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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan esensi dalam aspek kehidupan manusia dan 

merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan lagi. Tujuan dari pendidikan nasional 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan menjadi manusia 

Indonesia yang seutuhnya, yaitu adalah manusia - manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga memiliki budi pekerti yang luhur, 

berpengetahuan, terampil, sehat jasmani rohani, mandiri, tanggung jawab 

kemasyarakatan dan wawasan kebangsaan. Pendidikan merupakan faktor yang 

menimbulkan daya saing antar individu agar mereka berlomba - lomba dalam 

memotivasi agar memiliki aspek kehidupan yang lebih baik. Pendidikan menurut 

Ihsan (2010: 1) adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi – potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai 

dengan nilai – nilai yang adadi dalam masyarakat. Maka dari itu sebuah institusi 

pendidikan harus mampu memberikan jasa kepada anak didik mereka dengan 

maksimal, agar terbentuk insan yang unggul dan mampu bersaing di dunia 

internasional. 

Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sering disebut dengan SMK adalah 

salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 
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kejuruan pada pendidikan menengah, pada hakekatnya sekolah menengah kejuruan 

ini adalah sekolah yang mempersiapkan para peserta didiknya agar siap terjun di 

dunia kerja. Kotsakis dalam Mofarki, (2012: 52) menyebutkan bahwa Istilah dari 

pendidikan kejuruan adalah secara umum dan mencakup setiap bentuk pendidikan 

yang bertujuan untuk perolehan kualifikasi yang berkaitan dengan profesi tertentu.  

Profesi yang maksudkan pada hal ini adalah profesi yang sesuai serta pengetahuan 

teknis, sehingga siswa dapat melatih sebuah profesi, seni atau kegiatan, secara 

independen dari usia dan tingkat pelatihan mereka, bahkan pada program pelatihan 

juga mengandung unsur pendidikan umum. 

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru merupakan unsur yang 

berpengaruh terhadap tujuan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka harus 

ada manajemen mutu yang menjamin proses penyaringan atau penerimaan peserta 

didik baru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), peserta didik sangat berpengaruh 

terhadap mutu atau kualitas pendidikan. Oleh karena itu proses dari penyaringan 

para calon peserta didik ini harus dilaksanakan dengan sangat terperinci untuk 

mendapatkan input peserta didik yang diinginkan dan mewujudkan tujuan dari 

sekolah itu sendiri. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas diperlukan 

manajemen pendidikan yang dapat memobilisasi segala sumber daya pendidikan. 

Manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan 
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untuk mewujudkan proses dan hasil belajar peserta didik secara aktif, kreatif, 

inovatif dan menyenangkan dalam mengembangkan dirinya (Usman, 2013: 12).  

Bush (dalam Usman, 2013: 14) menyatakan bahwa manajemen pendidikan 

harus terpusat pada tujuan pendidikan. Tujuan ini memberikan arti penting 

terhadap arah manajemen. Manajemen diarahkan pada pencapaian tujuan 

pendidikan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan dan kemajuan dari 

teknologi yang semakin cepat memungkinkan kemunculan dari konsep dan strategi 

yang baru dan berkembang, yaitu konsep dan strategi yang mampu diterima dan 

mudah diterapkan dalam mengatasi berbagai macam masalah dalam bidang 

manajerial. Salah satu konsep yang menyita banyak perhatian dari masyarakat salah 

satunya adalah TQM (Total Quality Management). Total Quality Management 

menurut Gaspersz (2011: 9) adalah, suatu cara meningkatkan kinerja secara terus 

menerus (continuously performance improvement) pada setiap level operasi atau 

proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi menggunakan semua 

sumber daya manusia yang tersedia. 

Sertifikat ISO sebagai salah satu bentuk pengakuan mutu, adalah salah satu 

alternatif yang memberikan harapan bagi upaya penjaminan mutu proses dan 

produk pendidikan di SMK, sehingga benar-benar dapat selaras dengan kebutuhan. 

ISO menurut Indranata (2006: 6) adalah The International Organitation for 

Standaritation adalah suatu federasi badan standar nasional seluruh dunia yang 
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berasal lebih dari 100 negara, satu dari tiap negara. Penggunaan sertifikat ISO tidak 

akan merubah sistem internal pendidikan, melainkan justru memperkuat sistem itu 

sendiri dengan beberapa perkuatan, jadi dalam banyak hal sistem internal 

pendidikan tidak memerlukan banyak penyesuaian untuk mengadopsinya. 

Fenomena yang terjadi pada masa saat ini adalah kecenderungan sekolah 

kejuruan memilih penjaminan mutu ISO 9001: 2008 yang lebih berfokus pada 

manajemen berbasis proses yang lebih fleksibel terhadap modifikasi untuk 

menjamin kepuasan pelanggan. Keunggulan dari sistem manajemen mutu ISO 9001: 

2008 adalah adanya sistem pengukuran kepuasan dari pelanggan, dibukanya 

kembali komunikasi kepada pelanggan, pengukuran sistem kerja, pengukuran 

output, item untuk mereview manajemen yang lebih baik dan dipergunakanya audit 

internal sebagai rekomendasi proses improvement. 

SMK N 2 Surakarta merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan unggul 

di daerah Surakarta, terbukti dengan torehan prestasi yang telah di ukir oleh para 

siswa SMK N 2 Surakarta. Salah satu bentuk dari pencapaian yang telah di raih oleh 

SMK N 2 Surakarta adalah membantu perkaitan mobil dari esemka mobil jenis sport 

utility vehicle (SUV) Esemka dengan kapasitas mesin 1.500 cc, salah satu karya dari 

siswa SMKN 2 sudah dijadikan mobil dinas di masa Wali Kota Solo Joko Widodo 

(Lince dan Sri, 2012). Rakitan mobil Esemka generasi pertama dikerjakan siswa 
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SMKN 2, SMKN 5, dan SMK Warga Surakarta di bawah bimbingan Sukiyat, pemilik 

Bengkel Kiat Motor, yang menjadi mentor siswa SMK. 

Sebagai sekolah yang berstandar, maka SMK N 2 Surakarta juga 

melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru dengan standar penggunaan 

tes kesehatan dan psikologi. Untuk tes kesehatan dilakukan tim dari Parahita 

Diagnostic Center. Para calon siswa SMKN 2 Surakarta melakukan tes fisik seperti 

cek tinggi badan, tes buta warna, cek tato atau tindik, dan lain sebagainya (Novita. 

2011). Penggunaan sebuah standar dengan menggandeng institusi lain untuk 

melaksanakan penerimaan peserta didik baru juga sangat berperan dalam 

terciptanya para calon siswa berprestasi. Merujuk pada uraian diatas maka perlu 

adanya pengelolaan yang baik agar input dari SMK N 2 Surakarta yang menerapkan 

ISO 9001: 2008 sebagai penjamin mutu dapat lebih optimal, sebagai lanjutanya 

diharapkan lulusan dari SMK N 2 Surakarta juga dapat bersaing di pasar kerja. 

Pengelolaan tersebut meliputi dari proses perencanaan dan pelaksanaan dari 

penerimaan peserta didik baru di SMK N 2 Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini mengambil fokus, 

“bagaimana pengelolaan penerimaan peserta didik baru yang berbasis sistem 

manajemen mutu ISO 9001: 2008 di SMK N 2 Surakarta”. Adapun sub fokus yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah. 
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1. Bagaimana promosi penerimaan peserta didik baru di SMK N 2 Surakarta? 

2. Bagaimana proses perekrutan penerimaan peserta didik baru di SMK N 2 

Surakarta? 

3. Bagaimana tindak lanjut pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMK 

N 2 Surakarta 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pembatasan pada rumusan masalah di atas penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang 

berbasis ISO 9001: 2008 di SMK N 2 Surakarta, lalu tujuan khusus dari penelitian ini 

adalah. 

1. Mendeskripsikan promosi penerimaan peserta didik baru di SMK N 2 

Surakarta 

2. Mendeskripsikan proses dari perekrutan penerimaan peserta didik baru di 

SMK N 2 Surakarta 

3. Mendeskripsikan tindak lanjut dari pelaksanaan penerimaan peserta didik 

baru di SMK N 2 Surakarta  
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan pengetahuan tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001: 2008 di dalam mengelola penerimaan peserta didik baru di 

Sekolah Menengah Kejuruan. 

b. Memberikan pengetahuan bahwa Manajemen Berbasis Mutu atau 

Manajemen Proses menempati posisi begitu penting dalam 

perkembangan manajemen moderen dari proses pendidikan, 

dikarenakan pada umumnya semua produk atau jasa diproduksi atau 

diserahkan kepada pelanggan melalui suatu proses kerja atau proses 

bisnis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai 

bahan informasi bahwa Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008 di dalam mengelola penerimaan peserta didik baru di SMK 

secara benar akan memberi manfaat yang besar pada sekolah menengah 

kejuruan. 

b. Bagi Stakeholders, Peningkatan penghargaan masyarakat atau pelanggan 

terhadap mutu jasa pendidikan yang ditawarkan, antara lain orang tua 

siswa akan lebih mantap mengirim anaknya ke SMK tersebut, Siswa akan 
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lebih memacu prestasinya sebagai pelaku proses produksi, dan Penyedia 

lapangan kerja lebih memprioritaskan lulusan yang telah berperilaku 

kerja proses mutu yang sesuai. 

 

 


