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BAB II 

 

DESKRIPSI TEORI 

 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Manajemen Peningkatan Mutu Akademik 

a. Pengertian Manajemen Peningkatan Mutu 

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang 

melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah 

tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen 

adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” –pengelolaan–, 

sedangkan pelaksananya disebut dengan manager atau pengelola.1 

Manajemen juga merupakan ilmu pengetahuan atau seni. Dikatakan 

sebagai seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang 

diinginkan atau dengan kata lain seni merupakan kecakapan yang diperoleh 

dari pengalaman-pengalaman dan pelajaran serta kemampuan untuk 

menggunakan pengetahuan manajemen. Dalam Islam, hakikat manajemen 

adalah al-tadbir (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata 

dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur’an seperti firman 

Allah SWT:2 

ۥٓ   َداُرهُ ٖم ََكَن مِّقأ ُرُج إََِّلأهِّ ِفِّ يَوأ ۡرضِّ ُثمَّ َيعأ
َ َمآءِّ إََِّل ٱۡلأ َر مَِّن ٱلسَّ مأ

َ ُِّر ٱۡلأ يَُدب 
وَن    ا َتُعدُّ ِّمَّ لأَف َسَنةٖ م 

َ
 أ

 

 
 1 Sobry Sutikno, Manajemen Pendidikan, Cet. I, (Lombok; Tim Holistica: 2012), hlm. 22. 

 2 Sobry Sutikno, Manajemen Pendidikan, Cet. I, (Lombok; Tim Holistica: 2012), hlm. 3-4.  
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Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, Kemudian (urusan) 

itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 

seribu tahun menurut perhitunganmu”.3 

 

Dengan demikian Konsep manajemen mutu merupakan sebuah 

konsep yang berasal dari Total Quality  Management (TQM). TQM 

pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920-an oleh Edward Deming di 

Jepang. Konsep TQM pada awalnya berkembang dari pemikiran untuk 

mewujudkan produk yang bermutu sampai pada akhirnya meliputi semua 

aspek dalam organisasi. Perkembangan upaya mewujudkan mutu dapat 

ditelusuri dari konsep “inspection” kemudian berkembang “quality control 

and statistical theory”, selanjutnya berkembang “quality in Japan” yang 

menghantarkan pada konsep “total quality”. Perkembangan selanjutnya 

adalah “total quality management” kemudian berkembang menjadi 

“quality awards and excellence model”. Perkembangan selanjutnya adalah 

“business excellence”.4 

Mutu merupakan gambaran dan karakteristik menyeluruh dari 

barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan 

kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan. Sallis mendefinisikan mutu 

dalam dua perspektif, yaitu mutu absolut dan mutu relatif. Mutu absolut 

merupakan mutu dalam arti yang tidak bias ditawar-tawar lagi atau bersifat 

mutlak.5 Dalam pandangan absolut, mutu diartikan sebagai ukuran yang 

 
 3 QS. As-Sajdah (32): 5 

 4 Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, (ed) Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Konteks Otonomi 

Daerah, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2007), hlm. 13. 

 5 Edward Sallis, Total Quality Management In Education, alih Bahasa Ahmad Ali Riyadi, hlm. 

73. 



22 
 

 

terbaik menurut pertimbangan produsen dalam memproduksi suatu barang 

atau jasa. Sedangkan menurut mutu relatif diartikan sebagai mutu yang 

ditetapkan oleh selera konsumen.6 Dengan demikian suatu barang atau jasa 

dapat disebut bermutu oleh seorang konsumen, tetapi belum tentu 

dikatakan bermutu oleh konsumen yang lainnya. Pandangan mengenai 

mutu ini mengimplikasikan bahwa barang atau jasa yang diproduksi harus 

selalu mengutamakan kesesuaian antara kebermutuan dalam perspektif 

absolut dan relatif. 

Manajemen peningkatan mutu akademik merupakan sebuah konsep 

yang menerapkan model kepemimpinan dalam meningkatkan penelolaan 

pendidikan dalam bidang akademik pada suatu lembaga pendidikan. Degan 

maksud mutu dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi normatif dan deskriptif. 

Dalam arti normatif mutu berdasarkan pertimbangan instrinsik, mutu 

pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik 

sesuai standar idela. Sedangkan secara ekstrinsik, pendidikan merupakan 

instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Dalam arti deskriptif, 

mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya misalnya hasil tes.7 

Mutu pendidikan bidang akademik bukan ditentukan dari lembaga 

penyelenggara pendidikan tetapi mutu pendidikan adalah spesifikasi yang 

dikehendaki dan kesesuaian dengan apa yang menjadi penunjang mutu 

 
 6 Ibid., hlm. 74. 

 7 Artinya mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam 

pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen yang berkaitan dengan sekolah, 

sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap norma atau standar yang berlaku. (Achmad, 2011: 5). 
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pendidikan yaitu input dan proses sehingga akan menghasilkan kualitas 

output mutu pendidikan yang tinggi. 

Degan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan mutu 

akademik merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan kepuasan 

pelanggan terhadap suatu derajat keunggulan dalam pengelolaan 

pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan 

akademis dan ekstra kurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus 

satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu. 

 

b. Konsep Total Quality Management 

Total Quality Management (TQM) merupakan sistem manajemen 

yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada 

peningkatan mutu pendidikan secara terus-menerus,8 TQM merupakan 

sistem manajemen yang berfokus pada pelanggan sekolah demi kepuasan 

jangka panjangnya, partisipasi warga, sekolah, keluarga, masyarakat dan 

pemerintah dalam mencapai mutu pendidikan.9 

ISO 9000: 2005 mendefiniskikan total quality management sebagai 

semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang 

menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab, 

serta mengimplementasikannya melalui alat seperti perencanaan kualitas, 

 
 8 Nasution, Manajemen Mutu Terpadu: Total Quality Management, Edisi kedua, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 17. 

 9 Artinya total quality management didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan kinerja 

secara terus menerus pada setiap level operasi atau proses, dalam setiap area fungsional dari suatu 

organisasi, menggunakan sumber daya manusia dan model yang tersedia. Edward Sallis, Total Quality 

Management in Education. Jogjakarta:IRCiSoD, 2006, hlm. 9. 
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pengendalian kualitas, jaminan kualitas, dan peningkatan kualitas. 

Tanggung jawab untuk manajemen kualitas ada pada semua level dari 

manajemen, namun harus dikendalikan oleh manajemen puncak, serta 

implementasinya harus melibatkan semua anggota organisasi.10 

Pendekatan-pendekatan dalam menjalankan usaha adalah komponen 

bagaimana. Komponen bagaimana ini memiliki sepuluh unsur utama 

TQM, terdapat unsur-unsur total quality management, diantaranya: 

1) Strategi Nilai Pelanggan 

Nilai pelanggan adalah manfaat yang dapat diperoleh pelanggan 

atas penggunaan barang/jasa yang dihasilkan perusahaan dan 

pengorbanan pelanggan untuk memperolehnya. Strategi ini merupakan 

perencanaan bisnis untuk memberikan nilai bagi pelanggan termasuk 

karakteristik produk, cara penyampaian, pelayanan, dan sebagainya. 

2) Sistem Organisasional 

Sistem organisasional berfokus pada penyediaan nilai bagi 

pelanggan. Sistem ini mencakup tenaga kerja, material, 

mesin/teknologi proses, metode operasi dan pelaksanaan kerja, aliran 

proses kerja, arus informasi, dan pembuatan keputusan. 

3) Perbaikan Kualitas Berkelanjutan 

Perbaikan kualitas diperlukan untuk menghadapi lingkungan 

eksternal yang selalu berubah, terutama perubahan selera pelanggan. 

Konsep ini menuntut adanya komitmen untuk melakukan pengujian 

 
 10 Gaspersz, Manajemen Kualitas. (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 9. 
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kualitas produk secara kontinu. Dengan perbaikan kualitas produk 

kontinu, akan dapat memuaskan pelanggan. Penerapan TQM pada 

proses produksi dilakukan pada setiap tahap dalam proses produksi.  

Proses produksi terdiri atas tiga tahap, yaitu preproduction, 

production, dan postproduction. Preproduction adalah tahap sebelum 

produksi yaitu penentuan sistem kualitas desain dan sertifikasi produk. 

Kualilas desain menentukan spesifikasi produk yang jelas melalui 

keterlibatan semua departemen dengan pembentukan tim yang anggotanya 

lintas fungsional dan beragai disiplin yang dapat meningkatkan kualitas 

produk {product features) dan (Serviceability). Tahap production (input, 

proses, dan output) diperlukan jaminan kualitas pruduk dengan 

menggunakan pengawasan statistik. 

 

c. Indikator Manajemen Peningkatan Mutu 

Manajemen dan peningkatan mutu adalah serangkaian proses atau 

metode peningkatan mutu yang bertumpu pada sebuah lembaga, 

mengaplikasikan sekumpulan teknik, mendasarkan pada ketersediaan data 

kuantitatif dan kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen lembaga 

untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan 

organisasi sebuah lembaga guna memenuhi kebutuhan pemangku 

kepentingan (peserta didik dan masyarakat dalam dunia pendididkan). 

Suatu pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila adanya suatu 

output yang menghasilkan lulusan sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

direncanakan sebelumnya. Selain itu juga mutu suatu lembaga pendidikan 



26 
 

 

ditentukan oleh tenaga pengajar, kurikulum, fasilitas yang dimiliki, peserta 

didik, serta komponen-komponen yang dapat menunjang kelangsungan 

proses pendidikan di lingkungan pendidikan tersebut. Atas dasar al tersebut 

di atas, maka terdapat indicator manajemen peningkatan mutu akademik, 

diantaranya: 

1) Mampu menunjukkan pendekatan mikro pendidikan; 

Suatu pendekatan terhadap pendidikan dengan indicator kajiannya 

dilihat dari hubungan antara elemen peserta didik, pendidik, dan 

interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Secara lengkap elemen 

mikro sebagai berikut : 1) Kualitas manajemen 2) Pemberdayaan satuan 

pendidikan 3) Profesionalisme dan ketenagaan 4) Relevansi dan 

kebutuhan. Berdasarkan tinjauan mikro elemen guru dan siswa yang 

merupakan bagian dari pemberdayaan satuan pendidikan merupakan 

elemen sentral. Pendidikan untuk kepentingan peserta didik 

mempunyai tujuan dan untuk mencapai tujuan ini ada berbagai sumber 

dan kendala dengan memperhatikan sumber dan kendala ditetapkan 

bahan pengajaran dan diusahakan berlangsungnya proses untuk 

mencapai tujuan proses ini menampilkan hasil belajar hasil belajar 

perlu dinilai dan dari hasil penilaian dapat merupakan umpan balik 

sebagai bahan masukan dan pijakan. 

2) Melakukan pendekatan makro pendidikan;  

Yakni melakukan kajian pendidikan dengan elemen yang lebih luas 

dengan elemen sebagai berikut: 1) Standarisasi pengembangan 
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kurikulum 2) Pemerataan dan persamaan, serta keadilan 3) Standar 

mutu 4) Kemampuan bersaing. Tinjauan makro pendidikan 

menyangkut berbagai hal yang digambarkan dalam dua bagan bahwa 

pendekatan makro pendidikan melalui jalur pertama yaitu input 

sumber, proses pendidikan, hasil pendidikan, Input sumber pendidikan 

akan mempengaruhi dalam kegiatan proses pendidikan dimana proses 

pendidikan didasari oleh berbagai unsur sehingga semakin siap suatu 

lembaga dan semakin lengkap komponen pendidikan yang dimiliki 

maka akan menciptakan hasil pendidikan yang berkualitas.11  

3) Menerapakan strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah;  

Secara umum untuk meingkatkan mutu pendidikan harus diawali 

dengan strategi peningkatan pemerataan pendidikan dimana unsure 

makro dan mikro pendidikan ikut terlibat.12 Artinya setiap satuan 

pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan 

proses pembelajan, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan 

proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang 

aktif dan dinamis. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, 

Sudarwan Danim mengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak 

meningkatkan mutu pendidikannya maka minimal harus melibatkan 

 
 11 Eti Rochaety, dkk, Sistem Informamsi Manajemen Pendidikan, hlm. 8. lebih lanjut dalam 

profesi guru, standarisasi dilakukan melalui sertifikasi guru. Konsekuensi logis adanya standarisasi 

keahlian dan kompetensi guru adalah adanya standarisasi pendapatan dari guru. Adalah suatu hal yang 

tidak mungkin diharapkan jika seorang guru diminta untuk berkualitas dan berkompetensi, sementara 

pendapatan yang diterimanya tidak bisa memenuhi hidup layak, sebagaimana yang diterima oleh profesi 

lain. Konsekuensi standarisasi keahlian dan kompetensi seyogianya dibarengi pula dengan standarisasi 

penerimaan atau pendapatan yang dapat dicapai oleh seorang yang berprofesi sebagai guru. 

 12 Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar (Jakarta : Logos, 2003), 73. 
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lima faktor yang dominan, yaitu:13 1). Kepemimpinan Kepala sekolah; 

kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, 

mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, 

tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layananyang optimal, dan 

disiplin kerja yang kuat. 2). Guru; pelibatan guru secara maksimal, 

dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam 

kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan 

tersebut diterapkan disekolah. 3). Siswa; pendekatan yang harus 

dilakukan adalah “anak sebagai pusat“ sehingga kompetensi dan 

kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat 

menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa. 4). Kurikulum; adanya 

kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan 

dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga goals 

(tujuan) dapat dicapai secara maksimal. 5). Jaringan Kerjasama; 

jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan 

masyarakat semata (orang tua dan masyarakat) tetapi dengan organisasi 

lain, seperti perusahaan atau instansi pemerintah sehingga output dari 

sekolah dapat terserap didalam dunia kerja.14 

 
 13 Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolahlm. Jakarta : Bumi Aksara, 2007, hlm. 56. 

 14 Dengan maksud anak yang telah menyelesaikan sekolah diharapkan sanggup melakukan 

pekerjaan sebagai mata pencaharian atau setidaknya mempunyai dasar ketrampilan untuk mencari 

nafkahnya. Hal ini bukan berarti sekolah hanya ingin memenuhi kebutuhan pragmatis, tetapi pandangan 

ini berangkat dari persoalan dan problematika yang dihadapi secara azasi dalam kehidupan manusia. 

Manusia terdorong dan bergairah untuk melanjutkan sekolah diantaranya beranggapan bahwa semakin 

tinggi pendidikannya, semakin tinggi harapannya memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Mohlm. Padil 

dan Triyo Suprayitno, Sosiologi Pendidikan, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010) hlm. 148. 
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Dengan demikian hal yang paling menentukan adalah bagaimana 

menjalankan manajemen mutu pendidikan itu sendiri Menurut W. Edward 

deming 80% dari masalah mutu lebih disebabkan oleh manajemen, dan 

sisanya 20% oleh SDM.15 Hal ini berarti bahwa mutu yang kurang optimal 

berawal dari manajemen yang tidak profesional dan manajemen yang tidak 

profsional artinya mencerminkan kepemimpinan dan kebijakan yang tidak 

profesional pula. 

 

d. Standar Peningkatan Mutu  

Peningkatan mutu akademik memiliki relevansi dengan standar 

yang bersifat nasional, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa Standar 

Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan 

pendidikan yang meliputi kurikulum, proses, tenaga kependidikan, sarana 

dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Dilanjutkan pada 

ayat (2) menyebutkan standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, 

proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.16   

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan adanya pemetaan 

sekolah menjadi sekolah kategori standar dan sekolah kategori mandiri, 

 
 15 Umaidi, Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah; SebuahPendekatan 

Baru Dalam Pengelolaan Sekolah Menimgkatkan Mutu, diakses dari Internet/Mbs/Artikel Pendidikan 

Network. Mbs. Htm, pada tanggal 12 0ktober 2018 pukul 19.59 WIB. 
16 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 
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maka setiap sekolah masih tergolong kategori standar diharuskan untuk 

memenuhi ke delapan aspek standar yang telah ditentukan dalam SNP 

tersebut untuk menjadi sekolah standar nasional (SSN).17 Untuk 

memudahkan bagi sekolah maupun masyarakat pada umumnya dalam 

memahami bagaimana wujud sekolah yang telah memenuhi SNP 

diperlukan contoh nyata, berupa keberadaan Sekolah Standar Nasional.18 

Berdasarkan hal tersebut, Standar Nasional Pendidikan merupakan 

kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengacu pada Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 

Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 

Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan 

Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 

2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah. 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 23 Tahun 2006 mengatur tentang 8 (delapan) standar 

nasioanl pendidikan yang ada di Indonesia. Delapan standar pendidikan 

yang dimaksud adalah:19 

1) Standar isi 

 
17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

 18 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) 

 19 Depdiknas. 2006. Standar Isi, Jakarta: Permendiknas No 22 tahun 2006 
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Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang 

dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi 

bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran 

yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu.  Secara lebih rinci, standar isi diatur dalam 

Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 dan Nomor 24 tahun 2006.20 

2) Standar Proses 

Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk 

mencapai standar kompetensi. Secara lebih rinci lagi, standar ini diatur 

dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Nomor 1 Tahun 2008, 

Nomor 3 Tahun 2008.21 

3) Standar Kompetensi Lulusan 

Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan 

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Secara lebih 

rinci lagi, peraturan tentang standar kompetensi lulusan diatur dalam 

Permendiknas No. 23 Tahun 2006.22 

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Standar Pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan 

prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam 

 
 20 Depdiknas. 2006. Standar Kompetensi Lulusan, Jakarta: Permendiknas No.23 tahun 2006 

 21 Depdiknas. 2007. Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah, Jakarta: Permendiknas No. 19 tahun 2007. 

 22 Depdiknas. 2006. Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, Jakarta: 

Permendiknas No. 24 tahun 2006. 
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jabatan. Secara lebih rinci, peraturan yang terkait dengan standar ini 

adalah Permendiknas No. 16  Tahun 2007, Permendiknas Nomor 13 

Tahun 2007, Permendiknas Nomor 12 th 2007 

5) Standar Pengelolaan 

Standar pengelolaan adalah standar dalam mengelola pendidikan 

dalam satu lembaga pendidikan. Dalam standar ini, pendidikan 

dikelola  oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah. 

Dalam PP ini Dikdasmen  menerapkan manajemen berbasis sekolah 

yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, 

keterbukaan, dan akuntabilitas. Sedangkan Pendidikan tinggi (PT) 

menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang 

diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian. Secara lebih 

rincinya lagi peraturan ini diatur dalam Permendiknas No. 19 th 2007, 

dan dipertegas lagi secara menyeluruh untuk setiap satuan pendidikan 

oleh PP No.17 tahun 2010.23 

6) Standar Sarana dan Prasarana 

Standar sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat 

berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel 

kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber 

 
 23 Depdiknas. Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Jakarta: Permendiknas No. 19 tahun 2007. 
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belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, 

termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Secara 

lebih rinci, standar ini diatur dalam Permendiknas No. 24 th 2007, 

Nomor 33 Tahun 2008, dan Nomor 40 Tahun 2008.24 

7) Standar Pembiayaan 

Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan 

besarnya biaya operasiional satuan pendidikan yang berlaku selama 

satu tahun. Sedangkanlebih rinci lagi, standar pembiayaan diatur 

dalam Permendiknas Nomor Tahun 2008 dan Nomor 69 Tahun 2009.25 

8) Standar Penilaian Pendidikan 

Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil 

belajar peserta didik. Secara lebih rinci, standar ini diatur dalam 

Permendiknas No. 20 th. 2007 dan Permendiknas No.19 Tahun 2007 

tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah. 

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan 

pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah telah menetapkan Standar 

Pengelolaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 

yaitu Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007. Permendiknas tersebut 

membahas tentang: a). Perencanaan Program, b). Pelaksanaan Rencana 

 
 24 Permendiknas No. 24 th 2007, Nomor 33 Tahun 2008, dan Nomor 40 Tahun 2008 

 25 Subagio Atmodiwirio, Manajemen Pendidikan Indonesia, Ardadizya Jaya: Jakarta, 2006, 

hlm. 22. 
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Kerja, c). Pengawasan dan Evaluasi, d). Kepemimpinan 

Sekolah/Madrasah, e).Sistem Informasi Manajemen, dan f). Penilaian 

Khusus.26  

Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tanggal 23 Mei 

2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah, disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) “Setiap satuan pendidikan 

wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara 

nasional” Tentang standar nasional pengelolaan, dijelaskan pada lampiran 

Permendiknas 19/2007. Isi pokok lampiran ini adalah sebagai berikut: 

1) Perencanaan Program 

a) Visi Sekolah/Madrasah. 

b) Misi Sekolah/Madrasah. 

c) Tujuan Sekolah/Madrasah. 

d) Rencana Kerja Sekolah/Madrasah.27 

2) Pelaksanaan Rencana Kerja 

a) Pedoman Sekolah/Madrasah. 

b) Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah. 

c) Pelaksanaan Kegiatan Sekolah/Madrasah. 

d) Bidang Kesiswaan. 

e) Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran. 

f) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

 
 26 Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang 

Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengahlm. 

 27 Lampiran Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar 

Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengahlm. 
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g) Bidang Sarana dan Prasarana. 

h) Bidang Keuangan dan Pembiayaan. 

i) Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah. 

j) Peran serta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah/Madrasah. 28 

3) Pengawasan Dan Evaluasi  

a) Program Pengawasan. 

b) Evaluasi Diri. 

c) Evaluasi dan Pengembangan KTSP. 

d) Evaluasi Pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

e) Akreditasi Sekolah/Madrasah. 29 

4) Kepemimpinan Sekolah/Madrasah 

a) Setiap sekolah/madrasah dipimpin oleh seorang kepala 

sekolah/madrasah. 

b) Kriteria untuk menjadi kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah 

berdasarkan ketentuan dalam standar pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

c) Kepala SMP/MTs/SMPLB dibantu minimal oleh satu orang wakil 

kepala sekolah/madrasah. 

d) Kepala SMA/MA dibantu minimal tiga wakil kepala 

sekolah/madrasah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, dan 

kesiswaan. Sedangkan kepala SMK dibantu empat wakil kepala 

 
 28 Lampiran Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar 

Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengahlm. 

 29 Lampiran Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar 

Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengahlm. 
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sekolah untuk bidang akademik, sarana-prasarana, kesiswaan, dan 

hubungan dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal tertentu atau 

sekolah/madrasah yang masih dalam taraf pengembangan, kepala 

sekolah/madrasah dapat menugaskan guru untuk melaksanakan 

fungsi wakil kepala sekolah/madrasah. 

e) Wakil kepala sekolah/madrasah dipilih oleh dewan pendidik, dan 

proses pengangkatan serta keputusannya, dilaporkan secara tertulis 

oleh kepala sekolah/madrasah kepada institusi di atasnya. Dalam 

hal sekolah/madrasah swasta, institusi dimaksud adalah 

penyelenggara sekolah/madrasah. 

f) Kepala dan wakil kepala sekolah/madrasah memiliki kemampuan 

memimpin yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkannya 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar 

Pengelolaan Satuan Pendidikan. 

g) Kepala sekolah/madrasah. 

h) Kepala sekolah/madrasah dapat mendelegasikan sebagian tugas 

dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah/madrasah sesuai 

dengan bidangnya. 30 

5) Sistem Informasi Manajemen 

a) Sekolah/Madrasah. 

 
 30 Lampiran Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar 

Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengahlm. 
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b) Komunikasi antar warga sekolah/madrasah di lingkungan 

sekolah/madrasah dilaksanakan secara efesien dan efektif. 31 

6) Penilaian Khusus 

Keberadaan sekolah/madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu 

kepada Standar Nasional Pendidikan dapat memperoleh pengakuan 

Pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP.32 

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, tentu saja perlu dilakukan 

upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah dengan menerapkan 

Manajemen Berbasis Sekolah. Tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah 

adalah untuk meningkatkan kinerja sekolah, melalui pemberian 

kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola sekolah yang baik 

yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. 

Dengan demikian pengelolaan pendidikan merupakan upaya untuk 

menggali, memupuk, menggerakan dan mempertahankan sumber daya 

pendidikan secara seimbang dan berkesinambungan demi tercapainya 

tujuan melalui sistem kerja sama. Artinya Standar pengelolaan menjadi 

standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan 

pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi 

 
 31 Lampiran Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar 

Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengahlm. 

 32 Subagio Atmodiwirio, Manajemen Pendidikan Indonesia, Ardadizya Jaya: Jakarta, 2006, 

hlm. 22. 
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dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan 

pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan. 

 

2. Peningkatan Mutu Akademik 

a. Pengertian Mutu Akademik 

Departemen Pendidikan Nasional mendefinisikan Total Quality 

Management in education/ Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan adalah 

suatu pendekatan manajemen yang memusatkan perhatian mutu 

pendidikan melalui peningkatan mutu komponen terkait. Komponen yang 

terkait dengan mutu pendidikan itu antara lain: peserta didik yaitu kesiapan 

dan motivasi belajar; guru yaitu kemampuan profesional, moral kerjanya, 

kemampuan personalnya dan kerjasamanya; kurikulum yaitu relevansinya 

dengan proses pembelajaran; dana, sarana dan prasarana yaitu kecukupan 

dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran; masyarakat yaitu 

partisipasinya dalam pengembangan program-program pendidikan di 

sekolah. Dan lima komponen mutu inilah yang menjadi fokus perhatian 

kepala madrasah.33 

Selanjutnya komponen-komponen peningkatan mutu pendidikan 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran 

Peningkatan mutu dalam proses pembelajaran dimaksudkan 

untuk mencapai keunggulan proses pembelajaran. Dan pembelajaran 

 
 33 Depsiknas, Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Jakarta: Permendiknas No. 19 tahun 2007, hlm. 25. 
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yang bermutu adalah pembelajaran yang mengutamakan hasil dan 

memberi peluang tinggi bagi guru dan peserta didik untuk aktif, 

inovatif, pemanfaatan sarana dan prasarana yang baik. Menurut 

Ibrahim Bafadal proses pembelajaran unggulan atau bermutu adalah 

proses belajar mengajar yang dikembangkan dalam rangka 

membelajarkan semua siswa berdasarkan perbedaan tingkat 

keunggulannya, untuk menjadikan beriman dan bertaqwa, menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri maupun tetap dalam 

kebersamaan maupun menghasilkan karya yang terbaik dalam 

menghadapi persaingan bebas di dunia.34 

Berdasarkan konsepsi diatas, maka pembelajaran yang bermutu 

bukanlah pembelajaran yang seara khusus dirancang dan 

dikembangkan hanya untuk siswa yang unggul saja, melainkan lebih 

merupakan pembelajaran yang secara metodologis maupun psikologi 

dapat membantu semua siswa mengalami belajar secara maksimal 

dengen memperhatikan kapasitas masing-masing. 

2) Peningkatan Mutu Pelayanan 

Menurut kamus umum bahasa Indonesia pelayanan artinya 

menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain. Dalam 

pelayanan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain; 

kasadaran untuk melayani, empati kepada pelanggan, selalu 

 
 34 Ibrahim, Total Quality Management – Panduan Untuk Menghadapi Persaingan Global, 

(Jakarta: Djambatan, 2016), hlm. 30. 



40 
 

 

memperbaiki pelayanan, berpandangan ke masa depan, penuh inisiatif, 

menunjukkan perhatian dan selalu melakukan evaluasi.35  

Pelayanan di sekolah adalah semua komponen sekolah benar-

benar memiliki kultur pelayaan terbaik terhadap peserta didik dan 

orang tua siswa, sehingga mereka merasa puas, nyaman, dan aman. 

Layanan yang tak kalah penting adalah layanan terhadap sumber daya 

manusia yang memproses peserta didik sehingga lulusan bermutu, yaitu 

pelayanan terhadap seluruh guru dan karyawan mulai dari 

pengembangan intelektual, gaji bulanan, tunjangan jabatan, tunjangan 

transport, dan insentif lain serta kesejahteraan lain berupa santunan. 

3) Peningkatan Mutu Lingkungan 

Lingkungan merupakan segala pengaruh langsung atau tidak 

langsung yang bekerja pada manusia dari luar serta meliputi isinya yag 

dihayati dan yang tidak kentara dari ruangan, iklim dan lain 

sebagainya.36 Dari pengertian diatas bahwa lingkungan adalah semua 

komponen yang ada di sekitar kita baik berupa komponen fisik, sosial, 

intelektual dan nilai-nilai yang mempengaruhi secara langsung maupun 

tidak langsung. Lingkungan sosial merupakan lingkungan pergaulan 

antar manusia, pergaulan pendidik dengan peserta didik serta orang 

orang yang terlibat dalam interaksi pendidikan.  

 
 35 Reddy Siram, Manajemen Penjaminan Mutu Layanan Akademik Perguruan Tinggi. Jurnal 

Ilmu Pendidikan Jilid 21 No. 1, 2015, hlm. 53-54. 

 36 Jamal MA, Manajemen Pengelolan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional. 

(Jogjakarta: Diva Press, 2009), hlm. 31. 
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Lingkungan intelektual merupakan kondisi sekitar yang 

mendorong dan menunjang pengembangan kemampuan berpikir. 

Lingkungan ini mencakup perangkat lunak seperti sistem dan program-

program pengajaran, perangkat keras seperti media dan sumber belajar 

serta aktivitas-aktivitas pengembangan dan penerapan kemampuan 

berpikir. Lingkungan lainnya adalah lingkungan nilai yang merupakan 

tatanan kehidupan nilai baik nilai kemasyarakatan, ekonomi, sosial, 

politi, estetika, etika maupun nilai keagamaan yang hidup dan dianut 

dalam suatu daerah atau kelompok tertentu. Lingkungan tersebut akan 

memberi pengaruh yag cukup besar terhadap proses dan hasil dari 

pendidikan. Disamping itu interaksi pendidikan dapat berlangsung 

dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan kerja.  

Dari beberapa penjelasan di atas bahwa lingkungan pendidikan 

yang bermutu adalah lingkungan yang saling mempengaruhi secara 

fisik yakni bersih, indah, aman, damai, asri, dan secara sosial terbangun 

interaksi yang saling mendukung untuk memotivasi belajar peserta 

didik dan motivasi para pendidik untuk melaksanakan tugasnya dengan 

bersemangat dan ceria dalam bekerja, kemudian secara intelektual 

terbangun interaksi keilmuan yang baik antar pemimpin, guru dan 

karyawan serta peserta didik sehingga terbangun nilai-nilai yang baik 

yaitu moralitas komponen sekolah ditengah masyarakat. 
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4) Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu pendekatan 

terhadap manajemen manusia, yang berdasarkan empat prinsip dasar 

yaitu; sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang 

dimiliki oleh sebuah lembaga; manajemen yang efektif adalah kunci 

keberhasilan sebuah lembaga; keberhasilan ini sangat mungkin dicapai 

jika peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur yag berkaitan dengan 

manusia dari lembaga tersebut saling berhubungan dan memberikan 

sumbangan terhadap pencapaian tujuan lembaga pendidikan dan 

perencanaan strategis; kultur dan nilai suatu perusahaan, suasana 

lembaga dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan 

memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil pencapaian yang 

terbaik.  

Sumber daya manusia yang bermutu dalam mengelola lembaga 

pendidikan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) kuat aqidah, 

ibadah dan muamalahnya; b) menguasai seluk beluk pendidikan; c) 

menguasai dan menerapkan manajemen yang baik, sehat dan terbuka; 

d) berakhlakul karimah; e) melaksanakan tugas dengan profesional; f) 

fokus pada tugas/jabatan yang diemban; g) tidak semata-mata mencari 

keuntungan materi, tetapi lebih ditekankan pada ibadah dan ikhlas 

karena Allah; h) menjalin hubungan yang baik dan harmonis secara 

internal maupun eksternal; i) kuat dan potensial dalam bidang SDM, 
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manajemen, pembiayaan, sarana dan prasarana serta fasilitas 

pendidikannnya.37  

Dari paparan diatas yang dimaksud peningkatan mutu 

pendidikan dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan terhadap 

mutu proses pembelajaran, mutu pelayanan, mutu lingkungan, dan 

mutu sumber daya manusia. 

 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu Akademik 

1) Upaya untuk meningkatkan kualitas kualitas guru 

Guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategi 

dalam pengembangan potensi yang dimiliki peerta didik. Pada diri 

gurulah kejayaan dan keselamatan masa depan bangsa dengan 

penanaman nilai-nilai dasar yang luhur sebagai cita-cita pendidikan 

nasional dengan membentuk kepribadian sejahtera lahir dan bathin, 

yang ditempuh melalui pendidikan agama dan pendidikan umum. Oleh 

karena itu guru mampu mendidik diperbagai hal, agar ia menjadi 

seorang pendidik yang proposional. Sehingga mampu mendidik peserta 

didik dalam kreativitas dan kehidupan sehari-harinya agar mampu 

meningkatkan profesionalisme pendidik dalam pembelajaran.38 

Guru juga bertanggung jawab dalam membangun atmosfer 

akademik di dalam kelas. Atmosfer ini sebenarnya bertujuan untuk 

membentuk karakter siswa terutama berkaitan dengan nilai-nilai 

 
 37 Hadis dan Nurhayati, Manajemen Mutu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 137. 

 38 Sudarwan Danim, Op. Cit., hlm. 58. 
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akademik utama yaitu sikap ilmiah dan kreatif. Guru perlu menekankan 

nilai-nilai inti yang berhubungan dengan pengembangan sikap ilmiah 

dan kreatif dalam setiap tugas yang diberikan kepada siswanya, dalam 

membimbing siswa memecahkan suatu persoalan atau juga dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Untuk dapat mengajar 

secara efektif, maka guru-guru akan ditraining secara kontinyu (bukan 

hanya sekali saja) dan terutama akan dibekali pengetahuan tentang cara 

mengajar yang baik dan bagaimana cara menilai yang efektif. Sehingga 

diharapkan guru tersebut dapat mengembangkan cara mengajarnya 

sendiri, dapat meningkatkan pengetahuan mereka sendiri dan juga 

dapat berkolaborasi dengan guru yang lain. 

2) Atmosfer Akademik (Academic Atmosphere)  

Atmosfer akademik bertujuan untuk membentuk karakter siswa 

terutama berkaitan dengan nilai-nilai akademik utama yaitu sikap 

ilmiah dan kreatif. Atmosfer ini dibangun dari interaksi antar siswa, 

dari interaksi antara siswa dengan guru, interaksi dengan orang tua 

siswa dan juga suasana lingkungan fisik yang diciptakan. Guru 

memegang peran sentral dalam membangun atmosfer akademik ini 

dalam kegiatan pengajarannya di kelas dan berlaku untuk semua yang 

terlibat dalam sistem pendidikan. Pertanyaan selanjutnya adalah 

bagaimana membangun sikap ilmiah dan kreatif ini dalam kegiatan 

operasional pendidikan sehari-harinya?  
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Untuk ini kita perlu menyadari nilai-nilai inti yang harus 

ditanamkan ke semua komponen yang terlibat dalam kegiatan 

pendidikan yang diselenggarakan. Sikap ilmiah yang dimaksud adalah 

sikap yang menghargai hasil-hasil intelektual baik yang berasal dari 

dirinya sendiri maupun orang lain, disamping kritis dalam menerima 

hasil-hasil intelektual tersebut. Sedangkan sikap kreatif disini 

mempunyai maksud sikap untuk terus-menerus mengembangkan 

kemampuan memecahkan soal dan mengembangkan pengetahuan 

secara mandiri.39 Untuk membangun Sikap Ilmiah perlu ditanamkan 

nilai kejujuran (honesty), dan nilai kekritisan (skeptics). Sedangkan 

untuk membangun sikap kreatif perlu ditanamkan nilai ketekunan 

(perseverence), dan nilai keingintahuan (curiosity) Selanjutnya nilai-

nilai inti ini perlu diterjemahkan dalam berbagai kode etik yang 

menjadi pedoman dalam kegiatan operasional pendidikan sehari-hari, 

seperti larangan keras mencontek, dorongan untuk mengemukakan 

pendapat dan bertanya, penghargaan atas perbedaan pendapat, 

penghargaan atas kerja keras, dorongan untuk memecahkan soal 

sendiri, keterbukaan untuk dikoreksi dan seterusnya. Aktivitas-

aktivitas ini selanjutnya harus dilakukan setiap hari dan terus dipantau 

perkembangan oleh mereka yang diberi kewenangan penuh. 

 

 
 39Abdurrahman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, (Jakarta: Raja 

GrafindoPersada, 2004), hlm. 243-244. 
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3) Sumber Keilmuan (Academic Resource) 

Sumber keilmuan di sini adalah berupa prasarana dalam kegiatan 

pengajaran, yaitu buku, alat peraga dan teknologi. Semua hal ini harus 

dapat dieksploitasi dengan baik untuk mendukung setiap proses 

pengajaran dan juga dalam membangun atmosfer akademik yang 

hendak diciptakan.40 Apalagi pengajaran menganut pendekatan yang 

kongkrit, maka guru harus dapat menggunakan hal-hal yang umum 

yang ada disekitar.  

Di samping itu, kurikulum juga diperhatikan bagaimana menjaga 

agar materi-materi yang diberikan dapat menantang siswa sehingga 

tidak membuat mereka merasa bosan dengan pengulangan-

pengulangan materi saja. Tentu saja hal ini bukan berarti mengubah-

ubah topik yang ada tetapi lebih kepada penggunaan berbagai alternatif 

cara pembelajaran untuk memperdalam suatu topik atau 

mengaplikasikan suatu topik pada berbagai masalah riil yang relevan. 

Kurikulum juga harus memuat secara jelas mengenai cara 

pembelajaran (learning) dan cara penilaian (assesment) yang digunakan 

di dalam kelas. Cara pembelajaran yang dijalankan harus membuat 

siswa memahami dengan benar mengenai hal-hal yang mendasar. 

Pemahaman ini bukan hanya berdasarkan hasil dari pengajaran satu 

arah dari guru ke siswa, tetapi lebih merupakan pemahaman yang 

muncul dari keaktifan siswa dalam membangun pengetahuannya 

 
 40 Ibid. hlm. 245. 
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sendiri dengan merangkai pengalaman pembelajaran di kelas dan 

pengetahuan yang telah dimilikinya sebelumnya. 

4) Peningkatan Materi 

Dalam rangka peningkatan pendidikan maka peningkatan materi 

perlu sekali mendapat perhatian karena dengan lengkapnya meteri yang 

diberikan tentu akan menambah lebih luas akan pengetahuan. Hal ini 

akan memungkinkan peserta didik dalam menjalankan dan 

mengamalkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan baik dan 

benar. Materi yang disampaikan pendidik harus mampu menjabarkan 

sesuai yang tercantum dalam kurikulum. Pendidik harus menguasai 

materi dengan ditambah bahan atau sumber lain yang berkaitan dan 

lebih actual dan hangat. Sehingga peserta didik tertarik dan termotivasi 

mempelajari pelajaran. 

Dalam rangka peningkatan pendidikan maka peningkatan materi 

perlu sekali mendapat perhatian karena dengan lengkapnya meteri yang 

diberikan tentu akan menambah lebih luas akan pengetahuan. Hal ini 

akan memungkinkan peserta didik dalam menjalankan dan 

mengamalkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan baik dan 

benar. Materi yang disampaikan pendidik harus mampu menjabarkan 

sesuai yang tercantum dalam kurikulum. Pendidik harus menguasai 

materi dengan ditambah bahan atau sumber lain yang berkaitan dan 

lebih actual dan hangat. Sehingga peserta didik tertarik dan termotivasi 

mempelajari pelajaran. 
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5) Peningkatan Kualitas Belajar  

Dalam setiap proses belajar mengajar yang dialami peserta didik 

selamanya lancar seperti yang diharapkan, kadang-kadang mengalami 

kesulitan atau hambatan dalam belajar kendala tersebut perlu diatasi 

dengan berbagai usaha memberi Rangsangan minat belajar seseorang 

berhubungan dengan perasaan seseorang. Pendidikan menggunakan 

metode yang sesuai sehingga merangsang minat untuk belajar belajar 

yang menjadi sebagai pendorong peserta didik yang berguna untuk 

menumbuhkan dan menggerakkan bakat peserta didik secara integral 

dalam dunia belajar, yaitu dengan diambil dari sisitem nilai hidup 

peserta didik dan ditujukan kepada penjelasan tugas-tugas. 

Di samping itu, dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat 

berbagai input. Seperti: bahan ajar (kognitif, afektif, atau 

psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana 

sekolah dukungan administrasi dan sarana prasarana, dan sumber daya 

lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, 

dukungan kelas mensinkronkan berbagai input tersebut atau 

mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar 

mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas 

maupun di luar kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstrakurikuler, 
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baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non 

akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.41 

Dengan demikian Keberhasilan TQM suatu organisasi 

seharusnya melahirkan rasa kebanggaan dan kesempatan untuk 

berkembang bagi orang-orang di dalamnya (staf dan klien), sehingga 

mereka merasa memiliki dalam mewujudkan tujuan organisasi bersama 

di antara semua staf administrasi dan dosen. Komitmen berarti juga 

keterlibatan menanggung resiko dalam mencapai tujuan, menuntut 

kerja yang sistematik dengan meneruskan informasi mengenai adanya 

kesempatan melakukan inovasi dan pengembangan. 

Komunikasi di antara anggota tim memiliki kekuatan, walaupun 

sederhana, tetapi efektif. Komunikasi harus didasarkan pada kenyataan 

dan pengertian yang murni, bukannya asumsi, apalagi humor. 

Penerapan TQM di lembaga pendidikan mengarahkan 

peningkatan organisasi berkelanjutan, upaya untuk meningkatkan 

sumber daya manusia untuk meningkatkan semua aspek organisasi, dan 

terpenuhinya kebutuhan klien saat ini dan saat mendatang. 

 

B. Kerangka Pikir 

Manajemen peningkatan mutu mempersyaratkan integrasi dari berbagai 

faktor yang perlu diintegrasikan. Faktor itu adalah klien (pelanggan), 

 
 41 Artinya antara proses dan pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar 

proses itu tidak salah arah, maka mutu dalam arti hasil output harus dirumuskan terlebih dahulu oleh 

sekolah, dan jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun kurun waktu tertentu. Berbagai input dan 

proses harus selalu mengacu pada mutu hasil output yang ingin dicapai. 
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kepemimpinan, tim, proses dan struktur. Klien (pelanggan) dalam TQM adalah 

orang yang menerima produk atau jasa layanan. Jadi klien tidak berada secara 

eksternal terhadap organisasi tetapi berada pada setiap tahapan yang 

mempersyaratkan penyempurnaan hasil sebuah produk atau pemberian layanan. 

Hal ini menggambarkan adanya mata rantai dari klien yang terkait dengan proses. 

TQM mempersyaratkan organisasi melakukan penggalian dengan bertanya atau 

mendengarkan, yang tentunya kepada klien yang tepat. Dalam hal ini diperlukan 

umpan balik yang pasti untuk menjamin bahwa layanan yang diberikan dan 

dikerjakan memang tepat. Hal-hal yang terdapat di dalam TQM terhadap 

pelanggan atau klien adalah nilai-nilai organisasi, visi dan misi yang perlu 

dikomunikasikan, yang dikerjakan dengan memperhatikan etika dalam 

pengambilan keputusan dan perencanaan. 

Madrasah Tsanawiyah Abadiyah Kuryokalangan Gabus Pati sebagai sebuah 

lembaga pendidikan Islam perlu dikelola dengan manajemen yang tepat. Terdapat 

empat fungsi manajemen yang menganut pada pendapat Gery Tarry, yaitu fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Terdapat 

beberapa hal yang menjadi bahasan penting dalam bidang pendidikan, yakni 

bidang kurikulum, kesiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, 

keuangan, ketatausahaan, dan hubungan kemasyarakatan. Semua unsur dalam 

bidang pendidikan tersebut perlu dikelola secara efektif dan efisien agar 

menghasilkan lulusan yang bermutu.  

Dalam hal ini, terdapat beberapa model manajemen yang dapat diterapkan 

dalam bidang pendidikan Manajemen berbasis sekolah adalah pengordinasian dan 
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penyelarasan sumber daya yang dilakukan secara otomatis (mandiri) oleh sekolah 

melalui sejumlah input manajemen yang berpengaruh terhadap berlangsungnya 

proses. Sumber daya sekolah yang dimaksud tidak harus berupa barang, tetapi 

dapat juga berupa perangkat dan harapan-harapan sebagai pemandu bagi 

berlangsungnya proses.  

Mutu yang baik bergantung dari dari input dan proses yang baik, demikian 

juga input pada MTs Abadiyah Kuryokalangan Gabus Pati yang meliputi kepala 

madrsah, guru, staf tata usaha, komite, sarana dan prasarana dan sumber dana. 

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dengan memaksimalkan semua tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah dan semua warga 

yang peduli terhadap pendidikan di sekitar sekolah dalam rangka mencapai prestasi 

sekolah sebagai bentuk output yang diharapkan. Proses dalam implementasi 

manajemen berbasis sekolah merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang 

lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut sebagi 

input dan sesuatu yang dihasilkan merupakan output.  

Proses yang dimaksud dalam madrasah meliputi pengambilan keputusan 

yang melibatkan seluruh stakeholder, proses pengelolaan program (perencanaan, 

pengembangan kurikulum, pengembangan proses belajar mengajar, pengelolaan 

sumber daya manusia, pelayanan siswa, pengelolaan sarana dan prasarana, 

pengelolaan sumber dana, perbaikan program dan hubungan antara masyarakat dan 

sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut: 
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Kepala 

Sekolah 

Guru 

Siswa 

Sarana 

Prasarana 

Masyarakat 

Proses Implementasi Manajemen Mutu 

Akademik: 

1. Pengelolaan kurikulum dan pembelajaran 

dalam implementasi Manajemen Mutu 

Akademik  
2. Pengelolaan kesiswaan dalam implementasi 

Manajemen Mutu Akademik.  
3. Pengelolaan tenaga pendidik dan 

kependidikan dalam implementasi 

Manajemen Mutu Akademik.  
4. Pengelolaan sarana prasarana dalam 

implementasi Manajemen Mutu Akademik.  
5. Pengelolaan pembiayaan dalam 

implementasi Manajemen Mutu Akademik.  
6. Pengelolaan Humas dalam implementasi 

Manajemen Mutu Akademik  
7. Pengelolaan lingkungan dan budaya dalam 

implementasi Manajemen Mutu Akademik. 

Mutu 

Akademik 

Madrasah 

Input 

Proses 

Output 


