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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan 

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi 

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan 

perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan 

pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan 

(Tim, 2003: 1). Misi pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan 

sistem pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu (Sidi, 2001: 69). 

Hal ini ditujukan agar peserta didik memiliki akhlak mulia, bersikap kreatif 

dan inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas dan sehat, berdisiplin dan 

bertanggung jawab, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi. Untuk mewujudkan misi pendidikan nasional tersebut diharapkan 

lembaga-lembaga pendidikan melakukan atau merencanakan program-

program peningkatan mutu. Sebenarnya program-program peningkatan mutu 

semacam ini telah direncanakan dan dilaksanakan di lembaga-lembaga 

pendidikan, namun terkadang hasil yang dicapai belum maksimal. Untuk 

menghadapi hal tersebut perlu adanya suatu evaluasi untuk menata kembali 

cara-cara yang lebih efektif untuk meningkatkan mutu tersebut. Banyak 

sekali pola-pola manajemen yang sudah diterapkan di lembaga pendidikan 

mulai di tingkat dasar, menengah, sampai dengan pendidikan tinggi.  
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Masalah nyata yang sering dihadapi oleh sebuah institusi pendidikan 

atau sekolah adalah permasalahan tentang pengelolaan dan peningkatan mutu 

sekolah. Mutu itu sendiri mempunyai makna atau pengertian yang bervariasi. 

Mutu mengimplementasikan hal-hal yang berbeda pada masing-masing 

orang. Tak dapat dipungkiri bahwa setiap orang menginginkan adanya 

peningkatan mutu di sektor pendidikan. Namun seringkali muncul persepsi 

yang berbeda tentang mutu itu sendiri, sehingga perlu adanya suatu 

kesepakatan atau kesepahaman tentang pengertian dari mutu itu sendiri. 

Mutu merupakan suatu ide yang dinamis, sedang definisi-definisi yang ada 

terkadang cukup membingungkan dalam memberikan pemaknaan tentang 

mutu. Mutu dapat dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi 

spesifikasi yang ada. Mutu merupakan sebuah cara yang menentukan apakah 

produk terakhir sesuai dengan standar atau belum (Sallis, 2006: 53). 

Model-model manajemen yang telah ada banyak sekali dan dipilih 

untuk meningkatkan mutu. Dikenalkan manajemen mutu terpadu (MMT) 

atau Total Quality Management (TQM). MMT ini tidak hanya dapat 

diterapkan di dunia industri, namun dapat juga diterapkan di dunia 

pendidikan. Dalam pendidikan, jika manajemen mutu terpadu (MMT) 

bertujuan untuk memiliki relevansi dalam pendidikan maka MMT ini harus 

memberi penekanan pada mutu pelajar. Pada saat sebagian besar institusi 

pendidikan dituntut untuk mengerjakan lebih baik lagi, sangat penting untuk 

memfokuskan diri pada aktivitas utama yaitu pembelajaran. Institusi 

pendidikan memiliki kewajiban untuk membuat pelajar sadar terhadap variasi 
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metode pembelajaran yang diberikan kepada mereka. Sekolah sebagai 

institusi pendidikan juga harus memberi kesempatan bagi pelajar untuk 

mencontoh pembelajaran dalam variasi model yang berbeda.  

Manajemen mutu terpadu (MMT) merupakan sebuah kerja keras yang 

membutuhkan waktu cukup. MMT membutuhkan mental yang kuat untuk 

menghadapi tantangan dan hambatan serta perubahan yang terjadi dalam 

pendidikan. Peningkatan mutu merupakan suatu proses kewaspadaan dan 

hati-hati. Apabila tidak mengikuti perkembangan dan hanya diam saja maka 

para pesaing yang ada di sekelilingnya akan terus berkembang. 

Ada beberapa hal yang menjadi alasan dari penerapan mutu serta 

optimalisasi nilai-nilai TQM yaitu: 

1. para pendidik harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya secara 

proaktif, 

2. pendidikan membutuhkan proses penyelesaian masalah yang bijaksana 

dalam rangka mengidentifikasi dan memberikan penyelesaian masalah, 

3. sekolah harus menjadi model organisasi pengajaran yang tepat untuk 

semua tingkat pendidikan, baik tingkat dasar, menengah, dan tinggi, 

4. untuk mengatasi hal-hal yang dikemukakan maka diperlukan adanya 

pelaksanaan total quality (mutu terpadu) secara integratif ke dalam 

sekolah. 

SMA Walisongo Pecangaan Jepara merupakan salah satu sekolah di 

Kabupaten Jepara yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Salah satu 

unggulan SMA Walisongo saat ini adalah kemampuan sekolah memiliki 
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peralatan-peralatan laboratorium yang cukup lengkap dan hanya ada satu di 

di Kabupaten Jepara ini. Program kurikulum muatan lokal yang merupakan 

pelajaran baru dan cukup dibanggakan adalah pelajaran Bahasa Mandarin. 

Masyarakat yang ada di sekitar SMA Walisongo sudah cukup percaya 

kepada sekolah, hal ini dibuktikan dengan animo masyarakat untuk bisa 

memasukkan anaknya ke sekolah ini. Meskipun kadang mereka mengeluh 

tentang biaya, namun secara umum tidak berbeda dengan sekolah-sekolah 

lain.  

Pada tahun 2006, penerimaan siswa baru di SMA Walisongo mampu 

menampung enam rombongan belajar. Kepercayaan masyarakat dan 

kemampuan sekolah menerima siswa tidak dapat saling mengimbangi. 

Keinginan masyarakat yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah, namun 

daya tampung sekolah tidak dapat memenuhi. Meskipun sekolah sudah 

berusaha dengan menerima enam kelas pada tingkat pertama, serta sekolah 

masih dalam tahap pembangunan gedung baru. Hal ini dapat menjadi 

motivator bagi sekolah serta memberikan semangat baru bagi kinerja seluruh 

karyawan. Adanya kenyataan semacam ini, sekolah harus mampu menjaga 

mutunya sehingga para pesaing yang ada disekitarnya akan dapat terkurangi, 

atau minimal tidak dapat dengan mudah berkembang sehingga akan 

mengalahkan sekolah tersebut. Dengan demikian perlu adanya suatu cara 

pengelolaan sekolah atau perlu adanya pengaturan, pengorganisasian sekolah 

secara baik dan maksimal. Oleh karena itu manajemen sekolah yang sudah 

diterapkan perlu diperbaiki dan dioptimalisasikan kinerjanya. Dengan 
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optimalisasi manajemen mutu terpadu di SMA Walisongo Pecangaan Jepara 

ini diharapkan dapat membantu sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah 

dan mengurangi hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh sekolah. 

 

B. Fokus Permasalahan 

Fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

bagaimana ciri pengelolaan SMA Walisongo Pecangaan Jepara? 

Fokus itu diterjemahkan menjadi: 

1. Bagaimana karakteristik penyusunan dan perencanaan visi dan misi 

sekolah? 

2. Bagaimana karakteristik proses dan pengendalian kerja? 

3. Bagaimana karakteristik kepemimpinan kepala sekolah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. untuk mengetahui karakteristik penyusunan dan perencanaan visi dan misi 

sekolah, 

2. untuk mengetahui karakteristik proses dan pengendalian kerja, 

3. untuk mengetahui karakteristik kepemimpinan kepala sekolah. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat dalam kajian 

keilmuan tentang manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan. Ilmu 

manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan masih perlu 

dikembangkan lebih baik lagi. 

 

 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi para pimpinan dan stake holder yang ada di SMA 

Walisongo Pecangaan Jepara untuk mengoptimalkan penerapan nilai-nilai 

manajemen mutu terpadu pada SMA Walisongo. Hasil penelitian ini 

nantinya dapat dijadikan bahan dalam memahami pemanfaatan 

manajemen mutu terpadu di lembaga pendidikan, khususnya di SMA 

Walisongo Pecangaan Jepara. 
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