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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahwa Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia 

yang dinamis dan sarat perkembangan, karena itu perubahan atau perkembangan 

pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan 

budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada semua tingkat 

perlu terus menerus dilakukan sebagai antisipasi masa depan.  

Dalam dunia pendidikan salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh 

bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan disetiap jenjang pendidikan. 

Berbicara masalah mutu pendidikan  berarti berbicara pula masalah mutu Sumber 

Daya Manusia (SDM). Menurut laporan UNDP tahun 2003 bahwa Indonesia berada 

di urutan 106 dari 112 negara yang disurvey, yaitu bahwa Sumber Daya Manusia 

Indonesia  setingkat dibawah Vietnam dan diatas satu tingkat dengan Banglades.  

Banyak masalah mutu yang dihadapi dalam dunia pendidikan, seperti 

misalnya mutu lulusan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, mutu pembelajaran, 

mutu profesionalan dan kinerja guru, mutu-mutu tersebut tersebut  terkait dengan 

mutu manajerial para pimpinan pendidikan serta dukungan dari pihak-pihak yang 

terkait dengan pendidikan. Memang semua kelemahan mutu dari komponen 

pendidikan tersebut akhirnya berujung pada rendahnya mutu lulusan.  

Mempertimbangkan hal tersebut pemerintah, dalam hal ini Departemen 

Pendidikan Nasional perlu menerapkan model manajemen dalam Total Quality 



Management (TQM) di sekolah-sekolah. Manajemen mutu secara eksplisit adalah 

perencanaan sistematis dan pengendalian mutu produk (barang dan jasa)  dalam suatu 

perusahaan (organisasi). Mengadopsi pendapat Holmes dan Gerard (1995). Total 

Quality Management (TQM) mungkin cocok untuk fungsi pengajaran dan 

pembelajaran yang merupakan inti dari sebuah sekolah.  

Delliana dan Bass (1995) mengatakan bahwa ada empat bidang utama  dalam 

sekolah yang dapat mengadopsi prinsip-prinsip Total Quality Management, yaitu (1) 

Program Total Quality  Managemen untuk meningkatkan fungsi-fungsi administrasi 

dan operasi atau secara luas untuk mengelola sekolah secara keseluruhan. (2) 

Mengintegrasikan Total Quality Management (TQM) dalam Kurikulum, (3) 

Penggunaan Total Quality Management dalam pengajaran di kelas dan (4) 

Menggunakan Total Quality Management untuk mengelola aktifitas riset sekolah  

Memasuki era globalisasi, peran dunia pendidikan  menjadi makin penting 

dan menentukan, sebab dengan pendidikan yang  identik dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi akan dapat dikuasai. Dengan penguasaan ilmu pegetahuan 

dan teknologi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dapat tercapai, yang sudah tentu 

harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas salah 

satunya sangat tergantung pada mutu pendidikan.  

Berdasarkan pengamatan dan hasil analisis yang dilakukan oleh Depdiknas 

(2000:1-3), sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak 

mengalami peningkatan secara merata, yakni (1) Kebijakan dan penyelenggaraan 

pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production function atau 

input-output analisys yang dilaksanakan secara tidak konsekuen, (2) Penyelenggaraan 



pendidikan nasional dilakukan secara birokratik sentralistik, (3) Peran serta 

masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraaan pendidikan selama 

ini sangat minim.  

Berbagai upaya perbaikan dalam bidang pendidikan, yaitu dari manajemen 

peningkatan mutu berbasis pusat menuju peningkatan mutu berbasis sekolah. 

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini merupakan model manajemen 

yang memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah dan mendorong 

pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan semua warga sekolah, baik 

itu kepala sekolah, guru, karyawan maupun siswa serta masyarakat, baik orang 

tua atau pihak-pihak yang terkait dengan keberadaan suatu sekolah.  

Tanpa mengesampingkan komponen lainnya, figur kepala sekolah ternyata 

paling berperan dalam menentukan tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya 

(Mulyasa,  2002: 216) Untuk itu SMK yang merupakan pendidikan kejuruan dan 

salah satu sub sistem pendidikan juga harus dikembangkan dan ditingkatkan 

mutunya untuk mengantisipasi kebutuhan dan tantangan masa depan  serta 

kebutuhan dunia usaha/dunia industri, perkembangan dunia kerja serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Depdiknas: 2004, 5).  

Terdapat berbagai jenis dan jenjang pendidikan, salah satu jenis 

pendidikan formal setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) adalah Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK).    Hasil observasi empirik di lapangan, bahwa sebagian 

besar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kurang mampu menyesuailkan diri 

dengan perubahan maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sulit 

untuk dilatih, kurang bisa mengembangkan diri. Temuan tersebut tampaknya 

mengidentifikasi bahwa pembelajaran di SMK belum banyak menyentuh dan 

kemampuan adaptasi peserta didik, disamping itu lulusan SMK juga belum bisa 



diserap di lapangan kerja, karena kompetensi mereka belum sesuai dengan tuntutan  

dunia kerja  

 Dalam rangka sosialisasi sekaligus untuk peningkatan mutu pada Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) tersebut, maka sejak diberlakukan Kurikulum SMK 

2004, Direktur Dikmenjur Depdiknas RI mengannjurkan kepada segenap SMK yang 

telah mampu untuk menerapkan manajemen berbasis mutu dengan cara dapat meraih 

sertifikat Internasional Standard Organisation (ISO). ISO adalah bentuk pengakuan 

internasional terhadap produk barang atau jasa yang telah BERSTANDARD MUTU 

INTERNASIONAL. Dalam hal ini adalah lulusan SMK dapat diserap di pasaran 

kerja baik ditingkat nasional  maupun internasional (Dikmenjur, Depdiknas 2004).  

Demikian pula dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 

Surakarta sejak anjuran dari Direktur Dikmenjur tersebut, dimulai 1 Pebruari 2005 

bertepatan dengan awal semester genap 2004/2005, mulai launching (penerapan) 

klausul-klausul yang ada pada ISO 9001-2000, kemudian audit Internal maupun 

Eksternal. Tepatnya pada bulan Agustus 2005 Sertifikat IS0 versi 9001-2000 dari 

TUV Jerman sudah dapat diraih. 

Dengan demikian penulis bermaksud untuk melihat bagaimana SMK 

Negeri 6 Surakarta mengimplementasikan nilai-nilai Total Quality Management 

(TQM) yang merupakan induk ilmu dari Mutu (sebagai disiplin ilmu). Sedangkan 

perwujudan mutu terstandard adalah telah dapat diraihnya Sertifikat ISO 9001-2000, 

sehingga  tesis ini berjudul “IMPLEMENTASI NILAI-NILAI TOTAL QUALITY 

MANAGEMENT (TQM) DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 

6 SURAKARTA (Studi Kasus Di SMK Negeri 6 Surakarta Yang Telah Bersertifikat 

ISO 9001-2000) 



B. Perumusan Masalah 

   Berawal dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Bagaimanakah implementasi nilai-nilai TQM pada SMK Negeri 6 Surakarta yang 

telah bersertifikat ISO 9001-2000? 

 Dari rumusan pokok masalah tersebut, dapat dirinci menjadi beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT bagi SMK Negeri 

6 Surakarta, yang  akhirnya dapat meraih sertifikat ISO 9001-2000? 

2. Bagaimana usaha yang dilakukan  SMK  Negeri 6 Surakarta, sehingga dapat 

meraih Sertifikat ISO 9001-2000? 

3. Seberapa jauh nilai-nilai TQM diimplementasikan pada SMK Negeri 6 Surakarta 

yang telah meraih sertifikat ISO 9001-2000? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini 

untuk mengungkap, menganalisis secara jelas dan cermat terhadap: 

1. Untuk mengetahui faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT di SMK 

Negeri 6 Surakarta, yang pada akhirnya dapat meraih sertifikat ISO 9001-2000 

      2. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan SMK Negeri 6 Surakarta sehingga dapat 

meraih Sertifikat ISO 9001-2000 

3. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai TQM pada SMK Negeri 6 Surakarta, 

yang telah meraih sertifikat ISO 9001-2000 



 

 

D. Manfaat Penelitian 

     Dari temuan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk: 

           1. Manfaat Teoritis 

      Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya yang berkaitan 

dengan manajemen mutu pendidikan di Indonesia 

     2. Manfaat  Praktis 

         a..Dengan memahami berbagai masalah penerapan nilai-nilai TQM dimungkinkan  

bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap stake holder se-

makin lebih baik 

         b. Memberikan sumbangan pemikiran pentingnya penerapan nilai-nilai TQM      

dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada publik 

      c. Memberikan gambaran yang nyata terhadap sekolah sejenis (SMK) yang ingin 

meraih sertifikat ISO  

         d. Guna memperoleh masukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi SMK  

           Negeri 6 Surakarta, khususnya yang menyangkut pemberian pelayanan  kepada 

para siswa/orang tua dan Dunia Usaha/Industri (stake holder) 
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