adapun materi 

verifikasi antara lain : Instrumen kinerja sekolah sebagai intrumen utama, 

intrumen pendukung, instruman kualitatif, intrumen dokumen portofolio, 

profil sekolah dan panduan penilaian/ penskoran Tujuan verifikasi adalah  
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untuk mengetahui sejauh mana kinerja sekolah dan eksistensi sekolah serta 

untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan. 

 

2.7   Program ISO 9001:2008 pada jenjang Pendidikan  SMA  

Menurut Panduan Pelaksanaan program ISO 9001:2008 (Depdiknas 

2008:211) karaktristik umum kinerja sekolah jenjang pendidikan sekolah 

menengah atas   (SMA). 

 

2.7.1 Output sekolah 

Lulusan tetap memiliki keperibadian bangsa Indonesia, tingkat DO 0% 

menguasai dan trampil menggunakan ICT, mampu menggunakan Bahasa Inggris, 

meraih juara nasional beberapa bidang, mampu menyelesaikan tugas dengan baik, 

mampu melaksanakan eksperiman dalam pengembangan pengetahuan dan 

ketrampilan, mampu menemukan / membuktikan pengalaman belajarnya dengan 

berbagai karya, memperoleh kejuaraan Olimpiade dalam bidang akademik, 

dengan dituntut nilai rata-rata ujian nasional > 8,0, memiliki kemapuan 

penguasaan teknologi dasar, melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan 

tinggi dan instansi dengan bukti MOU ada sertifikat Mou atau surat perjanjian, 

memiliki dokumen lulusan tentang karya tulis, persuratan, admisnistrasi sekolah, 

penelitian, dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia, memiliki dokumen dan 

pelaksanaan pengelolaan kegiatan belajar secara bai, menguasai budaya bangsa 

lain, memiliki pemahaman terhadap keperdulian dengan linkungan sekitar sekolah  

 



 

 

22 

 

baik lingkungan sosial, fisik maupun budaya, memilki berbagai karya-karya lain 

dari lulusan yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. 

 

2.7.2  Proses 

Pada proses pembelajaran, memiliki program-program yang 

menumbuhkan kreativitas siswa dan guru menerapkan beberapa strategi 

pembelajaran yang bervariasi, student centered, reflective learning, active 

learning, enjoy dan joyful learning, cooperative learning, quantum learning, 

learning revolution dan contextual learning. 

Pada manajemen Memiliki RPS yang terdiri dari RKS dan RKAS, 

memiliki kemitraan dan dukungan komite sekolah dalam hal bantuan dana, 

bantuan barang, menerapkan MBS terdapat dokumen pelaporan program dan 

keuangan yang mencerminkan transparansi dan akuntabel, melaksanakan  

manajeman sekolah menurut aspek dan fungsinya yang mengarah ISO (9000-

2001). Dalam kepemimpinan memilki Publikasi rumusan visi, misi, tujuan dan 

sasaran sekolah, memiliki budaya sekolah yang menjamin terjadinya 

pembelajaran kondusif., menerapkan demokratisasi di sekolah, pembagian tugas, 

pemberian pekerjaan dantanggungjawab yang jelas pada warga sekolah.                          

2.7.3 Input  

Memiliki dokumen kurikulum sekolah ( KTSP ) terdiri Silabus, RPP, dan 

bahan ajar sesuai SNP dan terdapat dokumen kurikulum yang mencermin 

keinternasional,  memiliki  pemetaan  SK dan  KD  yang  jelas  dan menunjukkan  
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keterkaitan antara masing-masing, berdasarkan tujuan yang akan dicapai, 

memiliki tim pengembang kurikulum di sekolah. 

Tenaga pendidik (Guru), Jumlah guru terpenuhi sesuai type sekolah, 

kualifikasi 100 % minimal S1, terpenuhi semua tingkat kewenangan dan 

kesesuaian guru , terpenuhi semua guru memiliki setifikasi profesi guru, semua  

guru mampu menggunakan ICT dalam pembelajaran dan sebagian besar guru 

memiliki kemampuan bahasa inggris. 

Kepala Sekolah Kualifikasi minimal S1, memiliki sertifikat kompetensi/ 

profesi guru dan kepala sekolah, mampu menggunakan ICT dalam melaksanakan  

tugas, memiliki kemampuan bahasa inggris, pengalaman kerja sebagai Kepala 

sekolah minimal 5 tahun. 

Tenaga pendukung yang terdiri dari perpustakawan, laboran, teknisi 

komputer, karyawan tata usaha, kualifikasi minimal D3, memiliki sertifikasi 

dalam bidangnya, memiliki sertifikat Komputer, memiliki kemampuan bahasa 

inggris, pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi minimal 5 tahun. Dalam 

bidang organisasi dan manajemen Memiliki visi, misi dan tujuan sekolah, 

memiliki tupoksi yang jelas, memiliki sistem administrasi yg lengkap memiliki 

SIM yang muthakir. 

a. Kurikulum ( Standar isi ) 

Kurikulum merupakan acuan penyusunan silabus dan pelaksanaan 

pembelajaran. Kerberhasilan pengembangan kurikulum ditandai dengan 

indikator  kinerja kunci tambahan  sebagai berikut:  (1) sistem administrasi  
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akademik berbasisi ICT, setiap siswa bisa mengakses (2) muatan 

matapelajaran setara atau lebih tinggi dari salah satu negara anggota  

OECD atau negara maju lain yang unggul pada bidang pendidikan (3) 

menerapkan standar kelulusan sekolah yang lebih tinggi dari sekolah lain. 

b. Proses Pembelajaran 

Mutu sekolah dijamin dengan keberhasilan melaksanakan proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses pembelajaran disesuaikan 

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.  

Keberhasilan proses pembelajaran dengan ditandai indikator kinerja kunci 

tambahan sebagai berikut (1) proses pembelajaran pada semua pelajaran 

mengembangkan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul 

jiwa patriot dan jiwa inovator. (2) model pembelajaran sekolah unggulan 

anggota OECD (3) proses pembelajaran berbasisi ICT (4) media  

komunikasi proses pembelajaran pada matapelajaran MIPA menggunakan 

Bahasa Inggris. 

c. Penilaian 

Penilaian dilakukan untuk mengendalikan mutu pendidikan sebagai 

akuntabilitas kinerja pendidikan pada pihak yang berkepentingan. 

Penilaian terhadap pesertadidik dilakukan oleh para guru untuk memantau  

proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara 

berkesinambungan. Keberhasilan tersebut ditandai dengan indikator 

kinerja kunci tambahan dengan memperkaya model penilaian dari negara 

anggota OECD. 
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d. Tenaga Pendidik dan Kependidikan      

Tenaga pendidik (guru) memiliki peran yang sangat penting dan 

strategis karena mempunyai tugas profesional untuk merencanakan dan  

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serat 

melakukan bimbingan dan pelatihan. Keberhasilan tersebut dengan                        

ditandai IKKT sebagai berikut (1) semua guru mampu menggunkan ICT 

dalam pembelajaran (2) Guru matapelajaran MIPA mampu menggunakan  

Bahasa Inggris dalam pembelajaran (3) minimal 20% dari guru yang 

dibutuhkan berkualifikasi S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studi 

berakreditasi A. 

Mutu pendidikan dijamin dengan tenaga kendidikan yang menunjukkan 

kinerja optimal sesuai dengan tugas yang profesional Kepala sekolah  

sebagai pemimpin, manajerial, administratif keberhasilan ditandai dengan 

IKKT sebagai berikut (1) Kepala sekolah  berpendidikan  minimal S 2 dari  

perguruan tinggi yang program studi berakreditasi A (2) Kepala sekolah 

mampu berbahasa inggris secra aktif (3) Kepala Sekolah bervisi  

internasioanl, mampu membangun jaringan internasional, memiliki 

kompetensi manajerial, serta jiwa kepemmimpinan yang kuat. 

e. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran yang 

teratur dan berkesinambungan akan menjamin mutu pendidika di sekolah 

tersebut. Keberhasilan tersebut ditandai dengan IKKT sebagai berikut (1)  
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setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana ICT dan Ber AC (2) 

perpustakaan dilengkapi dengan buku digital , internet yang dapat  

mengakses ke seluruh dunia (3) terdapat ruang penunjang pembelajaran 

antara lain multimedia, laboratorium IPA, komputer, fasilitas olah raga,  

tempat penelitian, UKS, tempat ibadah untuk semua agama, kantin dan 

kamar kecil yang memadai. 

f. Pengelolaan  

Pengelolaan yang menerapkan manajemen berbasis sekolah akan 

menunjukkan keberhasilan mutu pendidikan. Keberhasilan tersebut 

ditandai IKKT sebagai berikut (1) meraih sertifikat ISO 9001 : 2008 (2)  

merupakan sekolah multikultur (3) memiliki sister school (4) bebas 

nakoba dan rokok (5) bebas kekerasan ( Bullying ) (6) menerapkan prinsip  

kesetaraan gender dalam aspek pengelolaan (7) memiliki kejuaraan tingkat 

internasional berbagai kompetisi sains, matematika, seni dan olah raga. 

g. Pembiayaan 

Mutu sekolah dijamin dengan pembiayaan yang sekurang 

kurangnya terdiri dari atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya 

personal. Keberhasilan tersebut ditandai dengan IKKT dengan 

menerapkan model penyelenggaraan yang efisien untuk mencapai 

mencapai target IKKT. 

h. Budaya dan lingkungan 

Lingkungan sekolah  yang mendukung budaya pembelajaran 

sekolah yang terdiri dari lingkungan fisik dan lingkungan psikis.  
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Lingkungan fisik meliputi kebersihan sekolah dan sarana prasarana 

sedangkan linkungan psikis meliputi kenyamanan untuk belajar,  

ketenangan, keharmonisan hubungan waraga sekolah dan keamanan 

dilingkungan sekolah. 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat tercapai dalam pelaksanaannya, 

apabila sekolah mampu mengembangkan  standar komponen pendidikan. Yaitu 

standar kompetensi lulusan ( SKL ), standar kurikulum (Standar isi ), standar  

proses pembelajaran, standar penilaian, standar pengelolaan dan manajemen 

sekolah, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan , 

standar pembiayaan dan standar lingkungan dan budaya sekolah. 

 

2.8 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 

 Sistem penjaminan mutu merupakan salah satu proses yang masih menjadi 

bagian dari Manajemen Mutu Terpadu. Proses pengembangan secara terus 

menerus dalam Manajemen Mutu Terpadu akan berhasil jika terdapat proses yang 

komprehensif untuk melakukan pengujian, pencermatan, analisis, dan pelaporan 

terhadap kegiatan yang berkaitan dengan proses dalam upaya merealisasikan 

produk. ISO 9001:2008 merupakan penyempurnaan dari ISO 9001:2000. Sejarah 

tentang sistem penjaminan mutu ISO Berawal dar militeri kondisi perang dunia 

ke-II yang ingin mendapatkan bahan peledak dengan standar mutu yang bagus. 

Berawal dari sinilah kemudian bagian pengadaan barang militer Inggris 

mengembangkan serangkaian standar yang secara umum dapat menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam menyediakan produk yang bermutu tinggi. 
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2.9  Penerapan Sistem Manajemen  ISO 9001:2008 

Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dilatar belakangi 

adanya keinginan lembaga menjadi lebih profesional. Hal ini mencakup 

kemampuan lembaga dalam memenuhi kepuasan dan harapan pelanggan, 

kompetitif, tanggap terhadap perubahan, dan mampu mencapai produk yang 

direncanakan. Lembaga  profesional selalu mampu mencpai produk dan layanan 

berkualitas (Prabowo, 2007:375). Persyaratan utama dalam penerapan sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2008 adalah komitmen pimpinan puncak, selanjutnya 

dalah pembentukan unit khusus yang mempunyai karakteristik memiliki 

kedekatan hubungan dengan pimpinan puncak yang bertanggungjawab dalam 

kegiatan penerapan (Prabowo,2007:381). Hal ini sesuai dengan persyaratan utama 

dalam berbagai pedoman  menerapkan  sistem  manajemen  mutu ISO  9001:2008.  

Ada empat langkah utama menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 

dalam sebuah lembaga, yaitu : 

1. Memperoleh komitmen dari manajemen puncak 

2. Membentuk komite pengarah (steering commitee) atau koordinator   

ISO 9001:2008 

3. Mempelajari persyaratan-persyaratan standar sistem manajemn 

kualitas ISO 9001:2008 

4. Melakukan pelatihan (training) terhadap semua anggota lembaga 

itu  ( Gazpers, 2005: 183). 
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Pada langkah tersebut terlihat bahwa komitmen manajemen puncak 

merupakan persyaratan utama jika lembaga ingin menerapkan sistem manajemen 

mutu ISO 9001:2008. 

 Sosialisasi penerapan sistem manajemn mutu ISO 9001:2008 merupakan 

kegiatan mengkomunikasikan berbagagai kebijakan pimpinan lembaga kepada 

seluruh sumber daya manusia dengan harapan kebijakan tersebut dipahami dan 

kemudian menjadi milik bersama. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk 

memudahkan proses penerapan dengan harapan kebijakan-kebijakan penerapan 

ISO 9001:2008 dapat dipahami dan dilaksanakan (Prabowo, 2007:389) 

 

2.9.1  Standar isi 

2.9.1.1 Pengertian Kurikulum 

Secara bahasa kata ” Kurikulum ” berasal  dari  bahasa  Yunani  kuno yang  

 

biasa digunakan dalam  bidang  olah raga  yaitu curir  yang  berarti  pelari. Curere  

 

berarti tempat berlari, dan curiculum berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari  

 

sampai garis fenish yang telah ditetapkan (Sudjana, 2004:3).    

 

Istilah ini kemudian  dipergunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian 

awal kurikulum adalah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik untuk 

memperoleh surat tanda tamat belajar. Pengertian ini mengandung dua unsur 

pokok yaitu : 1) Mata pelajaran ( Subyect matter ) dan 2) Tujuan utama 

pendidikan atau kurikulum ( Sudjana,  2004: 4)  

 

(Finch dan Crunkilton, 1999 : 07 ) mengemukakan bahwa kurikulum adalah :  

sejumlah kegiatan dan pengalaman belajar yang dialami anak didik dibawah 

pengarahan dan tanggung jawab sekolah.  

 

Batasan serupa juga disampaikan oleh Olivia ( 2002 : 22 ) mengartikan kurikulum  
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sebagai berikut : ”Curriculum is an organizad program of studies learning 

experiences, the successful 

completion of which is considered necessary to achieve specified educational 

goals 

corresponding to different levels of knowledge and qualification “ ( suatu 

program terorganisir yang berisi pengalaman belajar untuk mencapai tujuan yang 

pencapaiannya menurut level pengetahuan dan kulifikasi tertentu di bawah 

panduan sekolah ) 

 

Collin Marsh (2001 : 52 ) mendefinsikan kurikulum adalah “ Curriculum defined 

as content is an interesting and brings into another term, namely the syllabus “ 

Kurikulum disebut juga dengan silabus. Selanjutnya dikatakan bahwa 

silbus umumnya merupakan pernyataan ringkas mengenai isi pelajaran atau 

kandungan yang akan diajarkan. Menurut Kelough yang dikutip Paul R Burden,   

(2001:2) silabus diartikan sebagai persyaratan tertulis mengenai isi, prosedur dan 

perlengkapan  dari program pelatihan Kurikulum adalah suatu rencana yang 

disusun untuk melancarkan proses pembelajaran dibawah bimbingan dan 

tanggung   jawab sekolah atau  suatu  lembaga  pendidikan  tertentu. Sebagaimana  

dikutip oleh (Burhan Nurgiantoro, 2001:7) mengatakan bahwa ” it is all activites 

of children under the fustification of the school   ( seluruh aktivitas anak anak 

dibawah tanggung jawab sekolah ).  

Menurut Patmodewo (2005:47) kurikulum adalah seluruh usaha atau 

kegiatan sekolah untuk merangsang anak supaya belajar, baik didalam maupun di 

luar kelas. Batasan ini memperluas makna kurikulum bukan sekedar isi atau mata 

pelajaran sebagai bentuk pengalaman belajar, untuk mempeoleh pengalaman 

belajar secara maksimal, tidak hanya berhubungan dengan materi pelajaran namun 

seluruh   aspek   yang   mempengaruhi  di sekolah  baik   fisik,  intelektual,   sosial  
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maupun emosional. Oemar Hamalik (2003 :16) mengemukakan tafsiran-tafsiran 

mengenai kurikulum , yaitu : 1) kurikulum memuat isi dan materi pelajaran dari  

sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk 

memperoleh pengetahuan. 2) Kurikulum sebagai rencana pembelajaran sebagi 

suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. 3) 

Kurikulum sebagai serangkaian pengalaman belajar. 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional 

memberikan penekanan kurikulum sebagai suatu program dengan menjelaskan 

bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan , 

isi dan materi pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu 

(Sukmadinata, 2000 : 27 ) menjelaskan bahwa ada 3 konsep mengenai kurikulum, 

yaitu : 1) Kurikulum dapat juga digambarkan sebagia dokumen tertulis hasil dari 

persetujuan bersama penyusun kurikulum , pemegang kebijaksanaan , pendidikan  

dan masyarakat. 2) Kurikulum sebagai suatu sistem yang artinya bagian dari 

system pendidikan, sistem sekolah bahkan sebagai bagian dari sistem masyarakat. 

Suatu system yang mencakup personalia, prosedur kerja menyusun,  

melaksanakan dan mengevaluasi suatu kegiatan. 3) Kurikulum sebagai bidang 

studi bertujuan mengembangkan ilmu percoban. Haris Hobart dan Lundberg 

(2001:119) mendefinisikan kurikulum sebagai program mata pelajaran dan 

pengalaman belajar terorganisir yang perlu dilaksanakan dan dipertimbangkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan khusus yang berbeda-beda. 
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Berdasarkan pada banyaknya definisi dan terminology tentang kurikulum 

dapat disimpulkan bahwa kurikulum dikelompokkan menjadi dua yaitu : 1) 

Kurikulum sebagai konsep yang tertuang dalam program , rencana ataupun 

harapan, misalnya silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. 2) Kurikulum 

sebagai pengalaman belajar atau kegiatan nyata pembelajaran, yang meliputi hasil 

belajar, isi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian dan pengelolaan 

lingkungan belajar.           

Kurikulum sekolah adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

isi, bahan dan strategi pembelajaran sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan-

kegiatan penyelenggaraan di sekolah. Adapun SMA Negeri 1 Gadingrejo dalam 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran menggunakan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan ( KTSP ) yang dalam penyusunannya disesuaikan dengan karakteristik 

dan lingkungan di SMA Negeri 1 Gadingrejo. 

Hal ini disesuaikan dengan tujuan sekolah di SMA Negeri  1 Gadingrejo 

yaitu meningkatkan kualitas kompetensi siswa yang mampu bersaing ditingkat 

internasional. 

 

2.9.1.2  Komponen Kurikulum 

Kurikulum sebagai suatu sistem merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

terpisahkan. Kurikulum memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu 

sama lain. Menurut Rosidah  (2001: 22 ) komponen kurikulum meliputi : 

1) Tujuan : tujuan merupakan hal yang ingin dicapai dari kurikulum tersebut. 

2) Isi materi : pembicaraan isi materi menyangkut pertanyaan apa kandungan  
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isi dari kurikulum ( ruang lingkup ) , kreteria yang dipergunakan untuk 

memilih isi, bagaimana isi atau materi akan diprensentasikan dan kriteria 

apa yang dipergunakan untuk menentukan urutan isi.       

3) Kegiatan belajar atau pengalaman belajar : merupakan ragam pengalaman  

belajar yang akan dilakukan dan dialami peserta didik yang tergantung  

kepada jenis isi materi yang dipelajari. Komponen kegiatan memberikan 

petunjuk bagaimana kurikulum dilaksanakan. 

4)  Evaluasi : merupakan bagian integral dalam pengembangan. Perbaikan 

dan perubahan kurikulum senantiasa diawali dengan kegiatan penilaian. 

Pengembangan kurikulum merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian.  

Oemar Hamalik (2003:24) menyebutkan komponen-komponen kurikulum 

meliputi :1) Tujuan : setiap satuan pendidikan harus mengacu ke arah 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Setiap mata pelajaran mempunyai 

sendiri yang berbeda dengan mata pelajaran sebagai penjabaran dari tujuan 

di atasnya bisa berupa tujuan kurikuler (bidang studi ), tujuan institusional 

dan tujuan nasional. 2) Materi : hakekatnya merupakan isi dari kurikulum.  

Isi kurikulum merupakan susunan dan bahan kajian dan pelajaran 

mencapai penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan nasional (bab I , pasal 39 UUSPN 

2003). Isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-

prinsip :  (a) Materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri 

dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran  yang dapat dikaji oleh peserta  
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didik dalam pembelajaran;.(b) Materi kurikulum mengacu kepada 

pencapaian tujuan masing-masingsatuan pendidikan. Perbedaan ruang 

lingkup dan urutan bahan pelajaran disebabkan oleh tujuan pendidikan;  

(c) Materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional yang merupakan tujuan tertinggi 3) Metode : cara yang 

dipergunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam mencapai 

tujuan kurikulum yang telah ditentukan. Keaktifan peserta didik dalam 

pembelajaran sangat penting agar guru dapar berfungsi sebagai fasilitator 

dan pembimbimg dalam proses pembelajaran. Metode memiliki peran 

yang sangat penting dalam kurikulum karena memuat tugas yang harus 

dikerjakan guru dalam proses pembelajaran 4) Organisasi kurikulum 

menyangkut masalah pengaturan isi yang setiap satuan  pendidikan bisa 

memiliki ciri khusus. Organisasi tersebut berupa : (a) Mata pelajaran 

terpisah-pisah dengan mata pelajaran yang lain dan cara menyampaikan 

sendiri-sendiri (b) Mata pelajaran berkorelasi dengan cara menyampaikan 

pokok-pokok yang  berkorelasi untuk memudahkan siswa memahami 

pelajaran. (c) Bidang studi ( broadfield ) dimana beberapa mata pelajaran 

yang  sejenis dan  memiliki ciri sama dikorelasikan dalam satu bidang 

studi (d) Program berpusat pada siswa (Child center) program 

kurikulummenitikberatkan pada kegiatan-kegiatan siswa bukan pada mata  

pelajaran (e) Core program menggunkan unit masalah yang diambil dari 

suatu mata  pelajaran tertentu dan  beberapa  mata  pelajaran  lainnya  yang  
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diarahkan    pada kegiatan belajar dalam rangka memecahkan masalah dari 

unit masalah yang  dipilih.(f) Ecletic program mencari keseimbangan 

antara organisasi kurikulum yang  berpusat pada mata pelajaran dan 

peserta didik. 5) Evaluasi : evaluasi berperan penting untuk memperoleh 

informasi akurat  mengenai penyelenggaraan pembelajaran dan 

keberhasilan siswa belajar karena kurikulum adalah pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya.kompenen inti setiap kurikulum adalah tujuan, isi, materi, kegiatan 

pembelajaran  (metode dan organisasi ) dan evaluasi. Kompenen tujuan memiliki 

peran yang sangat penting yaitu sebagai penentu pengembangan komponen-

komponen kurikulum yang lainnya. Tujuan dari pengembangan kurikulum ini 

adalah untuk memenuhi kebutuhan sekolah tentang kurikulum internasional,  

 

2.10  Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah bagian teori dari penelitian yang menjelaskan 

tentang alasan atau argumen bagi peneliti tentang input, proses dan output 

Input Sekolah memiliki ciri, antara lain (1) telah berakreditasi A oleh   

badan sertifikasi sekolah / nasional serta berakreditasi A dari salah satu anggota 

OECD (2) standar kelulusan lebih tinggi dari sekolah nasional, sistem 

administrasi berbasis ICT dan muatan mata pelajaran sama dengan muatan  mata  

pelajaran  dari  negara  anggota  OECD   atau  negara   maju  
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lainnya yang memiliki keunggulan tertentu dibidang pendidikan.(3) jumlah guru 

minimal 20 % berpendidikan S2 / S3 dari perguruan tinggi  

yang program studinya terakriditasi A dam mampu berbahasa inggris aktif, kepala 

sekolah minimal berpendidikan S2 dari perguruan tinggi yang program studinya 

terakriditasi A serta berbasis ICT (4) tiap ruang kelas  

dilengkapi sarana prasarana pembelajaran berbasis ICT, perpustakaan dilengkapi 

sarana digital berbasis ICT dan memiliki ruang berfasilitas multimedia.(4) 

menerapkan model pembiayaan yang efisien untuk mencapai berbagai target 

indikator kinerja kunci tambahan ( IKKT ). 

Proses pembelajaran, penilaian dan penyelenggaraan ISO 9001:2008 

secara bertahap harus bercirikan, yaitu (1) pro-perubahan dalam pembelajaran 

yang mampu menumbuhkan daya kreasi, inovasi, alar dan eksperimentasi untuk 

menemukan hal baru, a joy of discovery (2) menerapkan model pembelajaran 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, student centered, reflective learning, 

active learning, enjoyble learning,and joyful learning, cooperative learning, 

quantum learning, learning revolution, contextual learnin, yang kesemuanya telah 

memiliki standar Manajemen mutu (3) menerapkan proses pembelajaran berbasis 

ICT pada semua mata pelajaran (4) proses pembelajaran menggunakan bahasa 

inggris pada mata pelajaran sains, matematika dan TIK (5) proses penilaian 

menggunakan model penilaian nasional (6) dalam pengelolaan dan manajemen 

mutu sekolah program ISO 9000:2001. 
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Menurut Glasman (dalam Herawan 2008:67) menyatakan bahwa: 

”pimpinan berperan mengatur personil, kegiatan-kegiatan, waktu dan tempat, dan 

sumber daya yang akan digunakan agar-agar kegiatan-kegiatan yang sudah 

direncanakan dalam pelaksanaannya berjalan tertib dan teratur sehingga apa yang 

diharapkan tercapai”. Disamping perlu adanya pengaturan pekerjaan dan 

membagikannya pada personil yang terlibat, hendaknya dengan disertai 

pemberian wewenang dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian 

wewenang, para pelaksana akan lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya, 

bisa melakukan tindakan atau kegiatan kreatif dan inofatif yang bisa memuaskan 

pelanggan.  Wewenang yang diberikan disesuaikan dengan ruang lingkup 

pekerjaannya sehingga tindakan yang dilakukan oleh para pelaksana tidak 

melampaui tugas dan tanggung jawabnya. 

 

Output atau lulusan sekolah program ISO 9001:2008 memiliki 

kemampuan yang ditunjukkan dengan penguasaan standar nasional pendidikan 

Indonesia. Sedangkan peserta didik memiliki nilai tambah yang positif  pada  

potensi  peserta  didik, baik  intelektual,  emosional dan spiritualnya. Selain itu 

memiliki kemampuan berbasis dengan ilmu pengetahuan tehnologi dan infomasi, 

beretika global, berjiwa dan bermental kuat, integritas etik dan bermoral tinggi 

serta peka terhadap tuntutan-tuntutan sosial. Adapun semua itu semua itu dapat 

dicapai jika peserta didik mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

mutakhir yang canggih serta mampu berkomunikasi secara global. 
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Tugas dan fungsi kepala sekolah program ISO 9001:2008  antara lain : a) 

Mengarahkan sekolahnya melalui perumusan visi, misi, tujuan,  

kebijakan,rencana, dan program ISO 9001:2008 yang jelas, 

b)Membimbing/memfasilitasi/ memberdayakan warga Sekolah melalui 

pelatihan,lokakarya, pedoman kerja, panduan kerja, prosedur kerja, dsb.;c) 

Mengatur program  melalui  

regulasi, ketentuan-ketentuan (kualifikasi, spesifikasi,kriteria, dsb.); d).  

Memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil  e) Mengelola ISO 

9001:2008 (fungsi manajemen dan urusan sekolah) dengan menerapkan 

prinsip-prinsip tata kelola Sekolah yang baik. f)Memimpin warganya 

melalui pemberian arah yang jelas, keteladanan,pemberdayaan, 

pembimbingan, pemotivasian, dsb. g) Mengembangkan organisasi Sekolah 

agar menjadi Sekolah yang mampu dan mau belajar secara cepat,   

h) Mengadministrasi Sekolah dengan pengaturan dan pendayagunaan 

sumberdaya (gunakan ICT)   i)Mendorong dan mengembangan kreativitas,  

inovasi, dan jiwa  kewirausahaan warga sekolah j) Bekerjasama dengan 

pihak-pihak terkait. 

Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non 

politis, yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para 

Stekeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai  

representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap 

peningkatan  kualitas  pendidikan  pada  satuan    pendidikan. Dibentuknya  
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komite pada satuan pendidikan adalah agar ada suatu organisasi 

masyarakat sekolah yang memiliki komitmen dan loyalitas serta  

peduli terhadap peningkatan kulitas sekolah. Komite sekolah yang 

dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar budaya, 

demografis,nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun oleh 

masyarakat. Oleh karena itu komite sekolah mengembangkan  konsep 

yang berorentasi kepada pengguna ( client model) berbagai kewenangan  

(power sharing and advocacy model ) dan kemitraan ( partnership model )  

yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan             

(Depdiknas , 2002 : 17). 

Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai berikut:  

1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam  

melahirkan kebijaksanaan operasional dan program pendidikan di 

satuan pendidikan. 

2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 

3) Menciptakan susana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis    

dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.    

( Depdiknas, 2002 :21). 
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Berdasarkan uraian diatas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat diskemakan 

sebagai berikut : 

 

Input                                   Proses                             Output 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Model teoritis Implementasi ISO 9001:2008 
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