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KA^TA PENGANTAR

Lembaga pendidikan-merupakan salah satu institusi

sosial yang memiliki peran strategis dalam pembinaan kepri-

badian anak. Di dalam lembaga ini, baik sekolah maupun madra-

sah, terjadi proses transformasi kebudayaan kepada peserta

didik. Tentu saja, transformasi kebudayaan tersebut berlang-

sung melalui pembelajaran sesuai kurikulum yang berisikan

berbagai bidang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang berlaku

di masyarakat.

Di antara fungsi pendidikan adalah sebagai institusi sosial

yang menjamin kelangsungan hidup generasi muda suatu

bangsa baik pendidikan di sekolalVmadrasah (fo*"I), keluarga

(informal) maupun di masyarakat (non-formal) pada intinya

untuk mengalihkan, dan mengembangkan kebudayaan agar

kehidupan masyaraka t suraiae sesuai dengan cita-cita bangsa-

nya. Untuk menjamin kelangsungan transformasi kebudayaan

bangsa Indonesia maka dilakukan pengaturan sistem pendi-

dikan nasional sebagaimana undang-undang nomor 2012003

tentang SISDIKNAS. Keberadaan madrasah sebagai sekolah

umum berciri khas agama Islam, dituntut untuk mengembang-

kan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan

martabat manusia Indonesia.



Kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran
di sekolah/madrasah sangat tergantung pada berfungsi tidak-
nya manajemen sekolaty'madrasah. Kegiatan manaiemen men_
jadi tanggungjawab utama kepala sekolaly'madrasah, di samping
kepemimpinan kepala untuk mencapai sekolah yang berkuali-
tas. Timpaknya dewasa ini, banyakpimpinan sekolah yang kurang
mampu mengarahkan perubahan di sekolahnya sesuai tun-
tutan masyarakat. Padahal berbagai perubahan perlu direspon
setiap sekolah/madrasah dengan berdasarkan pada perubahan
kebijakan bidang pendidikan, baik kurikulum, pembinaan ke-
profesionalan gurtr, personil pegawai" sarana dan prasarana,
pembinaan siswa. Bagaimanapuru kebutuhan masyarakat sebagai
pelanggan, serta faktor luar perkembangan ekonomi, ilmu dan
teknologi hards benar-benar direspon sekolah/madrasah.

Pada perkembangannya, kebanyakan sekolalVmadrasah
telah mengembangkan berbagai program unggulan dalam me-
nyahuti tuntutan kualitas yang diharapkan para orang tua dan
masyarakat dari setiap sekolah/madrasah. Karena para kepala
sekolah/madrasah sebagai manajer harus memahami strategi
perubahan sekolah/madrasah dalam memperjuangkan pen-
capaian keunggulan mutu sebagai tujuan sekolaly'madrasah.
Adanya program peningkatan mutu, melibatkan semua pihak
terkait, mernbagi tugas dan tanggung jawab dan standarmutu
yang akan dicapai merupakan ciri utama manajemen yang di_
jalankan oleh kepala sekolah untuk mencapai keungulan mutu
lulusan. Dengan manajemen peningkatan mutu yang efektif,
maka kualitas unggul lulusan madrasah akan tercapai. Dalam
konteks ini, diperlukan strategi manajemen yang memungkin-
kan program pengajaran berjalan dengan baik, sehingga ber-
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basis pada kompetensi dari bermuara kepada kualitas pelayanan

dan kualitas lulusan sekolah/madrasah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan

persyaratan mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan

Republik ini. Salah satu wahana untuk kualitas SDM tersebut

adalah peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karenanya Pen-
didikan harus senantiasa ditingkatkan melalui berbagai pro-

gram pendidikan yang dilakukan secara sistematis dan terarah

berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan pening-

katan keimanan dan ketaqwaan.

Sesungguhnya pendidikan memberikan kontribusi yang

sangatbesar terhadap membangun watak bangsa (mtion cluracter

building).*arah dengan hal itu, masyarakatyang cerdas diharap

kan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pul4 dan secara

progresif akan membentuk kemandirian. Mereka akan mampu

memahami lahirnya Undang-Undang No.22 tahun 1999 ten-

tang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No.25 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sebab Undang-

Undang tersebut membawa konsekuensi terhadap bidang-

bidang kewenangan daerah sehingga lebih bisa menentukan

nasib sendi4 termasuk. di bidang pendidikan. Keinginan peme-

rintah, yang digariskan dalam haluan negara agar pengelolaan

pendidikan diarahkan pada desenhalisasi. Pmdidikan yang selama

ini dikelola secara terpusat (Sentralisasi) harus diubah untuk

mengikuti irama yang sedang berkembang. Otonomi daerah

sebagai kebijakan politik ditingkat makro akan memberikan

imbas kepada otonomi sekolah/madrasah sebagai sub sistem

pendidikari nasional.



. Dengan adanya kerangka manajemen berbasis sekolah
(NTIBS) dari pemerintah yang tampil sebagai paradigma baru
pengernbangan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan
sekolah/madrasah dan kebutuhan daerah masingmasing,
merupakan bukti adanya kepedulian pemerintah terhadap
geiala-gejala yang muncul dimasyarakat serta perhatian ter-
hadap peningkatan mutu pendidikan secara umum. pemberi-
an otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih
kondusif di sekolahL/madrasah agar dapat mengakomodasi
seluruh keinginan sekalig's memberdayakan barbagai kompo-
nen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan
sistem yang ada di sekolah/madrasah.

Semoga kehadiran buku ini benar-benar bisa memberi-
kan seberkas'cahaya terang'dalam dunia pendidikan kit4
dalam rangka mencapai tuiuan pendidikan yang telah dicanang
kandan diamanatkan oleh undang-undang serta sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Selamat membaca.
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PENDAHULUAN

Secara histo.ris pertumbuhan dan perkembangan pendi-

dikan Islam di Indonesia sangat terkait dengan kegiatan dakurah

lslamiyah.r Pendidikan Islam berperan sebagai mediator, di

mana aiaran Islam dapat disosialisasikan kepada masyarakat

ilalam berbagai tingkatannya. Melalui pendidikan inilah,

masyarakat Indonesia dapat memahami, menghayati dan

mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan alQur'an

dan al-Sunnah. Sehubungan dengan itu tingkat kedalaman pe-

mahaman, penghayatan dan Pengamalan masyarakat terhadap

ajaran Islam amat tergantung pada tingkat kualitas pendidikan

Islam yang diterimanya.

Berdasarkan kerangka tersebut di atas, maka pendidikan

Islam di Indonesia sering kali berhadapan dengan berbagai

I Hal ini dapat dilihat dari berbagai data dan sumber sejarah

masuknya Islam di Indonesia sebagai sebuahkegiatan dakwah Islamiyalu

karena secara tidak langsung masuknya Islam di Indonesia sekaligus

mengakomodirkegiatan pendidikan Islam itu sendiri. Dengankata lairy

meminjam istilah Mahmud Yrrrlus, "sejarah pendidikan Islam sama

tuanya dengan masuknya agama tersebut ke Indonesia". Mahmud

Yunut Sejarah Pendidikan Islam di lnilonesia, (lakarta: Hidakarya Agunp

1985',),5



masalah yang tidak ringan. Salah satu permasalahan pendi-
dikan yang tidak ringan dan dihadapi oleh bangsa Indonesia
adalah rendahnya mutu pada setiap jenjang dan satuan pen-
didikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah.2 Bahkan
lebih naiT lagi, madrasah diposisikan pada posisi yang teren-
dah di antara lembaga-lembaga pendidikan yang mempunyai
kualitas rendah tersebut, yaitu sekolah negeri dan sekolah
Kristen.3

Rendahnya mutu pendidikan tersebut dapat diperhatikan
pada hasil-hasil studi intemasional yang selalu menempatkan
pendidikan Lrdonesia dalam posisi Juru kunci',. Hasil studi
Tlu Thir d Internasional Matlumatics and S cience Stu dy Repeat 1999
(TIMSS$R L999)yangdilaksanakan pada 38 negara dari lima
benu4 yaituAsi+ Australi4 Afrika, Amerika dan Eropa menem-
patkan peserta didik SLTP Indonesia pada urutan ke 32 dan
34 untuk sk6r tes IPA dan Matematika. Peserta didik dari negara
tetangga Singapura menduduki urutan yang pertama dan kedua
irntuk skor tes Matematika dan IPA. Indikator lain menunjuk-
kan bahwa berdasarkan pada Human Danelopment lndex (HDt),
Indonesia berada pada urutan yang ke 102 dari 164 negara dan
hrdonesia masih berada di bawah Viehram. Di samping itu,
hasil studi lnternational lnstitute for Deaelopmenf menempatkan
hrdonesia pada urutan ke 49 dari49 negara.a

Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan
mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang

2 Muhaimiry Pengembangan Kurihtlum Peniliilikan lstam: Di Sekolah,
Madrasah, ilan Perguruan Tinggi (lakarta: P. T. Raja Grafindo Persad+ 2005),
189-190.

3lbid.
4lbid.
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atau tidak berhasil. Pertama, strategi pembangunan selama ini

lebih bersifatinput oriented. Strategi yang demikian lebih ber-

sandar kepada asumsi bahwa bilamana semua inPut pendidik-

an telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar)

dan alat belajar lainnya penyediaan sartma pendidikan, pe-

latihan guru dan tenaga kependidikan lainnya maka secara

otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasil-

kan output (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang di-

harapkan. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih

bersifat macro-orintted, diatur oleh jajaranbirokrasi di tingkat

pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat

makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berialan sebagaimana

mestinya di tingkat mikro (sekolah). Dengan kata lain, bahwa

kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, sering-

kali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh biro-

krasi pusat.s

Abdurrahman Shaleh menyatakanbahwa ada tiga faktor

yang menyebabkan mutu pendidikan menurun dan mengalami

perkembangan yang tidak merata. Pertama, kebijakan Penye-
lenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pende-

katan educational production function atau input-output yang

dilaksanakan secara tidak konseku en. Kedua, penyelenggaraan

pendidikan nasional dilakukan secara birokratis-senhalsistik,

sehingga menempatkan sekolah (madrasah) sebagai Penye-
lenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan biro-

krasi yang panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dike-

luarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah (madrasah)

s Umaidi, Manaiemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Sebuah
Pendekatan Baru dnlam Pengelolaan Sekolah untuk Meningkatkan Mutu,
Intemet/mbs/artiket pendidikan Network. Mbs. Htm. 1999)



setempat. Ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua
peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini
pada umumnya lebih bersifat dukungan input (dana), bukan
pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring
evaluasi, dan akuntabilitas).6

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa landasan dan
dasar pendidikan Islam yaitu al-Qur'an dan al-sunnah belum
benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini sebagai
akibatbelum adanya sarjana dan pakar di Lrdonesia yang sectra
khusus mendalami pemahaman al-Qur'an dan al-sunnah
dalam perspektif pendidikan Islam.T Umat Islam belum banyak
yang mengetahui tentang isi kandungan al-Qur'an dan al-
Sunnah yang berhubungan dengan pendidikan secara baik.
Akibatnya pelaksanaan pendidikan Islam belum berjalan di
atas landasan dan dasar ajaran Islamitu sendiri.

- Sebagii akibat dari hal di atas, maka tujuan dan visi pen-
didikan Islam juga masihbelum berhasil dirumuskan dengan
baik Tuiuan pendidikan Islam seringkali diarahkan untuk meng-
hasilkan manusia-manusia yang hanya menguasai ilmu Islam
an-sich, dan visinya diarahkan untuk mewujudkan manusia

6 Abdurrahman Shaletr, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa
(jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2004),243-244.

7 Di antara buku yang membahas pendidikan Islam dalam
perspektif Al-Qur'an adalah Muhammad_Quthb, Pendiiliknn dalam Al-
Qur'an dan Ali Khalil Abul Ainairl Falsafat al Tarbiyah al-Islamiyah f Al-
Qur'an. Buku-buku ini ditulis dalam bahasa Arab yang pada umumnya
belum banyak dikenal oleh para pelajar Islam di Indonesia. Akibatnya
pertumbuhan danperkernbangan pendidikan Islam sebagai sebuah ilmu
menunjukkan keterlambatan dibandingkan dengan bidang studi Islam
lainnya seperti Fiqih, Ilmu Kalam, Tafsir, Hadits dan sebagainya. Lihat:
Abudin Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan
Islam di lndonesia (Jakarta: Prenada Medi+ 2003),2.
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yang saleh dalam arti yang taat beribadah dan gemar beramal

untuk tujuan akhirat. Akibat dari keadaan yang demikian ini,

maka para lulusan pendidikan Islam hanya memliki kesem-

patan dan peluangyrr1cukup terbatas, yaitu hanya sebagai

pengawal moral bangsa.s Mereka kurang maPu bersaing dan

tidak mampu merebut peluang dan kesemPatan yang tersedia

dalam memasuki lapangan ke4a, akibabrya lulusan pendi-

dikan Islam semakin termarginalisasikan dan tidak berdaya.

Pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Per-

aturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom,

pada prinsipnya telah berimplikasi kepada perubahan sistern

manaiemen pendidikan dari pola "sentralisasi" ke "desen-

-tralisasi" dalam pengelolaan pendidikan. Sebagai implemen-

tasi selanjutnya ialah dikembangkannya pendidikan yang

demokratis dan non-monopolistik melalui uPaya Pengem-
bangan manajemen berbasis sekolal/madrasah (school based

managemenf) atau school based quality improaement management

(manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah/madrasah),

yakni model manajemen yang memberikan otonomi lebih

besar kepada sekolaly'madrasah dan mendorong Pengambilan
keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua

warga sekolalVmadrasah (guru, sisw4, kepala sekolah, karya-

wan, orang tua siswa, dan masyarakat) ataustakehotdersuntuk

8 Dalam beberapa kasuistik, peran pendidikan Islam sebagai
pengawal bangsapun dipertanyakan. Hal ini disebabkan adanya
fenomena di mana keadaan bangsa Indonesia yang mayoritas Islam tidak
menunjukkan akhlaknya yang makin baik. Al-hasil, keadaan menun-
jukkan dimana moral dan akhlak masyarakat semakin menghkha-
watirkan. Llhat: Ibid., 3.



meningkatkan mutu sekolah/madrasah. Karena pada prinsip-
nya, hanya lembaga pendidikan Islam setempat yang lebih
mengetahui kekurangan dan kelebihan serta potensi-potensi
apa saja yang dimiliki.

Memang sebagai suatu sistem yang dinamis, pendidikan
terus menerus mendapat sorotan dari masyarakat, pemerintah
dan para stake holders disertai dengan munculnya masalah-
masalah pendidikan yang semaikn kompleks. Silang pendapat
mengenai sistem pendidikan merupakan hal yang biasa, oleh
karena proses pendidikan itu sendiri akan terus menerus ber-
kembang sejalan tlengan perubahan-perubahan konsep pen-
didikan karena peningkatan mutu ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Mutu atau kualitas saat ini menjadi satu gagasan ideal
dan menjadi visi banyak orang ataupun lembaga. Karena mutu
memang merupakan kualifikasi utama agar dapat suruiae darr
tampil sebagai pemenang dalam kehidupan yang semakin
'kompetitif pada masyarakat yang semakin rasional. Namun
demikiary untuk dapat memahami apa itu mutu ternyata ada
banyak persepsi yangberbeda di masyarakat. Ketika diajukan
konsep mutu, maka yang muncul kemudian adalah gambaran
tentang segala hal yang "baik" dan "sempuma" dan oleh karena
itu maka pasti sulit dipenuhi dan mahal. Gambaran ini sesung-
guhnya tidak salah, meskipun juga tidak terlalu tepat.

Namury makna strategis mutu bagi peningkatan daya
saing tersebut ternyata belum dapat diwujudkan secara mak-
simal dan merata dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan
di Indonesia, termasuk lembaga lembaga pendidikan Islam.
Hal ini dapat dimengerti karena upaya perbaikan kualitas ini
bukanlah hal yang sederhana dan dapat dilakukan secara
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instant. Penambahan alokasi danabelum menjamin akan dapat

melahirkan lembaga pendidikan bermutu. Problem kualitas

adalah problem manajemen yang cukup kompleks. Problem

kualitas menyangkut filosofi dan pandangan hidup yang lebih

substansial. Problem kualitas juga rnerupakan problem ke-

biasaan atau budaya yang harus ditanamkan sejak dini.

Oleh karena itu, maka uPaya peningkatan kualitas,

sesungguhnya harus dilakukan secara komprehenship dan

sinergis dengan melibatkan seluruh ranah secara terpadu.

Disamping dilakukan melalui pendekatan manajerial melalui

pembentukan sistem mutu, juga harus menyentuh pada ranah

psiko-filisofis pada pembangunan budaya mutu pada seluruh

elemen organisasi atau lembaga. Pendek kata, perbaikan mutu

tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia membutuhkan pende-

katan sistem secara integral, terpadu dan komprehenship.

Maka dari itu, muncullah Total Quality Managnnenf (TQM).

Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)

dalam kontek pendidikan merupakan sebuah filosofi metodo-

logi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat

memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi

pendidikan dalam memenuhi kebutuhary keinginary dan

harapan pelanggan, saat ini maupun masa yang akan datang.e

Sedangkan Ross dalam William Mantja menyamPaikan bahwa

TQM sebagai integrasi dari semua fungsi dan proses organisasi

untuk memperoleh dan mencapai perbaikan serta peningkatan

kualitas barang sebagai produk dan layanan yang berkesinam-

bungan. Tujuan utama adalah kepuasan konsumen atau

e Edward Salis, Total Quality Management, AlihBahas4 Ahmad Ali
Riyadi (Yogyakarta: Irciso4 2006), 73.



pelanggan.ro TQM merupakan suatu sistem manajemen yang
mengangkat kualitas sebagai strategi usaha yang berorientasi
pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota
organisasi. Total Quality Managemenf merupakan suatu pen-
dekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk me-
maksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus
mene-rus atas produk, jasa, manusia, tenaga kerja, proses, dan
lingkungan.

TQM, sebagai suatu kiat manajemen yang fokus pada
perbaikan proses untuk kepuasan pelanggan, yang dipandang
berhasil di dunia industri di negara-negara maju seperti ]epang
dan Amerik4 mulai diminati oleh institusi pendidikan untuk
diadaptasikan dengan fujuan menghasilkan "produk" yang
berkualitas. Dalam perspektif TQlvl, pendidikan adalah sebuah
lembaga yang menyediakan dan menghasilkan produk berupa
jasa (seraice). Semua orang dalam TQM adalah manajer untuk
bidairg kewenangannya. Dalam konteks sekolatr, perbaikan
tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah tetapi juga dilakukan
oleh jajaran staf adminishatif dengan perbaikan sistem dan
kultur layanan administrasinya dan juga oleh guru dengan
perbaikan perencanaan serta proses pembelajarannya.

Dalam konteks pengembangan TQM untuk layanan pen-
didikan, berarti semua perangkat sekolah dari kepala sekoiah,

Buru, karyawan, dan tenaga kebersihan serta keamanan, harus
benar-benar memiliki kultur pelayanan terbaik terhadap siswa
dan orangtua siswa, sehingga mereka puas, tidak saja di akhir
setelah putra putrinya lulus, tetapi sejak awal mereka masuk

r0 Husaini Usman, Manajemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan
(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 530.
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ke halaman sekolatr, merasa nyamary aman, terlindungi, ter-

hargai, dan terlayani oleh perangkat sekolah yang berada diftont

Iine. Kemudian layanan adminisirasinya efisien dan efektif,

cepaf tepat dan akurat, dan para pegawai yangberadadifront

Iine bisa menghadapi pelanggan dengan ramah. Kemudian

guru mengajar dengan persiapan yang baik, memperhatikan

keragaman siswa, bersikap demokratis dalam pengembangan

strategi, tidak membiarkan ada anak yang tertinggaf sehingga

end-proitucf dari mata pelajarannya memiliki kompetensi

penguasaan yang baik. Demikian pula dengan kepala sekolah-

ny+ selain dinamis, progresif dia juga aspiratif, terbuka dengan

saran-saran kemajuan, dan mampu mengkomunikasikan

gagasan serta berbagai persoalan di sekolahnya.

Pada hakekatnya tujuan institusi pendidikan adalah

untuk menciptakan dan mempertahankan kepuasan para

pelanggan dan dalam TQM kepuasan pelanggan ditentukan

oleh stakeholder lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena

hanya dengan memahmi proses dan kepuasan pelanggan maka

organisasi dapat menyadari dan menghargai kualitas. Semua

usaha/manajemen dalam TQM harus diarahkan pada suatu

tujuan utama, yaitu kepuasan pelanggmr,aPa yang dilakukan

manaiemen tidak ada gunanya bila tidak melahirkan kepuasan

pelanggan. Sedangkan manajemen peningkatan mutu yang

tidak terpadu tidak berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Pada pembahasan dalam buku ini, penulis akan membahas

secara tuntas manaiemen peningkatan mutu dan implemen-

tasinya serta aspek-aspek yang lain yang berkaitan dengan

manajemen peningkatan mutu di lembaga pendidikan Islam.

xlx



BAB I

MANAIEMEN PENINGKATAN MUTU
BERBASIS SEKOLATVMADRASAH

A. Pendahuluan

Perkembangan ilrnu pengetahuan dan teknologi telah
membawa perubahan di hampir.semua aspek kehidupan
manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan
kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu
pmgetaluan dan tebtdogL Selain manfaat bagi kehidupan manusia
di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusi.a
ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu
berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita
perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas
sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas
sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus
dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien
dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah
bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut.

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia,
pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas
pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan



proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber

daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-

sama telqh dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut

melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih

berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan

kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sartrna pendidikar;

pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bag

guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi pada kenyataan-

nya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam

meningkatkan kualitas pendidikan.

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengaPa upaya

perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang-atau tidakber-

hasil. Pertama shategi pembangunan pendidikan selama ini

lebih bersif atinput oriented. Shategi yang demikian lebih ber-

sandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendi-

dikan telah dipenuhi, seperti penyediaanbuku-buku (materi ajar)

dan alat belajar lainnya; penyediaan sarana pendidikan, pelatih-

an guru dan tenaga kependidikan lainnya maka secara otomatis

lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output

(keluaran) yangbermutu sebagai mana yang diharapkan. Temyata

strategi input-output yang diperkenalkan oleh teofi educatian

production functiont tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga

pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi

ekonorni' dan industri.

Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat

macro-oriented, diafin oleh jajaran birokrasi di tingkat Pusat.

1 Umaedi, "Manaiemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah" dalam
http:l lurww.ssep.netl director.html, diakses tanggal 1 Nopember 2010.
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Akibabrya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro
(pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya
di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikata-
kan bahwa komleksitasnya cakupan permasalahan pendidik-
aa seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh
birokrasi pusat.

Diskusi tersebut memberikan pemahaman kepada kita
bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada
penyediaan faktor input pendidikan tetapi juga harus lebih mem-
perhatikan faktor proses pendidikan. Input pendidikan meru-
pakan hal png mutlak hams ada dalam batarbatas terEntu tehpi
tidak menjadi jaminan dapat s€cara otomatis meningkatkan
rnutu pendidikan. Pemikiran ini telah inendorong munculnya

bar-q yal.ni pengelolaan peninlgtatan mutu pendidik-
an di masa mendatang harus berbasis sekolah sebagai institusi
paliag depan dalam kegiatan pendidikan. Pendekatan ini" kemu-
dian dikenal dengan manajemen peningkatan mutu pendidik-
an berbasis sekolah (School Based Quality Managemenf) atau
dalam nuansa yang lebih bersifat pembangunan (tlatelopmental)
disebut School Based Quality. Improaement.

Konsep yang menawarkan kerjasama yang erat antara
sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawab-
nya rnasing-masing ini, berkembang didasarkan kepada suatu
keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut
terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses pening-
katan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya
sekolah yang ada. Sekolah harus menentukan target mutu untuk
tahun berikubrya. Dengan demikian sekolah secara mendiri tetapi
masih dalam kerangka acuan kebijakan nasional dan ditunjang
dengan penyediaan input yang memadai, memiliki tanggung



jawab terhadap pengembangansumber daya yang dimilikinya

sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan masyarakat.

B. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah/lMadrasah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah

satu upaya reformasi dalam dunia pendidikan. MBS juga meru-

pakan bentuk altematif pengelolaan sekolah dalam rangka

desentralisasi pendidikan yang ditandai adanya kewenangan

pengambilan keputusan yang lebih luas di tingkat sekolah, parti-

sipasi masyarakatyang relatif tinggi dalam kerangka kebijakan

pendidikan nasional.

Pada hakekatnya MBS adalah penyerasian sumber daya

yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah itengan melibat-

kan semua stakeholder yang terkait langsung dengan sekolah

dalam proses pengambilan keputusan untuk memmuhi kebuhrh-

an periingkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan

pendidikan nasional.2

MBS mengupayakan sekolah menyelenggarakan suatu

pendidkan yang lebih baik dan lebih memadai bagi siswa. Ada-

nya kewenangan dalam pengelolaan pendidikan merupakan

kesempatanbagi sekolah secara optimal dan fleksibel mening-

katkan kinerja staf, mewujudkan partisipasi langsung dengan

kelompok-kelompok terkait dan meningkatkan pemahaman

terhadap pendidikan.3

2 Departemen Pendidikan Nasional Kerjasama dengan UNESCQ
UNICEF, RTI, IDP Education Australia, Progam Manajemen Berbasis
Sekolah,2004,3.

3 Departemen Pendidikan Nasional Direktorat |enderal Pendidikan
Dasar dan Menengah Direktorat Thman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar
(a), Manajemen Berbnsis Sekolah Untuk Sekolah Dasar (fakarta: tp,2001),3.
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Secara leksikal menurut Nur Kholis, Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) terdiri dari 3 kata, yaitu manajemery berbasis
dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber
daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki
kata dasar basis yang berarti dasar atau azas. Sekolah adalah
lembaga untuk belajat dan mengajar serta tempat memberikan
dan menerima pelajaran. Maka dapat diartikan sebagai peng-
gunaan sumber daya yang berazaskan pada sekolah itu sendiri
dalam proses pembelajaran.a

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School Based
Managemenf (SBM) merupakan strategi untuk mewujudkan
sekolah yang efektif dan produktif, yang rnemberikan otonomi
kepada sekolah untuk mengaht kehidupan sezuai dengan potensi,
tuntutan, dan kebutuhannya. Otonomi dalam manajemen me-
rupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja tenaga
kependidikary menawarkan partisipasi langsung kelompok-
kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap pendidikan.s

Pelaksanaan MBS di sekolah akan melahirkan rasa tang-
gung jawab, keterbukaan yang dapat meningkatkan kepercaya-
ary motivasi, serta dukungan orang tua dan masyarakat ter-
hadap sekolah. Pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenang-
kan akan memacu siswa lebih berhasil, baik ranah kognitif,
afektif, dan psikomotor, sehingga secara kualitatif hasil pem-
belajaran akan tercapai secara optimal. Dalam MBS6 sekolah

a Faisal Marzuki, MBS Dapat Meningkatkan Efektifitas Kepemimpinnn
Kepala Sekolah (fakarta: Fasilitator, 2003), 32"

s E. Mulyasa, Mnjadi kepala Sekolah Profesional dalmn Konttls menyukses-
kan MBS dan KBK (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),23-24.

6 Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah Direktorat Thman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar



dapat (1) menyelenggarakan, mengupayakan pendidikan yang

lebih baik dan lebih memadai bagi sisw4 (2) meningkatkan

kinerja staff, (3) mewujudkan pemahaman masyarakat ter-

hadap pendidikan, (4) pengelolaan sumber daya, (5) mengem-

bangkan kurikulum lebih luas, dan (5) guru didorong ber-

inovasi.

Dengan demikian menurut penulis konsep dasar MBS

adalah penyesuaian sumber daya yang dilakukan secara man-

diri oleh sekolah dengan melibatkan stakeholder yang terkait

dengan sekolah secara langsung dalam Proses pengambilan

keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu

pendidikan di sekolah.

Menurut Tim Teknis Bappernas dengan Bank Dunia, se-

bagaimana dikutip Sufyarma, komponen-komponen mana-

jemen berbasis sekolah antara lain:

Manajemen, 1lang terdiri dari (a) manajemen organisasi/

kepemimpinan sekolah, (b) menyusun rencana sekolah dan

merumuskan kebijakan, (c) mengelola operasional sekolah,

(d) menjamin adanya komunikasi efektif antara sekolah

dengan masyarakat terkait (school community), (e) men-

dorong partisipasi masyarakat, (f ) menjamin terpelihara-

nya sekolah yang bertanggung jawab (accountability).

Proses belajar mengajar yang (a) mempromosikan kualitas

belajar siswa, (b) menyusun kurikulum yang cocok dan

tanggap terhadap kebutuhan semua siswa, (c) pengajaran

yangefektif, dan (d) menyediakan Progam pengembangan

pribadi siswa.

Sumber daya manusia yang terdiri dari (a) staf personel

yang dapat memenuhi kepentingan sisiwa, (b) memilih staf

yangberwawasan school based strategieg (c) menyediakan
pengembangan profesi staf, (d) kesejahteraan, dan (e)
penampilan sekolah.

4. Sumber daya dan administrasi yang terdiri dari, (a) meng-
identifilasi dan mengalokasikan sumber daya yang diperlu-
karu (b) mengelola sumber dana, (c) dukungan adminis-
trasi, dan (d) mengelola pemeliharaan gedung dan sarana.T

Komponen-komponen manajemen berbasis sekolah yang
bertujuan untuk peningkatan mutu pembelajaran pada pendi-
dikan dasar dan dikembangkan oleh Depdiknas terdiri dari
tiga komponen yaitu:8

1. Manajemen Sekolah
2. Peran Serta Masyarakat (PSM). dan
3. Peningkatan Mutu Belajar Mengajar melalui Peningkatan

Mutu Pembelajaran yang disebut Pembelajaran Aktif, IGeatif,
Efektil dan Menyenangkan (PAKEM) di SD-ML dan Pem-
belajaran Konstektual di SLTP-MTs.

Ketiga komponen tersebut sebagai acuan model yang
dikembangkan Depdiknas yang memungkinkan dikembang-
kan lebih lanjut sesuai dengan kondisi sekolah, tidak jauh ber-
beda dengan pendapat yang pertama.

(a), Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Sekolah Dasar (Jakarta: tp,2007),3-
4.

7 Sufyarma, Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2004),103-
104.

6 Departemen Pendidikan Nasional Kerjasama dengan UNESCO,
UNICEB RTI, IDP Education Australia, Progam Manajemen,6.

1.

2.



Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.
20 Tahun 2003 bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab

bersama antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat, maka

sekolah secara legalistik bertanggungjawab kepada pemerintahL/
yayasan, namun secara moral bertangungjawab kepada
masyarakat.

Sekolah sebagai lembaga publik perlu terbuka terhadap

stakeholdernya, sehingga perlu disampaikan informasi me-

ngenai perencanaan melalui Rencana Pengembangan Sekolah
(RPS), pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan anggaran.

Hakekat dari manaiemen sekolah terletak pada pelimpahan

wewenang dan tanggungjawab, pengambilan keputusan ber-

sama, hansparansl dan akuntabilitas.e

Manajemen sekolah yang menitikberatkan pada aspek

kemandirian sekolah dengan ciri keterbukaan dan transparansi,

pelaksanaannya diawali dari perencanaan sampai dengan

pelaporan dilaksanakan secara terbuka.lo Transparansi peng-

elolaan pendidikan di sekolah antara lain mencakup 1) peng-

elolaan keuangary keterbukaan dalam pendapatan dan peng-

eluaran sekolah baik dari pemerintah/yayasan, donor, maupun

dari sumber lairy 2) pengelolaan staf/ personalia yang men-

cakup kebutuhan ketenagaary kualifikasi, kemampuan dan
kelemahary 3) pengelolaan kurikulum termasuk keterbukaan

dalarn hal prestasi dan kinerja siswa, ketersediaan sarana dan

e Departemen Pendidikan Nasional Direktorat jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah, Paket Pelatihan AwaI untuk Sekolah dan Masyarakat
(jakarta: t p, 2005), 64.

10 S. Subakir dan Achmad Sapari, Manajemen Berbasis Sekolah
(Kerjasama Pemerintah RI dan UNICEF-UNESCO: tp, 2001), 8.
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prasarana penunjang pelaksanaan kurikulum, visi, misi, dan
program peningkatan mutu pendidikan.

Akuntabilitas yang disampaikan tidak hanya berupa per-
tanggungjawaban administrasi keuangan saja, tetapi men-
cakup pula penggunaanny4 danhasil kine4anyu. Melalui trans-
paransi, pengambilan keputusan, pengelolaan sekolah harus
mempertanggunggugatkan hasil kerjanya kepada pemerintah
tetapi juga kepada orangtua dan masyarakat. Keterbukaan dan
akuntabilitas sekolah dapat dilakukan dengan merakukan ber-
bagai pertemuan dan rapat dengan komite sekolah atau per-
wakilan masyarakat dan membeberkan secara terbuka semua
persoalan sekolah. Transparansi sulit dilaksanakan tanpa ada-
nya akuntabilitas, sedangkan penerapan"transparansi dan akun-
tabilitas akan melahirkan kredibilitas sekolah di mata masva-
rakat.

Menurut penulis dalam menjalankan manajemen sekolah
- 

untuk meningkatkan mutu pendidikan dibutuhkan adanya
partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. partisipatif dimak-
sudkan bahwa semua agenda pengembangan dan peningkatan
mutu sekolah melibatkan berbagai pihak seperti pengelola sekolah,
komite sekolatr, dan pihak-pihak lain yang ikut berkepenting-
an dalam pendidikan, mulai perencanaary pelaksanaary dan
pelaporan. Ada transparansi atau keterbukaan mulai dari peren-
canaan, pelaksanaary maupun dalam pelaporan yang meru-
pakan pertanggungungjawaban pengelola sekolah dalam
penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dengan adanya par-
tisipatif, transparansi, dan akuntabilitas maka akan lahir rasa
memiliki, kepercayaan, dan partisipatif dari masyarakat.

Kewenangan dan keleluasan yang diberikan kepada sekolah
setelah diterapkan MBS tidak hanya menyangkut peran serta



masyarakat dan manajemen sekolah, melainkan juga pada

manajemen kelas melalui pembelajaran. Karena apapun

bentuk pembaharuan yang dilakukan di sekolah kalau tidak

menyentuh pada kebutuhan pokok belajar, yaitu untuk mening-

katkan mutu, proses, dan hasil belajar maka akan sia-sia. Dalam

mengelola kelas peran guru sangat penting, oleh karena itu

hanya guru yang profesionallah yang dapat menciptakan

pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan.ll

Pembelajaran pada hakekabrya adalah proses interaksi

antara pendidik dengan lingkungannya, sehingga terjadi

perubahan perilaku kearah yang lebih baik.l2 Dalam pem-

belajaran tidak terlepas dengan pengalaman belajar apa yang

harus diberikan kepada peserta didik supaya rnemiliki penge-

tahuan dan ketrampilan dasar untuk meningkatkan kualitas

dirinya sehingga mampu menerapkan prinsip belajar sepan-

jang hayat atau life long education dan sesuai dengan pilar

pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO yaitu learning to

know, Iearning to do,learning to be dan learning to life together.

Pembelajaran juga merupakan salah satu unsure penentu baik

tidaknya lulusanyang dihasilkan oleh suatu sistem pendidik-

an. Pembelajaran yang baik cenderung menghasilkan lulusan

yang baik pul4 demikian iuga sebaliknya.

PAKEM adalah singkatan dari Pembelajaran Aktit

Kreatif, Efektif, dan menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa

dalam proses pembelajaran, guru menciptak.rn suasana sede-

mikian rupa sehingga anak aktif bertanya, mempertanyakary

1r lhid.
12 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Bandung: Remaja

Rosda Karya 2002),700.

10

dan berani mengemukakan gagasannya, karena belajar me-
mang merupakan proses aktif dari si pembelajar dalam mem-
bangun pengetahuannya.

Kreatif bermaksud agar guru dapat menciptakan kegiat-
an belajar beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat ke-
mampuan siswa. Menyenangkan adalah suasana belajar meng-
ajar yang menyenangkan, sehingga siswa dapat memusatkan
perhatiannya secara penuh. Keadaan aktif dan menyenangkan
tidaklah cukup jika proses pembelajaranya tidak efekti f., yaitu
tidak menghasilkan kompetensi yang harus dikuasai siswa
setelah proses pembelajaran berlangsung. Jika pembelajaran
hanya aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif maka pem-
belajaran tersebut tak ubahnya seperti bermain biasa Untuk
mengetahui apakah kompetensi sudah dikuasai oleh peserta
didik, guru melakukan penilaian.

Penilaian merupakan suatu proses sistematis pengum-
pulan informasi, menganalis, dan menginterpretasi informasi
yang diperoleh untuk membuat suatu keputusan.l3 Penilaian
kelas merupakan bentuk kegiatan guru yang terkait dengan
pengambilan keputusan pencapaian kompetensi atau hasil
belajar siswa yang mengikuti proses pembelajaran. Penilaian
kelas dapat dilaksanakan dengan melalui tes tertulis, penilaian
hasil kerja/karya siswa (portofolio), penilaian produk, penilai-
an proyek, dan penilaian unjuk kerja siswa.

Penilaian dilakukan sebagai umpanbalik bagi siswa agar
mengetahui kemampuannya dalam proses pencapaian kom-
petensi, memantau kemajuan belajar siswa, dan memberi

13 Departemen Pendidikan Nasional Kerjasama dengan UNESCO,
LINICEE RTI, IDP Education Australia, Progam Manajemen, 4.
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informasi kepada orang tua dan komite tentang efektifitas

pendidikan.

Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan

secara garis besar dapar digambarkan:ta

a. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang meng-

embangkan pemahaman dan kemampuan mereka

dengan penekanan pada belajar melalui berbuat.

Konsisten memeriksa hasil pekerjaan siswa dan mem-

berikan catatarV komentar. Guru menggunakan berbagai

alat bantu atau alat peraga dan berbagai cara untuk mem-

bangkitkan semangat, termasuk menggunakan ling-

kungan sebagai sumberbelajar untuk menjadikan pem-

belajaran yang menarik, menyenangkan dan cocok bagi

siswa.

Guru menciptakan dan menerapkan cara mengajar yang

lebih kooperatif dan interatif, termasuk cara belajar

kelompok.

Pengaturan kelas dengan memajang buku-buku, bahan

belajar, hasil karya siswa yang lebih menarik dan me-

nyediakan sudut baca.

Guru memotivasi siswa unfuk menemukan caranya

sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk meng-

ungkapkan gagasannya, dan melibatkan siswa dalam

menciptakan lingkungan sekolahnya.

Memberikan umpan balik yang baik untuk mening-

katkan kegiatan belajar. Umpan balik hendaknya lebih

la Departemen Pendidikan Nasional Direktorat fenderal Pendi-
dikan Dasar dan Menengah, Paket Pelatihan,T5-77.

"12

mengungkap kekuatan daripada kelemahan siswa dan

diberikan secara sanfun.

Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara

keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Sebagai penanggung-
jawab pendidikan, peran serta masyarakat dalam bidang pen-

didikan memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Masya-

rakat merupakan lingkungan pertama bagi sekolatL semua

siswa yang berada di sekolah berasal dari mayarakat di sekitar

sekolah. Selama ini masyarakat sebagai bagian dari pengelola

pendidikan di sekolah seringkali sebagai pelengkap. Sekolah

merupakan kepanjangan pemerintah seringkali memposisikan

masyarakat sebagai pelengkap kebijakan sekolah. Peran masya-

rakat yang semestinya sejajar dengan sekolatu belum tampak,

bahkan dimarjinalkan.ls

Dalam konsep MB$ peran serta masyarakaf BP3 atau

Komite Sekolah, orang tua tokoh masyarakaf dan sebagainya

sangat luas, dapat meliputi:

Memberi dukungan dana atau sumbangan yang ber-

bentuk fisik saja.
Merencanakan kegiatan dan pendanaan dari kegiatan-

kegiatannya.

Ikut menambah guru yang tidak ada atau kurang bah-
kan menjadi guru pengganti, misalnya guru, agama,
ketrampilan, kesenian dan sebagainya.
Memberikan masukan dan mendiskusikan pelaksanaan

pembelajaran, prestasi belajar sisw4 kinerja guru, ken-

d.

e.

c.

d.

1s Subakir dan Sapari, Manajemen Berbasis,T.
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dala-kendala yang dihadapi di sekolah, dan sebagainya.

e. Dalam peran serta masyarakat yang sudah ideaf masya-
rakat juga dapatterlibat dalam memilih danmemasuk-

kan guru-gum yang dibutuhkan sekolah, serta memberi

rekomendasi memberhentikan guru yang prestasinya
tidak memuaskan.l6

Sebagai penanggungjawab pendidikan peran serta
masyarakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas sekolah,
mendayagunakan kemampuan potensi masyarakat bagi pen-

didikaru dan meningkatkan tanggungjawab masyarakat ter-

hadap pendidikan.lT Peran serta masyarakat dalam pendidikan

di sekolah tidak datang dengan sendiriny4 oleh sebab itu perlu

dilakukan upaya-upaya untuk menggalangnya, upaya-upaya

itu antara lain 1) dengan mengundang orang tua, BP3/ Komite

Sekolah, dan tokoh masyarakat untuk mendiskusikan bagai-

mana meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, 2) memberi

penjelasan kepada masyarakat bahwa tanggungjawab pendi-

dikan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh masya-

rakat, 3) kepala sekolah dan guru memberikan kepercayaan kepada

masyarakat untuk ikut mengelola keuangan yang bersumber

dari masyarakat, dan 4) manajemen sekolah hendaknya ter-

buka. Setelah peran serta masyarakat sudah tergalang, perlu

cara atau media yang digunakan untuk terus menjalin komu-

nikasi dan kerjasama dengan sekolatr, misalnya melakukan

silaturahmi, berkirim surat, terlibat dalam kegiatan, ber-

16[bid.,14-15.
17 Departemen Pendidikan Nasional Kerjasama dengan UNESCO,

UNICEF, RTI, IDP Education Australia, Progam Manaj emen, 77.

1.4

telepory menghadiri npat, mengadakan kesenian, Pameran'

dan sebagianya.ls

Gambar: Bentuk Hubungan Sekolah dan Masyarakat

BP3/KOMITE
SEKOLAH

t
PERTEA}IAAI{/

INDUSIRI
ORANGruA/
WALISISWA

MASYARAKA-T

Dari gambar di atas tampak bahwa bentuk dan teknik

hubungan sekolah dengan masyarakat dapat terjalin dengan

komponen-komponen orang tua/wati siswa, komite sekolah'

perusahaan/industri LSM, dan dengan masyarakat yang di

dalamnya terdapat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama,

kelurahan,,kecamatan, mauPun instansi terkait seperti UPTD

Pendidikan Dasar Kecamatan. Masing-masing komponen

dapat terjalin komunikasi dan mengadakan kordinasi dalam

ikut sertamengembangkan pendidikan di sekolah'

Landasan implementasi MBS di Indonesia antara lain:

1. UUD L945, baik pada alinea 4 pembukaan dan pasal 31

UUD 1945.

BENTUK
DANTEKNIK
HUBUNGAN

SEKOLAH
DENGAN

MASYARAKAT

18 Subakir dan Sapari, Manajemen Berbasis, 18-79'
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2. UU No 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional,
yang kemudian diganti dengan UU No 20 Tahun 2003
tentang sistem Pendidikan Nasionar terutama pada pasal
51. ayat 1.

3. UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daeratu yang
kemudian diganti dengan UU No 32 Tahun 2004.

4. UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah.

5. Keputusan Menteri pendidikan Nasional no. S3N/2001,
tentang Pedoman Penyusunan standar pelayanan Minimal
Penyelenggaraan Persekorahan Bidang pendidikan Dasar
dan Menengah.

sekolah dikatakan berhasil mengimprementasikan MBS
pada dasarnya mampu meningkatkan mutu penyelenggaraan
pendidikan, memiliki beberapa karakteristik.

Dari segi keluaran yang diharapkan yaitu sekolah yang
mempunyai prestasi akademik dan nonakademik yang ke-
duanya akan mema ntapkanbrand equity atau brand minilset.
Dari segi proses, sekolah memiliki efektifitas pembelajaran
yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat dan efektif,
lingkungan belajar yang mendukung, pengelolaan tenaga
kependidikan secara efisien dan efektif, budaya mutu yang
baik, tim kerja yang kompak, partisipasi masyarakat yang
tingg, kemauan untuk berubah, dan sistem perbaikan pem_
belajaran yang berkelanjutan.
Dari segi masukan, sekolah memiliki kebijakan, fujuan, sasar_
an mutu yang jelas, sumber daya tersedia dan berfungsi secara
optimal, staf yang kompeten berdedikasi tinggi dan fokus

utama pada siswa serta masukan manajemen yang me-

madai dan fungsional.le

MenurutSoetopodalamManajemenPendidikan,karak.

teristik MPMBS antara lain:2o

1.
2.

Output, baik akademik maupun non akademik'

Proses, yang meliputi keefektifan PBM, kepemimpinan

sekolah yang kuat, manajemen yang efektif, memiliki

budaya mutu, team workyang kompak, mandiri' adanya

partisipasi warga sekolah dan masyarakat, keterbukaan

manajemen, kemauan untuk berubah, evaluasi dan per-

baikan, responsif dan antipatif, akuntabilitas dan su-

stainabilitas.

1.

3. Input pendidikarl yang meliputi memiliki kebijakan

mutu, sumber daya tersedi4 harapan prestasi yang tingg'

fokus pada pelanggan, manajemen yang tertata dan jelas'

Karakteristik MPMBS tidak dapat dipisahkan dengan

karakteristik sekolah efektif. Relevansi karakteristik MPMBS

dengan sekolah efektif dapat ditinjau dengan pendekatan sistem

(input-proses-out put). Untuk menjawab pendekatan ini di-

mulai dari out put, proses, dan input, karena out put meru-

pakan kepentingan yang diharapkan sekolah'

re Rasiyo, Berjuang Membangun Pendidikan-Bangsa : Pijar-piinr

Pemikiran daiTindakan (ftalang: Pultaka Kayutangan' 2005)' 302-303'
20 Hendyat Soetopo, Maiajemen Pendidikan (Malang: Universitas

Negeri Malang, 2001), 98-100.
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1.. Out put Sekolah
out put sekolah merupakan prestasi sekolah yang dihasil-
kan oleh proses pembelajaran dan manajemen sekolah.
Wujud output dapatberupa prestasi akademik (misalnya
nilai uAN, prestasi lomba mata pelajaran) dan non akademik
(misalnya kejujuran, kerjasama, disiptin" dan lain_lain).

2. Proses

Out put sekolah ditentukan oleh proses pembelajaran.
Sekolah yang out putnya kurang, perlu dilihat bagaimana
pembelajaran yang dikelolanya. Semakin baik pembelajar_
ar; out put juga akan menunjukkan keberhasilannya. Sekolah
yang efektif, dalam prosesnya memiliki karakteristik:
a. Efektifitas pembelajaran yang tinggi. Dalam pem_

belajaran menekankan pada: pemberdayaan peserta
.,didilg intemalisasi tentang apa yang bisa dihayati dan
dipraktekkan dalam kehidupan, peserta didik mampu
belajar bagaimana cara belajar.

b. Adanya kepemimpinan sekolah yang kua! tangguh,
dan memiliki kemampuan manajemen.
Sekolatr memitiki lingkungan belajar yang arnarL ny€unan,
tertib, dan menyenangkan.
Sekolah memiliki budaya mutu, teamwork yang solid.
Memiliki kewenangan untuk melaksanakan yang ter_
baik bagi sekolahnya.
Memiliki transparansi dan akuntabilitas.

Input Pendidikan
Inputmemiliki kepentingan dua tingkat lebih rendah dari
output yang diharapkan. Input yang dimiliki sekolah antara
lain:

Sekolah yang secara formal menyatakan dengan jelas

kebijakan, tujuan, dan sasaran sekolah yang berkaitan

dengan mutu.

Memiliki sumber daya memadai yang merupakan input

penting untuk berlangsungnya Proses pendidikan di

sekolah. Sumber daya ini meliputi sumber daya manu-

sia (SDM) dan sumber daya lainnya seperti peralatan'

uang, dsb.

c. Staf yang kompeten danberdedikasi tinggi'

d. Fokus pada pelan11ffi, terutama siswa'

e. Memiliki input manajemen yang memadai'

Dalam kerangka MPMBS dan otonomi daerah terdapat

sebagai berikut:

21 Departemen Pendidikan Nasional Kerjasama dengan yLESCO'

UNICEF, ftfl fDP Education Australia, Progam Manaiemen' 11-1'4'

b.

d.

e.

18 19



f-"-o*.- I

l " - l
I Akademik I

Perencanaan dan
Evaluasi

Kurikulum

ketenagaan

Fasilitas

Kzuangan Kesiswaan

Hubungan Sekolah

dengan Masyarakat

Iklim Sekolah

Efektifi tas pembelajaran

Kepemimpinan Sekolah
Lingkungan belajar

Budaya Mutu Kewenangan
t ransparansi dan Akuntabilitas

Jika sekolah terah memiliki hal-hal tersebut, maka dapat
dikatakan bahwa sekolah telah berhasil menerapkan MBS yung
berarti bahwa sekorah telah mampu meningkatkan mutu pen-
didikar yang diinginkan.

Strategi pelaksanaan MBS di sekolah seperti dikemuka-
kan oleh Tim Teknis Bappenas bekerjasama dengan Bank
duniaz adalah:

1. Pelatihan

a. Materi Pelatihan
1) Pengenalan prinsipprinsip dasar SBIvVIvIBS: otonomi

sekolah, peraturan dan guidelines dari pusat, dan
peran serta masyarakat.
Pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah.
Kewajiban dan tanggungjawab sekolah: menyusun
rencana sekolah, menyusun anggaran sekolalr, me_
ngelola sekolah, melakukan intemal monitoring dan

self assessment, menyusun laporan tahunan (ke-

majuan sekolah), menerima eksternal monitoring,

dan menyusun laPoran akhir.

b. Peserta pelatihan: kepala sekolah, Pengawas/Penilik,
staf dinas pendidikan.

Konsultan

Konsultan terdiri atas tenaga Professional dan independen'

Bisa diambilkan dariLPTK, Balitbang dan direktorat' Kon-

sultan bertugas memberikan bantuan teknis kepada sekolah

atau pengawas yang mengalami kesulitan dalam menS-

elola sekolah.

Uji Coba di sekolah

Dana dapat dianggarkan melalui APBN, APBD Tingkat I

atau tingakt II, pengusaha, masyarakat, serta orang fua

siswa.

Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dilakukan antara lain, pengawas ke sekolatu

pusat ke pengawas, konsultan dan sekolah' Evaluasi: sef

assessmentsekolalu Pengawas dan konsultary pengawas ke

sekolah, konsultan ke pengawas dan sekolah, dan pusat ke

konsultary pengawas dan sekolah.

5. Publikasi melalui media masa dan forum lainnya'

6. Penyediaan tenaga administrasi yang profesional

Menurut kajian BPPN dan Bank Dunia terhadap MBS di-

tingkat pendidikan dasar bahwa kondisi persekolahan di

Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dga katagorl yaitu

maju, sedang, dan kurang. Dalam menentukan tingakatan

sekolah dan MBSnya terdapat lima persyaratan yang perlu

2)
3)

20

22 Sufyarma, Manajemen pendidikan, 104_706.



dipenuhi yaitu (1) syarat 1, pemilihan Kepala Sekolah dan
guru. (2) syatat2, bentuk partisipasi masyarakat. (3) syarat
3, Lokasi/ kemampuan dasar orang tua. (a) syarat 4, ke_
mampuanpengadaan dana, dan (5) syaratS, Nilai Ebtanas
Mumi (NEM). Kelima kriteria tersebut dihubungkan dengan
tipe sekolah (penuh, menengall dan minimal) yang secara
sederhana dapat dilihat daram table di bawah ini (Fattatr,
2004:25-26).n

Mengubah pendekatan manajemen peningkatan mutu
berbasis pusat menjadi pendekatan manajemen berbasis sekorah,
membufuhkan proses secara terus menerus dan melibatkan
semua pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan
pendidikan persekolahan. Tahap-tahap peraksanaan MpMBS
atau MBS antara lain:

1. Melakukan sosialisasi.
sosialisasi konsep MPMBSA4BS diberikan kepada unsur

8_\a1ang Fattah, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dan
Dewan Sekolah (Bandung: pustaka Bani euraisy, 2004),25_26.

22

sekolah seperti guru, sisw4 karyawan, kepala sekolah' peng-

awas, pejabat dinas pendidikan kota/kabupatery pejabat

dinas pendidikan propinsi dan sebagainya melalui seminar'

lokakarya diskusi, rapatkerja simposium, forum ilmiatr' dan

media masa.

2. Mengidentifikasi tantangan nyata sekolah'

3. Merumuskan visi, misi, tujuarl dan sasaran sekolah'

4. Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk

mencapai sasarEux.

5. Melakukan Analisis SWOT.

6. Alternatif Langkah Pemecahan Masalah'

7. Menyusun Rencana dan Progam Peningkatan Mutu'

8. Melaksanakan Rencana Peningkatan Mutu'

g. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan'

10. Merumuskan SasaranMutu Baru'

ImplementasiMPMBSdisekolahdasarmelaluilangkah

operasional tertentu yang sistematis. Menurut Direktorat Jen-

deral Pendidikan dasar dan Menengah tahun 2000 penerapan

MPMBS di sekolah melalui:

1. Penyusunan data dan profil sekolah yang komperhensif'

akurat, valid, dan sistematis.

2. Melakukan evaluasi diri, menganalisis kelemahan dan

kekuatan seluruh komponen sekolah'

Mengidentifikasi seluruh kebutuhan sekolah, merumuskan

visi, misi, dan tujuan dalam rangka meningkatkan mutu

berdasarkan evaluasi diri.

Menyusun progam jangka panjang dan pendek berdasar-

kan visi, misi, dan tujuan yang telah ditentukan'
4.

Tabel Tipe Sekolah Dalam MBS

Partisipasi
maryarakat
cukup besar



5. Mengimplementasikan progam kerja.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi.
7 - Menyusun progam lanjutan berdasar hasil monitoring dan

evaluasi.

Strategi implementasi MBS yang dilakukan atas kerja_
sama dengan UNICEF-UNESCO pada sekolah rintisan MBS
dilakukan secara bertahap dan berkeranjutan mulai tahap
sosialisasi, pelatihary pendampingan, monitoring dan evaluasi.
Dalam buku Paket pelatihan peningkatan Mutu pendidikan
Dasar melalui Manajemen sekolah, peran serta Masyarakat dan
PAKEM dan hasil-hasil kegiatan Tim pengembang MBS pro-
pinsiJawa Timur serta program dari UNICEF_LINESCO, imple_
mentasi MBS dilakukan dengan:

1. Workshop pelatihan MBS dan pakem yang bertujuan untuk
meningkatkan kesiapan fasilitator kota/kabupaten dalam
memfasilitasi pelatihan MBSdanPAKEM agar dapat men-
capai tujuan. Kegiatan ini dilakukan seminggu sebelum
pelatihan selama 12 jam. peserta workshop adalah fasilitator
kota&abupatery panitia pelaksan4 kepala SD hd, dua atau
tiga fasilitator propinsi, Kacabdin (KaUpTD), pengawas
setempat, Kasubdin TKSD, SDLB dan Kasi Kurikulum TK,
SD SDLB.

2. Pelatihan MBS dengan materi manajemen sekolatr, peran
serta masayarakat (pSM). dan pAKEM. Metode pelatihan
lebih mengarah pada kerja kelompok, diskusi, menggali ino_
vasi-inovasi dalam peningkatan mufu sekolah. pelatihan
ini dilakasanakan selama 3 (tiga hari) dengan waktu efektif
7 (tujuh) jam per hari. peserta pelatihan adalah kepala sekolah,

24

L atau 2 gotu, dan seorang ketua atau pengurus komite

sekolah yang dilaksanakan dalam 1 (satu) gugus'Untuk

materi PAKEM diberikan secara umum. setelah pelatihan,

para Peserta mengimbaskan kepada semua guru' semua

pengurus komite sekolah dan wali murid'

3. Pelatihan PAKEM I y*g dilaksanakan selama 3 (tiga) hari

dengan peserta seluruh guru. Materi pada pelatihanini antara

lain modeling mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran'

pengenalan belajar aktif, sumber belaja+ pengembangan kuri-

tdurrr, pengelolaan kelas, lembar kerja pajangan, praktek

mengajar, KKG (Kelompok Keria Guru)'

4. OnThe Job Training ataupendarnpingan' Dalammengimple-

mentasi hasil pelatihan sekolah dan guru mendapatkan

pendampingan dari fasilitator, baik dari segi manajemen'

peran serta masyarakat, maupun segi pembelajaran (PAKEM)'

5. Pelatihan PAKEM II. Materi pelatihan adalah pendalaman

dari materi PAKEM I ditambah dengan beberapa materi

seperti ketrampilan bertanya, pengelolaan belajaa analisis

kurikulum, penilaian. Pelatihan PAKEM ini diberikan sam-

paidenganPAKEMlVdansetiapsetelahpelatihandilan-
jutkan dengan Program pendampingan'

6. Monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan oleh Pem-

bina di tingkat kot+ kecamatan, konsultan, Pengawas' Para

fasilitator, sekolah, komite sekolah, dan kelompok-kelom-

pok ain yang bergerak di bidang pendidikan'

Aspek-aspekyangdimonitoringdandievaluasimeliputi

inpu! Proses, out put dan outcome. Kompoiren input adalah

sesuafu yang harus tersedia dan siap untuk membanfu keter-

laksanannya Proses, yang meliputi kurikulum, anak didik'



ketenagaan, sarana prasartm4 organisasi, pembiayaan" mana_
jemen sekolatu dan peran serta masyarakat.

Komponenproses adalah suatu perubahan dari sesuatu
menjadi sesuatu yang lairy yang meliputi komponen proses
manajerial dan proses belajar mengajar. Komponen out put
merupakan hasil nyata dari pelaksanaan program sekolah,
yang merupakan progam jangka pendek yang berupa prestasi
akademik dan non akademik. sedang out come adalah hasil
progam sekolah jangka panjang yang menitikberatkan pada
dampak pelaksanaan progam baik terhadap individu maupun
sosial misalnya pendidikan lanjut, pengembangan karier, dan
sebagainya.

Model shategi implementasi MBS di sekolah dasar yang
telah diuraikan di atas pada dasamya hampir sama, mulai
Perencanat'L pengorganisasiary pelaksanaarU dan monitoring
evaluasi.

c. Konsep Dasar Manajemen peningkatan Mutu Berbasis
Sekolah/Madrasah

Menurut Edmond yang dikutib Fauzi Fadilah Manajemen
Peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan altematif baru
dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada
kemandirian dan kreatifitas sekolah.2a

Konsep ini diperkenalkan oleh teori effektif school yang
lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan.
Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep

manajemen ini antara lain sebagai berikut: (i) lingkungatt

sekolah yang aman dan tertib, (ii) sekolah memiliki misi dan

target mutu yang ingin dicapai, (iii) sekolah memiliki ke-

pemimpinan yang kuat, (iv) adanya harapan yang tinggi dari

personel sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf tainnya termasuk

siswa) untuk berprestasi, (v) adanya pengembangan staf

sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK (vi) adanya

pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap berbagai

aspek akademik dan administrativg dan pemanfaatan hasilnya

untuk penyemPurnaan/ perbaikan mutu, dan (vii) adanya

komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/

masyarakat.
Manajemenberbasissekolah(MBS)adalahbentukalter-

natif sekolah sebagaihasil dari desentralisasi pendidikan. MBS

pada prinsipnyabertumpu pada sekolah dan masyarakat serta

iauh dari birokrasi yang sentralistik. MBS berpotensi untuk

meningkatkan partisipasi masyarakaf pemerataary efisiensi'

serta manajemen yang bertumpu pada tingkat sekolah' MBS

dimaksudkan meningkatkan otonomi sekolah, menentukan

sendiri aPa yang perlu diaiarkan, dan mengelola sumber daya

yang ada untuk berinovasi. MBS juga memiliki potensi yang

besar untuk menciptakan kepala sekolah, guru, dan adminis-

trator yang profesional. Dengan demikian" sekolah akan ber-

sifat responsif terhadap kebutuhan masing-masing siswa dan

masyarakat sekolah. Prestasi belajar siswa dapat dioptimalkan

melalui partisipasi langsung orang tua dan masyarakat'

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)

dapat didefinisikan sebagai model manaiemen yang mem-

berikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong

sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara



partisipatif untuk memenuhi
untuk mencapai tujuan mufu
didikan nasional.E

kebutuhan mutu sekolah atau
sekolah dalam kerangka pen-

oleh karena itu, esensi MPMBS adarah otonomi sekolah
dan pengambilan keputusan partisipasif untuk mencapai

Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara

sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) rebih besar
dalam rnengelola sekolahnya (menetapkan sasaran peningkat_
an muhr, menyusun rencana peningkatan mufu, melaksana-
kan rencana peningkatan mutu, dan merakukan evaruasi perak-
sanaan peningkatan mutu) dan partisipasi kelompok_kelom_
pok yang berkepentingan dengan sekolah merupakan ciri khas
manajemen peningkatan mufu berbasis sekolah.

D. Tujuan Manaiemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/

Madrasah
Tujuan penerapan MBS untuk meningkatkan kualitas

pendidikan secara umum baik itu menyangkut kualitas pem-

belajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumber daya manusia

baik guru maupun tenaga kependidikan lainnya, dan kualitas

pelayanan pendidikan secara tunum.

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah bertuju-

an untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui

pemberian kewenangan atau otonomi kepada sekolah dan

mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan

secara partisipatif. Lebih rincinya, Manajemen peningkatan

mutu berbasis sekolah bertujuan untuk:

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan

inisiatif sekolah dalam megelola dan memberdayakan sum-

ber daya yang tersedia.

2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan

keputusan bersama.

3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua,

masyarakat, dan pemerintah tentang mufu sekolahnya.

4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang

mutu pendidikan yang akan dicapai.26

E. Kerangka Kerja dalam Manaiemen Peningkatan Mutu

B erbasis Sekolah/lVadrasah
Dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah

I

26 lhid.
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ini diharapkan sekolah dapat bekerja dalam koridor-koridor
tertentu antara lain sebagai berikut;

Sumber daya; sekolah harus mempunyai fleksibilitas
dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan
setempat. Selain pembiayaan operasional/administrasi, peng-
elolaan keuangan harus ditujukan untuk (i) memperkuat sekolah
dalam menentukan dan mengalolasikan dana sesuai dengan
skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan
mutu, (ii) pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari
proses pengadaanny4 dan (iii) pengurangan kebutuhan biro-
krasi pusat.

P er t ang gung-j awab an ( accountability ) ; sekolah dituntut
untuk memilki akuntabilitas baik kepada masyhrakat maupun
pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitment
terhadap standar keberhasilan dan haraparVtuntutan orang tua/
masyarakat. Pertanggung-jawaban (accountab ilf fy) ini bertujuan
untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai
dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka mening-
katkan kualitas pendidikan dan jika mungkin untuk menyaji-
kan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Untuk itu
setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggung-jawab-
an dan mengkomunikasikannya kepada orang tua/masyarakat
dan pemerintah, dan melaksanakan kaji ulang secara kompre-
hensif terhadap pelaksanaan program prioritas sekolah dalam
proses peningkatan mutu.

Kurikulum; berdasarkan kurikulum standar yang telah
ditentukan secara nasional, sekolah bertanggung jawab untuk
mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (content)
dan proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa materi
tersebut ada mafaat dan relevansinya terhadap siswa, sekolah
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harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan

melibatkan semua indera dan lapisan otak serta menciptakan

tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelek-

tual dengan menguasai ilmu pengetahuan, terampil, memilliki

sikap arif dan bijaksan4 karakter dan memiliki kematangan

emosional. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiat-

an ini yaitu;

1. Pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi ke-

butuhan siswa.
2. Bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan

untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada siswa sedapat

mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan

sumber daya yang ada.

3. Pengembangan berbagai pendekatan yang mampu meng-

atur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah.2T

Untuk melihat progres pencapain kurikulum, siswa harus

dinilai melalui proses test yang dibuat sesuai dengan standar

nasional dan mencakup berbagai aspek kognitif, affektif dan

psikomotor maupun aspek psikologi lainnya. Proses ini akan

memberikan masukan ulang secara obyektif kepada orang tua

mengenai anak mereka (siswa) dan kepada sekolah yang ber-

sangkutan maupun sekolah lainnya mengenai performan sekolah

sehubungan dengan proses peningkatan mutu pendidikan.

Personil sekolah; sekolah bertanggung jawab dan terlibat

dalam proses rekrutmen (dalam arti penentuan jenis guru yang

diperlukan) dan pembinaan struktural staf sekolah (kepala

27 lbid., Fauzi Fadilah, "Pengertian Manajemen Mutu Berbasis
Sekolah".
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sekolatu wakil kepala sekolah, guru dan staf lainnya). Semen-
tara itu pembinaan profesional dalam rangka pembangunan
kapasitas/kemampuan kepala sekolah dan pembinaan keteram-
pilan guru dalam pengimplementasian kurikulum termasuk
staf kependidikan lainnya dilakukan secara terus menerus atas
inisiatif sekolah. Untuk itu birokrasi di luar sekolah berperan
untuk menyediakan wadah dan instrumen pendukung. Dalam
konteks ini pengembangan profesioanl harus menunjang pe-
ningkatan mutu dan pengharhaan terhadap prestasi perlu di-
kembangkan. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah
memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengkontrol
sumber daya manusia, fleksibilitas dalam merespon kebufuhan
masyarakat, misalnya pengangkatan tenaga-honorer untuk
keterampilan yang khas, atau muatan lokal. Demikian pula
mengirim guru untuk berlatih di institusi yang dianggap tepat.

Konsekuensi logis dari itu, sekolah harus diperkenankan
untuk:

1. Mengembangkan perencanaan pendidikan dan prioritas-
nya didalam kerangka acuanyang dibuat oleh pemerintah.

2. Memonitor dan mengevaluasi setiap kemajuan yang telah
dicapai dan menentukan apakah tujuannya telah sesuai
kebutuhan untuk peningkatan mutu.

3. Menyajikan laporan terhadap hasil dan performannya
kepada masyarakat dan pemerintah sebagai konsumen dari
layanan pendidikan (pertanggung jawaban kepada stake-
holders).28

Uraian tersebut di atas memberikan wawasan Pemaham-
an kepada kita bahwa tanggung jawab peningkatan kualitas

pendidikan secara mikro telah bergeser dari birokrasi pusat

ke unitpengelola yanglebih dasaryaitu sekolah. Dengan kata

lain" didalam masyarakat yang komplek seperti sekarang dimana

berbagai perubahan yang telah membawa kepada perubahan

tata nilai yang bervariasi dan harapan yang lebih besar ter-

hadap pendidikan terjadi begitu cepat, maka diyakini akan

disadari bahwa kewenangan pusat tidak lagi secara tepat dan

cepat dapat merespon perubahan keinginan masyarakat ter-

sebut.
Kondisi ini telah membawa kepada suatu kesadaran

bahwa hanya sekolah yang sekolah yang dikelola secara efektif-

lah (dengan manajemen yang berbasis sekolah) yang akan

mampu merespon aspirasi masyarakat secara tepat dan cepat

dalam hal mutu pendidikan.

Institusi pusat memiliki Peran yang penting, tetapi harus

mulai dibatasi dalam hal yang berhubungan dengan membangun

suatu visi dari sistem pendidikan secara keseluruhan, harapan

dan standar bagi siswa untuk belajar dan menyediakan dukung-

an komponen pendidikan yang relatif baku atau standar minimal-

Konsep ini menempatkan pemerintah dan otorits pendiidikan

lainnya memiliki tanggung jawab untuk menentukan kunci dasar

tujuan dan kebijakan pendidikan dan memberdayakan secara

bersama-sama sekolah dan masyarakat untuk bekerja di dalam

kerangka acuan tujuan dan kebijakan pendidikan yang telah

dirumuskan secara nasional dalam rangka menyajikan sebuah

proses pengelolaan pendidikan yang secara spesifik sesuai

untuk setiap komunitas masyarakat.

32
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jelaslah bahwa konsep manajemen peningkatan mutu
berbasis sekolah ini membawa isu desentralisasi dalam mana-
jemen (pengelolaan) pendidikan dimana birokrasi pusat bukan
lagi sebagai penentu semua kebijakan makro maupun mikro,
tetapi hanya berperan sebagai penentu kebijakan makro, priori-
tas pembangunan, dan standar secara keseluruhan melalui
sistem monitoring dan pengendalian mutu. Konsep ini sebenar-
nyalebihmemfokuskan diri kepada tanggung jawab individu
sekolah dan masyarakat pendukungnya untuk merancang
mutu yang diinginkan, melaksanakary dan mengevaluasi hasil-
ny4 dan secara terus menerus mnyempumakan dirinya. Semua
upaya dalam pengimplementasian manajemen peningkatan
mutu berbasis sekolah ini harus berakhir kepada peningkatan
mutu siswa (lulusan).

Sementdra itu pendanaan walaupun dianggap penting
dalam perspektif proses perencanaan dimana tujuan ditentu-
kary kebutuhan diindentifikasikan" kebijakan diformulasikan
dan prioritas ditentukan, serta sumber daya dialokasikan" tetapi
fokus perubahan kepada bentuk pengelolaan yang mengeks-
presikan diri secara benar kepada tujuan akhir yaitu mutu pen-
didikan dimana berbagai kebutuhan siswa untuk belajar ter-
penuhi. Untuk itu dengan memperhatikan kondisi geografik
dan sosiekonomik masyarakat, maka sumber daya dialokasi-
kan dan didistribusikan kepada sekolah dan pemanfaatannya
dipercayakan kepada sekolah sesuai dengan perencanaan dan
prioritas yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut dan dengan
dukungan masyarakat. Pedoman pelaksanaan peningkatan mutu
kalaupun ada hanya bersifat umum yang memberikan rambu-
rambu mengenai apa-apa yang boleh/tidak boleh dilakukan.

v

Secara singkat dapat ditegaskan bahwa akhir dari itu

semua bermuara kepada mutu pendidikan. Oleh karena itu

sekolah-sekolah harus berjuang untuk meniadi pusat mutu (center

for excellence) dan ini mendorong masing-masing sekolah agar
dapat menenfukan visi dan misi nya ubruk mempersiapkan
dan memenuhi kebutuhan masa depan siswanya.

F. Strategi Pelaksanaan di Tingkat Sekolah/IVladrasah
Dalam rangka mengimplementasikan konsep manajemen

peningkatan mutu yang berbasis sekolah ini, maka melalui par-
tisipasi aktif dan dinamis dari orang tua, siswa, guru dan staf
lainnya termasuk institusi yang memliki kepedulian terhadap

pendidikan sekolah harus melakukan tahapan kegiatan sebagai

berikut2e

1. Penyusunanbasis data dan profil sekolah lebih presentatif,

akurat valid dan secara sistimatis menyangkutberbagai aspek

akademis, administratif (sisw4 guru, staf), dankeuangan.
2. Melakukan evaluasi diri (self assesment) utnuk menganalisa

kekuatan dan kelemahan mengenai sumber daya sekolah,
personil sekolalu kinerja dalam mengembangkan dan men-

capai target kurikulum dan hasil-hasil yang dicapai siswa
berkaitan dengan aspek-aspek intelektual dan keterampil-

ary maupun aspek lainnya.

3. Berdasarkan analisis tersebut sekolah harus mengidentifi-

kasikan kebutuhan sekolah dan merumuskan visi, misi,

dan tujuan dalam rangka menyajikan pendidikan yangber-
kualitasbagi siswanya sesuai dengan konsep pembangun-

2e lbid.
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an pendidikannasional yang akan dicapai. Hal pentingyang
perlu diperhatikan sehubungan dengan identifikasi kebutuh-
an danperumusan visi, misi dantujuan adalahbagaimana
siswa belajar, penyediaan sumber daya dan pengeloaan
kurikulum termasuk indikator pencapaian peningkatan
mutu tersebut.

4. Berangkat dari visi, misi dan tujuan peningkatan mutu ter-
sebut sekolah bersama-sama dengan masyarakatnya
merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau
jangka pendek (tahunan termasuk anggarannnya. Program
tersebut memuat sejumlah program aktivitas yang akan
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah
ditetapkan dan harus memperhitungkan kunci pokok dari
shategi perencanaan tahun itu dan tahun-tahun yang akan
datang. Perencanaan program sekolah ini harus mencakup
indikator atau target mutu apa yang akan dicapai dalam
tahun tersebut sebagai proses peningkatan mutu pen-
didikan (misalnya kenaikan NEM rata-rata dalam prosen- ,
tase tertentu, perolehan prestasi dalam bidang keterampil-
an, olah raga dsb). Program sekolah yang disusun bersalna-
sama antara sekolah, orang fua dan masyarakat ini sifatnya
unik dan dimungkinkan berbeda antara satu sekolah dan
sekolah lainnya sesuai dengan pelayanan mereka untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Karena fokus
kita dalam mengimplementasian konsep manajemen ini
adalah mutu siswa, maka program yang disusun harus
mendukung pengembangan kurikulum dengan memper-
hatikan kurikulum nasional yang telah ditetapkaru langkah
untuk menyampaikannya di dalam proses pembelajaran
dan siapa yang akan menyampaikannya.
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Adapun strategi pengelolaan program dapat ditempuh

antara lain dengan langkah-langkah sebagai berikut3o

a. Memberdayakan komite sekolah/majelis sekolah dalam

peningkatan mutu pembelajaran di sekolah

b. Unsurpemerintah Kabffota dalam hal ini instansi yang

terkait antara lain Dinas Pendidikan, Badan Perencana-

an Kab/Kot4 Departemen Agama (yang menangani

pendidikan SD[\4L SLTP dan SLTA), Dewan Pendidik-

an KablKota terutama membantu dalam mengkoor-

dinasikan danmembuat jaringankerja (akses) ke dalam

siklus kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada

umumnya dalam bidang pendidikan.

c. Memberdayakantenagakependidikan"baiktenagapeng-

ajar (guru), kepala sekolalu petugas bimbingan dan

penyuluhan (BP) maupun staf kantor, pejabat-pejabat

di tingkat kecamatan, unsur komite sekolah tentang

Manajemen Berbasis Sekolatu pembelajaran yang ber-

mufu dan peran serta masyarakat.

d. Mengadakan pelatihan dan pendampingan sistematis

bagi para kepala sekolah, Buru, unsur komite sekolah

pada pelaksanaan peningkatan mutu pembelajaran

e. Melakukan supervisi dan monitoring yang sistematis

dan konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan pem-

belajaran di sekolah agar diketahui berbagai kendala

dan masalah yang dihadapi, serta segera dapat diberi-

kan solusi/pemecahan masalah yang diperlukan.

e Kustrini Hardi, hnplementasi Konsep MBS di Sekolah, diakses dari
ht to: / /www.har ianbata m pos.com/mod.php?mod=publ isher&op=

viewarticle&artid=8457, tanggal 8 Oktober 2008.



f. Mengelola kegiatan yang bersifat bantuan langsung
bagi setiap sekolah untuk peningkatan mutu pembelajar-
an, Rehabilitasi/?embangunan sarana dan prasarana
PendidikarU dengan membentuk Tim yang sifatnya
khusus untuk menangani dan sekaligus melakukan
dukungan dan pengawasan terhadap Tim bentukan se-
bagai pelaksana kegiatan tersebut.

Dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam ke-
giatan ini adalah kondisi alamiah total sumber daya yang ter-
sedia dan prioritas untuk melaksankan program. Oleh karena
itu, sehubungan dengan keterbatasan sumber daya dimung-
kinkan bahwa program tertentu lebih penting dari program
lainnya dalam memenuhi kebutuhan siswa untuk belajar. Kon-
disi ini mendorongsekolah untukmenentukan skala prioritas
dalam melaksanakan program tersebut. Seringkali prioritas
ini dikaitkan dengan pengadaan preralatan bukan kepada
output pembelajaran. Oleh karena itu dalam rangka pelak-
sanaan konsep manajemen tersebut sekolah harus membuat
skala prioritas yang mengacu kepada program-program pem-
belajaran bagi siswa. Sementara persetujuan dari proses pen-
danaan harus bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan
keuangan melainkan harus merefleksikan kebijakan dan pri-
oritas tersebut. Anggaran harus jelas terkait dengan program
yang mendukung pencapaian target mutu. Hal ini memung-
kinkan terjadinya perubahan pada perencanaan sebelum se-
jumlah program dan pendanaan disetujui atau ditetapkan. []

BAB I I

TOTAL QUALITY MANAGEMENT

A. Pendahuluan

Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)

dalam kontek pendidikan merupakan sebuah filosofi metodologi

tentangperbaikan secara terus menerus, yang dapat memberi-

kan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan

dalam memenuhi kebutuhan, keinginary dan harapan pelang-

gan, saat ini maupun masa yang akan datang.l Sedangkan Ross

dalam William Mantja menyamPaikan bahwa TQM sebagai

integrasi dari semua fungsi dan proses organisasi untuk mem-

peroleh dan mencapai perbaikan serta peningkatan kualitas

barang sebagai produk dan layanan yang berkesinambungan.

Tujuan utama adalah kepuasan konsumen atau pelanggffir-z

TQM merupakan suatu sistem manajemen yang mengangkat

kualitas sebagai strategi usaha yang berorientasi pada kepuasan

pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organis asi. Total

1 Edward Salis, Total Quality Management, AlihBahas+ Ahmad Ali

Riyadi (Yogyakarta: Ircisod, 2006), 73.
2 Husaini Usmart Manajemen Tbori Praktek dan Riset Pendidikan (fakarta:

Bumi Aksara, 2008), 530.
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Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam men-
jalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya
saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk,
jasa, manusia, tenaga kerja, proses, dan lingkungan.

Pada hakekabrya tujuan institusi pendidikan adalah untuk
menciptakan dan mempertahankan kepuasan para pelanggan
dan dalam TQM kepuasan pelanggan ditentukan oleh stake-
holder lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena hanya dengan
memahmi proses dan kepuasan pelanggan maka organisasi dapat
menyadari dan menghargai kualitas. Semua usaha/manajemen
dalam TQM harus diarahkan pada suatu tujuan utama, yaitu
kepuasan pelanggan, apa yang dilakukan manajemen tidak ada
gunanya bila tidak melahirkan kepuasan pelanggan. Sedang-
kan manajemen peningkatan mutu yang tidak terpadu tidak
berorientasi pada kepuasan pelanggan.

B. Definisi Mutu Pendidikan
Mutu (quality) dewasa ini merupakan isu penting yang

dibicarakan hampir dalam setiap sektor kehidupa& di kalangan
bisnis, pemerintahan, sistem pendidikan, dan sektor-sektor lain-
nya. Dalam Kamus Besar Bahasa Lrdonesi4 mufu adalah "ukur-
an baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepan-
daiary kecerdasary dan sebagainya), kualitas."3 Dalam bahasa
Ingg.is, mutu diistilahkan dengan: " quality" ,a *dangkan dalam
bahasa Arab disebut dengan " juudnV".s

3 Tim Fenyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, Kamus Besar Bahasa lndonesia (fakarta: Balai Pustak a,1996),677.

aPeter Salim, The Contemporary EnglishJndonesian Dictionary, (Third
Edition) (Jakarta: Modem English Press, 1987), 1550.

s Attabik Ali, Kamus Inggris lndonesia Arab, (Edisi Lengkap) (yogya-
karta: Mukti Karya Grafika, 2003), 7043.
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Secara terminologi, istilah mutu memiliki pengertian yang

cukup beragam, mengandung banyak tafsir dan bertentangan.

Hal ini disebabkan karena tidak ada ukuran yang baku tentang

mutu itu sendiri. Sehingga sulit kiranya untuk mendapatkan

sebuah jawaban yang sama, apakah sesuatu itubermutu atau

tidak.

Mutu adalah konsep yang komPleks yang telah menjadi

salah satu daya tarik dalam semua teori manajemm. Lyod Dobbins

dan Crawford Mason telah mewawancarai banyak penulis

mengenai mufu, dan mereka menyimpulkan bahwa "Tidak ada

2 orang yang berbicara dengan kami dapat menyetujui dengan

tepat bagaimana mendefinisikan mutu". Mereka mengutip

Iohn Stewar4 seorang Konsultan di Mc. Kinsey "Tidak ada sebuah

definisi mengenai mutu. . .. Mutu adalah Perasaan menghargai

bahwa sesuatu itu lebihbaik daripada yang lain. Perasaan itu

barulah sepanjang waktu, dan berubah dari generasi ke generasi,

serta bervariasi dengan aspek aktifitas manusia."6

Namun demikiaru ada kriteria umum yang telah dise-

pakatibahwa sesuatu itu dikatakanbermutu, pasti ketika sesuatu

itu bernilai baik atau mengandung makna yang baik. Sebalik-

nya sesuatu itu dikatakan tidak bermutu, bila sesuatu itu mempu-

nyai nilai yang kurang baik, atau mengandung makna yang

kurangbaik.
Dalam konteks pendidikan, apabila seseorang mengatakan

sekolah itu bermutu, maka bisa dimaknai bahwa lulusannya

baik, gurunya baik, gedungnya baik, dan sebagainya' Untuk

menandai sesuafu itubermufu atau tidak seseorangmemberi-

6 fames A. F. Stoner, R. Edward Freemary and Daniel R. Gilbert,

Manajemen,terj. Alexander Sindoro (Jakarta: P. T. Bhuana Ilmu Populer,

7996),210
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kan simbol-simbol dengan sebutan-sebutan tertent', misalnya
sekolah unggulan, sekolah teladary sekolah percontohan dan
lain sebagainya.

Menurut Pleffer dan Coote sebagaimana dikutip Aan
Komariah, secara esensial istilah mutu menunjukkan kepada
sesuatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan
atau dikenakan kepada barang (products)danL/atau kinerjanya.z
Menurut B. Suryobroto, konsep "mutu,, mengandung pengerti-
an makna derajat (tingkat) keunggulan satu produk (hasil kerja/
upaya) baik berupa barang maupun jasa baik yang tangible mau-
punintangible.s

Sebagaimana dikutip Amin Widjaj4 Gregory B. Hutchins
menyatakan bahwa mutu (quality) adalah,,KeseSuaian/kecocok-
an dengan spesifikasi dan standar yang berlaku; cocok/pas
untuk digunakan (ftnes for use); Dapatmemuaskan keinginan,
kebutuhan dan pengharapan pelanggan dengan harga yang
kompetitif".e Edward dan Sallis sebagaimana dikutip Sanusilo
malah mengutip Pleffer dan Coote yang menyebut mutu sebagai
konsep yang licik (slippery concept). Hal ini disebabkan istilah
"bermutu", berkaitan dengan sudut pandang dan sudut kepen-
tingan pengguna istilah yang berbeda-beda" perbedaan terjadi,
disebabkan oleh konsep mutu yang bertolak dari standar absolute
(absolute concept) dan standar yang relatif (relatif concept) . stan-

dar absolute beranggapan bahwa mutu memiliki ukuran nilai
tertinggi, bersifat unik dan sangatberkaitan dengan ungkapan
kebaikan ( goo dness ), keindahan (b e auty ), kebenaran ( tr uth) dan
idealitasll. Biasanya mutu dalam ukuran absolut sudah ditetap-
kan produsen secara subyektif. Misalnya berdasarkan kriteria-
kriteria yang telah ditetapkan produsen" suatu barang dinyatakan
memiliki ukuran mutu baik maka konsumen akan mengikuti
standar tersebut dan sangat bangga dengan barang yang di-
pakainya sebagai sesuatu yang prestisius. Sementara yang
relatif bertolak dari pikiran bahwa mutu merupakan sesuatu
yang "not be expenshse and exclusiae.....may be beautifuI but not
necessarily so. They do not haae to be special. The can be ordinary,
commonplace, and familiar " .12

Alasan definisi relatif, berdasarkan pada kenyataan
adanya perbedaan antara kepentingan subyek penghasil barang
atau jasa dengan kepentingan pemakai barang atau jasa. Namun
justru dalam hal ini keanehannya. Saat subyek penghasil ber-
orientasi pada kepentingan pemakai, para pemakai sendiri
sendiri lebih berorientasi pada persepsinya.

Ukuran mutu yang absolut sulit diterapkan dalam dunia
pendidikan dengan penilaian dari berbagai pihak dan mana-
jemen jasa yang heterogen. Orang akan memandangnya dari
berbagai arah dan semua arah atau aspek memiliki ukuran-
ukuran mufu tertentu. Oleh karena ifu, ukuran mufu harus di-
terapkan secara relatif, yaitu ditetapkan berdasarkan pelang-
gan. Dalam hal ini berarti bukan hanya produsery tetapi pelang-
gan pun furut menenfukan mufu itu. Dengan demikian, tolok

tt Komariyah dan Triatna, Vsonary Leadership,9.
t2 Ibid.

^ - : Aan KomariyuL q" Cepi tiatna, Visonary Leaitership; Menuju
Sekolah Efektif (lakarta: P. T. Bumi Aksara, 2008), g.

B. Suryobroto, Manajemen Pendidikan di Sekotah (|akarta: Rineka
Cipta,2004),21.0.

. 
e 
{min Widjaja Tunggal, Audit Mutu (euatity Auditing) (Jakarta:

Rineka Cipta,1992),2.
10 Sanusi Uwes, Manajemen pengembangan Mutu Dosen (Jakarta:

Logos Wacana llmu, 1.999),26.
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ukur mutu yang baik bukan tolok ukur yang bersifat absolu!
melainkan tolok ukur yang relatif yaitu yang sesuai dengan
kebutuhan pelanggan. Mutu sekolah akan baik jika sekolah
tersebut dapat menyajikan jasa yang sesuai dengan kebutuhan
para pelanggannya.

Aan Komariyah menyatakan bahwa mutu merupakan
suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau
dikenakan kepada barang (products) dan atau jasa (seraices)

tertentu berdasarkan pertimbangan obyektif atas bobot dan
atau kinerjanyar3. Menurut Crosby mutu adalah sesuai yang
disyaratkan atau distandarkan(quality is conformance to customer
requirement)to, yaifu sesuai dengan standar mufu yang telah
ditentukan, baik inputnya, prosesnya maupun outputnya.ls
Mutu dalam konsep Deming adalah kesesuaian dengan ke-
butuhan pasar.r6 Menurut Feigenbaum, sebagaimana dikutip
Abdul Hadis dan Nurhayati, mutu adalah kepuasan pelanggan
sepenuhnya fuII customer satisfaction). Suatu produk dianggap
bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya
pada konsumen, yaifu sesuai denganharapan konsumen atas
produk yang dihasilkan oleh perusahaan.lT

Pendidikan yangbermutu adalah pendidikan yang dapat
menghasilkan keluaran, baik pelayanan dan lulusan yang sesuai

13 Komariah, dan Triatna, Visionary kadership,g.
. la Crosby, PhilipB, Quality rs Free (New York New American Library,

7979),58.
rs Mulyadi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan

Buday a Mutu (Malang: UIN-MALIKI PRES$ 2010), 7 I
16 Edward W. Deming, Out of Crisis (Cambridge: Massachussets

Institute of Technolog i, 1986),17 6.
17 Abdul Hadis dan Nurha yala, Manajanen Mutu Pendidikan (Bandung:

Alfabeta,2010), 86.

4

kebutuhan atau harapan pelanggan (pasar)nya. Secara kon-

septual, mutu selalu berkaitan dengan pelanggao pembeli,

pemakai produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu lembaga

mauPun Perseorangan.
Mutu adalah sebuah Proses terstruktur untuk memPer-

baiki keluaran yang dihasilkan.ls Mutu pendidikan yang dimak-

sudkan di siniadalah kemampuan lembagapendidikan dalam

mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk mening-

katkan kemampuan belaj ar seoptimal mungkin.le

Dalam dunia bisnis, mutu akan selalu terkait dengan Proses
terjadinya suatu produk barang maupun jasa dalam kesuluruh-

an rangkaian proses, yakni bagaimana barang atau jasa ter-

sebut dihasilkan dan disajikan kep adacustomel darimuluinput

bahanbaku yang akan diproses, kemudianproses menjadikan

bahanbaku menjadibarang jadi, sampai pada outputbarangl

jasa yang dihasilkan. Mutu, dalam konteks pendidikan, ber-

kaitan dengan upaya memberikan pelayanan yang paripuma,

dan memuaskanbagi para pemakai jasa pendidikan. Dalam sistem

penyelenggaraan pendidikan, aspek mutu (qualitfl juga akan

selalu berkaitan dengan bagaimana input pesetta didik, Proses
penyelenggaraan pendidikan dengan fokus layanan peserta didik,

sampai bagaimana output lulusan yang dihasilkan.2o

Sagala menyatakan, bahwa mutu pendidikan adalah gam-

baran dan karakteristik menyeluruh jasa pelayanan pendidikan

18 farome S. Arcaro, Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip

Perumusan dan Tata Langkah Penerapan, teri.Yosai Triantara (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2007), 75.
leAce Suryadi dan H.A.R. Tilaar, Analisis Kebijaknn Pendidikan Suatu

Pengantar (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993),759-
2oBedjo Sujanto, Guru lndonesia dan Perubahan Kurikulum: Mengorek

Kegelisahan Guru (lakarta: Sagung Seto, 2007), 716 "
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secara intemaf maupun ekstemal yang menunjukkan kemampu-
annla, memuaskan kebufuhan yang diharapkan, atau yang
tersirat mencakup input, proses, dan output pendidikan.zl Mutu
pendidikan tidak saja ditentukan oleh sekolah sebagai lembaga'
pengajaran, tetapi juga disesuaikan dengan apa yang menjadi
pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung selalu
berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Bertitik tolak pada
kecenderungan ini, penilaian masyarakat tentang mutu lulus-
an sekolahpun terus-menerus berkembang. Karena ifu sekolah
harus terus-menerus meningkatkan mufu lulusanny4 dengan
menyesuaikan perkembangan funfutan masyarakat, menuju
pada mutu pendidikan yang dilandasi tolokukur normayang
ideal.

Maka dari itu, mutu dalam pendidikan dapat saja disebut-
kan mengutamakan pelajar atau program perbaikan sekolah
yang mungkin dilakukan secara lebih kreatif dan konstruktif.z
Mutu dalam pendidikan memang dititiktekankan pada pelajar
dan proses yang ada di dalamnya. Tirnpa adanya proses yang bai(
maka madrasah yang bermutu juga mustahil untuk dicapai.

Menurut Edward Sallis bahwa sekolah yang bermutu
bercirikan sebagai berikut:

1.. Sekolah berfokus pada pelan ggan,baik pelanggan internal
maupun pelanggan eksternal.

2t Syaiful Sagala, Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu
Pendidikan: Pembuka Ruang Kreatiaitas, Inoaasi, dan Pemberdayaan Potensi
Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah (Bandung: Alfabeta, 2009),170.

2 Syafaruddin, Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan: Konsep,
Strategi dan Aplikasi (Jakarta: PT Grasindo ,2002), 35.
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2. Sekolahberfokus padauPaya untukmencegah masalahyang

muncul, dalam makna ada komitmen unfuk bekerja secara

benar dari awal.

3. Sekolah memiliki investasi pada sumber dayanya.

4. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik

ditingkat pimpinan, tenaga akademik, mauPun tenaga

administratif.

5. Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai

umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan

kesalahan sebagai instrument untuk berbuat benar pada

peristiwa atau kejadian berikutnya.

6. Sekolah memiliki kebijakan dalam Perencanaan untuk

mencapai kualita+ baik dalam perencanaan jangka pendek,

jangka menenga[ mauPun jangka Paniang.
7. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibat-

kan semua brang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan

tanggung jawabnya.

8. Sekolah mendorong orang yang dipandang memiliki

kreativita+ m.unPu menciptakan kualitas, dan merangsang

yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas.

9. Sekolah memperjelas Peran dan tanggung jawab setiap

oran& termasuk kejelasan arah kerja secara vertical dan

horizontal.

10. Sekolah memiliki strategi dan criteria evaluasi yang jelas.

11. Sekolah memandang atau menempatkan kualitas yang

dicapai sebagai jalanuntuk memperbaiki kualitas layanan

lebih lanjut.

12. Sekolah memandang kualitas sebagai bagian integral dari

budaya kerja.

*.
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13. Sekolah menmpatkan peningkatan kualitas secara terus
menerus sebagai keharusan.ts

Sebagai ilustrasi tentang Standar mutu dapat dilihat
dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. Ilustrasi Standar Mutu

Bagi Jepang konsep mutu yang diterapkan dengan
menggunakan istilah tersendiri yang mereka namakan dengan
Kaizen, Kaizen berarti perbaikan sedikit demi sedikit (step by
step improaement). Esensi Kaizen adalah proyek kecil yang ber-
upanya untuk membangun kesuksesan dan kepercayaan diri,
dan mengembangkan dasar peningkatan selanjutnya. ]osept
furan merekomendasikan unfuk memecah-mecah proyek besar
rnenjadi kerja kecil-kecil karena akan lebih solid2a.

Sejalan dengan pemikiran sebelumnya, perbaikan kinerja
sekolah secara terus menerus ini relevan dengan filosofikaizen
bahwa selalu tersedia ruang gerak, waktu, dan tenaga unfuk me-
lakukan perbaikan. Di |epang istilah perbaikan terus menerus
ini sarat dengan muatan cultural, yang disebut dengan lhizen.
Kaiberartt perubahan danzenberarti baik. Toni Bames (1998)

r Sudarrnawan Danim, Vsi Baru Manajemen Sekolah: dari t-lnit
Ilirokrasi ke Lembaga Akademik (fakarta: PT Bumi Aksara, 2006),54-55.

2a Sallis, Total Quality Management,TT.
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dalam Sudarmawan Danim, mengemukakan sepuluh prinsip

kaizen, yaitu:s

1) Berfokus pada pelanggan

2) Melakukan peningkatan secara terus-menerus

3) Mengakui masalah secara terbuka

4) Mempromosikanketerbukaan

5) Menciptakan tim kerja

5) Memanajemeni proyek melalui tim fungsional silang

7) Memelihara proses hubungan yang benar

8) Mengembangkan disiplin pribadi

9) Memberikan informasi kepada semua karyawan

10) Memberikan wewenang kepada setiap karyawan.

Kaizen juga berarti penyempurnaan yang herkesinam-

bungan yang melibatkan setiap orang baik manajer mauPun

karyawan. Filsafat Kaizen menganggap bahwa cara hidup kita

baik cara kerja kehidupan sosial, mauPun kehidupan rumah

tangg4 perlu disempumakan setiap saat. Dalam falsafah Kaizen

menekankan bahwa tidak satu haripun tidak boleh berlalu tanpa

suatu tindakan penyempurnaan dalam perusahaan. Keper-

cayaan bahwa harus ada penyemPurnaan tanpa akhir telah

berurat berakar dalam cara berpikir orang JePang. Pepatah kuno

Jepang mengatakan "Bila seseorang tidak kelihatan selama tiga

hari, temannya harus memperhatikan dengan seksama untuk

mengetahui apa yang telah dialamib. Bila berbicara tentang mutu,

maka tidak dapat kita lupakan membicarakan tiga gagasan

5 Sudarmawan Danim, Vsi Baru Manajemen,2}.
26 Masoaki Linai, Kaizen Kunci Sukses lepang dalam Persaingan'Tet1

Mariani Ganda Mihardja (fakarta: Taruma Grafika, L995),4.

Standar Produk dan lasa Standar Pelansgan
1 Kesesuaian dengan spesifikasi I Kepuasan pelanggan

2. Kesesuaian dengan tuiuan dan manfaat 2, Memenuhi kepuasan pelanggan

J. Tanpa cacat (zero ilefects) 3. Menyenangkan pelanggan

4. Selalu baik sejak awal



lainnya yang berkenaan tentang mutu, yaitu control mutu (quality

control),jaainan mu tu (quality assurance),dan mutu terpadu (total

quality)u.

Kontrol mutu secara historis merupakan konsep mutu

yang paling tua.Kontrol mutu merupakan aktivitas mengeli-

minasi dan mendeteksi komponen-kornponen dari suatu

produk yang tidak sesuai dengan standar. Kontrol mutu ini

d.ilakukan sesuai produksi yaitu dengan melacak produk-produk

yang cacat. Kontrol mutu ini dalam perusahaan biasanya di-

lakukan oleh petugas pemeriksa mutu.Inspeksi dan pemerik-

saan adalah metode umum dalam control mufu dan sudah

digunakan secara luas dalam pendidikan untuk memeriksa

apakah standar-standar telah terpenuhi atau belum'

Setelah penulis mengadakan Pengamatarl temyata ada

tiga faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan yaitu: kebi-

jakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menSSuna-

kan pendek atan educational production function atau input-input

analisis yang tidak consisten; penyelenggaraan pendidikan

dilakukan secara sentralistik; peran serta masyarakat khusus-

nya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat

minim.
Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli

di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa mutu meng-

andung tiga unsur, yaitu kesesuaian dengan standar, kesesuai-

an dengan harapan stakeholder, dan pemenuhan janji yang

diberikan.

Sebenarnya Islam telah mengajarkan dan memberi dasar

tentang mutu. Ajaran tersebut adalah sebagai berikut:

1.. Mutu merupakan realisasi dari ajaran ihsan, yakniberbuat

baik kepada semua pihak disebabkan karena Allah telah

berbuat baik kepada manusia dengan aneka nikmat-Nya

dan dilarang berbuat kerusakan dalam bentuk apapun. Hal

tersebut sebagaimana termakfub dalam al-Qur'an surah

al-Qashash/28:77:

6lt U'.'tit , r ',-fi uii;- u, )rt-st rtt'lit-fr W ib
*::tLt ,i:ut L-i Jttilt ry u;gJt ijl' #i t3'#i;

' 
u..a'-'"Iitl'-iu

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu ke-

bahagiaan) ntegeri akhir at, dan i anganlah kamu melupakan bahagianmu

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat liaiklah (kepada orang lain)

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan ianganlah kamu

beriuat lcerusakan iti (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyulai

orflng'orang yang bubuat kerusakan. (Q'S'al-Qash ashl28: 77)28

2. Seseorang tidak boleh bekerja dengan seenaknya dan acuh

tak acuh, sebab akan berarti merendahkan makna demi

ridha Allah atau merendahkan Allah. Dalam surah Kahfi

disebutkan:

Katakanlah: "sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti

kamu, y ang diw ahyukan kep adaku: " Bahwa sesungguhny a Tuhan kamu

itu adalah Tuhan Yang Esa". Batang siapa mengharap periumpaan

dcnganTuhannya makahendaklah ia mengerjakan amalyang saleh dan

28 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Madinah: Mujamma al-

Mrrlik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf, 7998)' 623'
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janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada
Tuhanny a" . (Q.S.al-Kahfi/18: 1 10)2e

Maksud dari kata "mengerjakan amal shaleh" dalam ayat
di atas adalahbekerja denganbaik (bermutu danberkuali-
tas) sedangkan kata'janganlatr ia mempersekrtukan seorang-
pun dalam beribadah kepada Tuhannya" berarti tidak meng-
alihkan tujuan pekerjaan selain kepada Tuhan (al-Haqq)
yang menjadi sumber nilai intrinsik pekerjaan manusia.
Setiap orang dinilai hasil kerjanya seperti dijelaskan dalam
surah al-Najm/53:39:

;*tr Jl i*,t }J LU
dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang
telah diusahalannya. (Q.S.al-Najm/53: 39)s

Dengan melihat ayat di atas, maka setiap orang dalam
bekerja dituntut untuk 1) tidak memandang sepele bentuk-
bentuk kerja yang dilakukan;2) memberi makna kepada
pekerjaannya itu; 3) ins# bahwa kerja a dalahmode of existence;
4) dari segi dampahyu, kerja itu bukanlah untuk Tuhan,
namun unfuk dirinya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan
ayat berikut ini:

---;i,- 
,tla".'tJ; L;, t;-l;i ;si ui J*tir U.L- e G

Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya)
untuk diinya senilii dan barang siapa yangberbuat jahat maka (dosanya)
atas dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya
hamba-hamba N y d.(Q.5. Fushilatfil :46)31

8 lhiit.,460.
n lhid., g74.
31lhid. ,780.

Seseorang harus bekerja secara optimal dan komitmen

terhadap proses dan hasil kerja yang bermutu atau sebaik

mungkin selaras dengan ajaran ihsan, sebagaimana di-

jelaskan dalam surah al-NahV16: 90:

sixr j.' , g z6-g.ir-:*frj.l-,lju ]J- t:tLt

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi kepaila kaum kerabat, dan Allah melarang dari per-

buatan keji, kemungkaran dan pumusuhan' Dia memberi pengaiaran

kepadamu agar kamu drpat mengambil pelaiaran' (Q.S.al-Nahl/16: 90)32

Seseorang harus bekerja secara efisien dan efektif atau

mempunyai daya guna yang setinggi-tinggnYa, sebagai-

mana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-SaidaV32:7:

*l-riL;ru' 3l; i;"'4.;'iJt .}: "Y'r;i $Jt
Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan
Yang memulai p encip taan manusia dari t anah.(Q.S.al-SajdalVS2: 7)s

Seseorang harus mengerjakan sesuatu dengan sungguh-

sungguh dan teliti (itqan),tidak separuhhati atau setengah-

setengah, sehingga rapi, indatr, tertib, dan bersesuaian

antara satu dengan lainnya. Hdl tersebut dijelaskan dalam

surah al-Naml/27:88:

Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tem-

patnya, padahal iabujalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuat-

32 lbid.,4l5.
33 lhid.,557.

J.

6.
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7.

an Allah yang membuat dengankokoh tiapliap sesuatu; sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Naml/27:
88)*

Seseorang dituntut untuk memiliki dinamika yang tinggr,
komitmen terhadap masa depan, memiliki kepekaan ter-
hadap perkembangan masyarakat serta ilmu pengetahuan
dan teknologi, dan bersikap istiqomah, seperti dijelaskan
dalam ayat-ayat berikut ini:
o 1o,7. . ,  9.  .  '  '-? rJU 'O-_;r 

,r_), 1 y;_ ',itt'r Lf ti!__i

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Q.S.al-Insyir ahl94: T -8)#

t-ft-k7/-rrL\-Juii
Maka karena itu serulah (mereka kqada agama itu) dan tetaplah
seb agnimana dipuintahkan kq adamu. (Q.S.al-Syuu rcl 42: 7S)%

C. Indikator Mutu Pendidikan
Mutu pendidikan sering diindikasikan dengan kondisi

yangbaik, memenuhi syarat, dan segala komponen yangharus
terdapat dalam pendidikan, komponen-komponen tersebut ada-
lah masukar! proses, keluarary tenaga kependidikary sarana-
prasarana dan biaya. Mutu pendidikan juga merupakan salah
satu faktor penentu daya saing bangsa, sehingga untuk dapat
tetap bisa bertahan dalam percaturan global, maka pendidikan
yang bermutu mutlak diperlukan.

v nhid.,605.
n lbid., 1073

Ibid.,785

Peningkatan mutu pendidikan meruPakan sasaran Pem-
bangunan di bidang pendidikan nasional, dan merupakan

bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia

Indonesia (menyeluruh). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal

3 UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

menyatakan:

"Bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangs4 bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Es+ berakhlak muli4 sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertang gungSaw ab" .Y

Mutu pendidikan harus diupayakan untuk mencapai

kemajuan yang dilandasi oleh suatu perubahan terencana.

Menurut Sagala peningkatan mutu pendidikan diperoleh

melaui dua strategi, yaitu: (1) peningkatan mutu pendidikan

yang berorientasi akademis, untuk memberi dasar minimal

dalam perjalanan yang harus ditempuh untuk mencapai mutu

pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman, (2)

peningkatan muttr pendidikan yang berorientasi pada

ketrampilan hidup esensial, yang dicakupi oleh pendidikan

yang berlandasan luas, nyata, dan bermakna.

Lebih lanjut Sagala menyatakary bahwa lembaga pendi-

dikan (sekolah) dapat dikatakan bermutu, apabila prestasi

sekolah khususnya prestasi peserta didik, menunjukkan Pen-

37UU Rl Nomor 20 Tahun 2003
Ilmu,2003),7.

Tentang Sisdiknas (Semarang: Aneka
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capaian yang tinggi dalam; (1) prestasi akademik, yaitu nilai
raport dan nilai kelulusan memenuhi standar yang ditentukan,
(2) memiliki nilai-nilai kejujuran, ketaqwaary kesopanary dan
mampu mengapresiasi nilai-nilai budaya, dan (3) memiliki
tanggungjawab yang ti.gg, dan kemampuan yang diwujud-
kan dalam bentuk ketrampilan, sesuai dengan standar ilmu
yang diterimanya di sekolah.s Pendidikan yang bermutu adalah
pendidikan yang dapat menghasilkan peserta didik yang me-
miliki kemampuEln, wawasan, dan ketrampilan sesuai dengan
standar yang ditetapkan, sehingga memiliki peluang yang
cukup untuk berkompetensi di pasar kerja manapun dengan
tidak mengesampingkan aspek-aspek moral dalam kehidup-
annya.

Mansur dan Mahfud lunaidi menyatakan, setidak-tidak-
nya ada tiga indikator utama yang dapat menentukan tinggi
rendahnya kualitas pendidikan, yaitu; (1) dana pendidikan,
(2) kelulusan pendidikaru dan (3) prestasi yang dicapai dalam
membaca komprehensif . Pertama, pendidikan yang berkualitas
tidak mungkin dicapai tanpa dana yang cukup. Kedua, pendi-
dikan yang berkualitas cenderung dapat menghasilkan angka
kelulusan yang cukup tinggi. Tentu saja kriteria kelulusan ini
dengan angka yang sudah distandarkan. Ketiga, kemampuan
membaca komprehensif di negara berkembang cenderung lebih
rendah daripada di negara maju, hal ini disebabkan kebiasaan
anak-anak menghafal dalam belajar.3e

s Sagala, Manajemen Strategik, 170.
3e Mansur, dan Mahfud funaidi, Rekonstruksi Sej arah Pendidikan Islam

di Indonesia (fakarta: Departemen Agama RI Dirien Kelembagaan Agama
Islam,2005), 165.
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Lebih lanjut Mansur merumuskan bahwa kualitas pen-

didikan dapat dilihat dari segi Proses dan produknya. Pertama,

suatu pendidikan disebutbermutu dilihat dari segi proseg juga

sangat dipengaruhi oleh kualitas masukannya atau disebut

input.Proses belajar mengajar dikatakan efektil apabila selama

proses belajar mengajar berlangsunp peserta didik mengalami

proses pembelajaran yang bermakna. Dalam hal ini proses pen-

didikan tidak hanya berjalan dengan lancar dan baik, melain-

kan proses pendidikan, khususnya Proses pembelajaran dapat

memposisikan peserta didik sebagai subyek yang mendapat-

kan perlakuan secara humanistik, sehingga peserta didik me-

rasa memiliki kebebasan yang cukup untuk mengekpresikan

segala potensinya . Kedua, pendidikan disebut berkualitas dari

segi produh jika peserta didik menunjukkan ciri-ciri diantara-

nya penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar, hasil

pendidikannya sesuai dengan kebutuhan dalam hidupnya

dan hasil pendidikan sesuai atau relasandengan tuntutan ling-

kungan, khususnya dunia kerja.a0 Disamping itu, tidak kalah

pentingnya adalah kemampuan dan ketrampilan kerja, yang

sesuai dengan tuntutan hidup dalam masyarakat, sehingga ke-

hadiran lulusan pendidikan apapun levebrya dapat menunjuk-

kan kemandirian yang tangguh.

Mufu, menurutUsmetn, memiliki L3 karakteristik, sebagai

berikut:

1. Kinerja (performa); berkaitan dengan aspek fungsional

sekolah.
2. Waktu ajar (timeliness\: selesai dengan waktu yang wajar'

3. Handal (reliability);usia pelayanan prinna bertahan lama'

+

6(bid.,166
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4.
5.
6.

8.
9.

7.

Daya tahan (durability): tahan banting
Indah (asetetics)

Hubungan manusiawi Qtersonal interface):menjunjung tit gA
nilai-nilai moral dan profesionalisme.
Mudah penggunaannya(easy of use) sarana dan prasarana
dipakai.
Bentuk khusus (feature) keunggulan tertentu.
Standar tertentu (conformance to specifcation) memenuhi
standar tertenfu.

10. Konsistensi (consistency) keajegan, konstan, atau stabil
11. Seragam (uniformity): tanpa variasi, tidak tercampur.
L2. Mampu melayani (seraiceability): mampu memberikan

pelayanan prima.
13. Ketepatarr (auuraqy) ketepatan dalam pelayanan.ar

Sedangkan Deming, sebagaimana yang dikutip Arcaro,
mengembangkan 14 perkara yang menggambarkan mutu
dalam pendidikan, antara lain:a2

1. Menciptakankonsistensi tujuan. Mencipyakankonsistensi
tujuan untuk memperbaiki layanan dan siswa, dimaksud-
kan untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah yang kom-
petitif dan berkelas dunia.

2. Mengadopsi filosofi mutu total. Pendidikanberada dalam
lingkungan yang benar-benar kompetitif dan hal tersebut
dipandang sebagai salah satu alasan mengapa Amerika kalah
dalam keunggulan kompetitifnya. Sistem sekolah mesti

ar Husaini Usmary Manajemen Tbori, Praktik dan Riset Pendidikan,
flakarta: Bumi Aksara, 2006), 411,473.

a Arcaro, Pendidikan Berbasis Mutu,85-87.
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menyambut baik tantangan untuk berkompetisi dalam

sebuah perekonomian global. setiap anggota sistem sekolah

mesti belajar ketrampilan baru untuk mendukung revolusi

mutu.

l. Mengurangi kebutuhan pengujian. Mengurangi kebutuhan

pengujian dan inspeksi yangberbasis produksi massal di-

lakukan dengan membangun mutu dalam layanan pendi-

dikan. Memberikan fingkungan belajar yang menghasilkan

kinerja siswa Yang bermutu.

l. Menilai bisnis sekolah dengan cara baru. Nilailah bisnis

sekolah dengan meminimalkan biaya total pendidikan'

t. Memperbaiki mutu dan produktivitas serta mengurangi

biaya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melembagakan

proses. Prakteknya adalah dengan memperbaiki, meng-

identifikasi mata rantai kostumer/pemasok, mengidentifi-

kasi bidang-bidang perbaikary mengimplemtasi perubah-

ary menilai dan mengukur hasilnya, mendokumentasikan

serta standarisasi Proses.
6. Belajar sepanjang hayat. Hal tersebut disebabkan mutu

diawali dan diakhiri dengan latihan. Maka dari itu, perlu

digalakkan belajar sepanjang hayat sebagai indikator mutu'

7. Kepemimpinan pendidikan. Harus memPunyai kepemim-

pinan pendidikan yang bisa mengejawantahkan mutu ke

dalam visi dan misi lembaga.
g. Mengeliminasi rasa takut. Bekerja harus dilakukan dengan

kesadaran, bukan dilakukan dengan piiakan rasa takut'

g. Mengeliminasi hambatan keberhasilan. salah satu karakter

mutu adalah sangat minimnya hambatan dalam pelaksana-

an kegiatan. Jadi sekolah harus mengembangkan strategi

khusus untuk menghadapi hambatan tersebut'



1.0. Menciptakanbudaya mutu. Prinsip yangbaik dalam mene-

rapkan mutu adalah menciptakan budaya mutu, agar setiap

orang mempunyai tanggung jawab dibidangnya.
1L. Perbaikan proses. Hal tersebut dikarenakan tidak proses

yang sempurna, maka setiap proses hendaknya dievaluasi

dan dicari solusi untuk menutupi kekurangan tersebut.

12. Membantu siswa berhasil. Dorongan dan bantuan yang di-

tujukan kepada siswa harus selalu didengungkan tanpa

pandang bulu, terlebih lagi siswa yang berprestasi.
13. Komitnen. Manajemen mesti memiliki komitrnen terhadap

budaya mutu.
14. Tanggung jawab.

Dewasa ini semua lembaga pendidikan berorientasi pada

mutu. Lembaga pendidikan dikatakan'bermutu' jika input,

proses dan hasilnya dapat memenuhi persyaratan yang dituntut

oleh pengguna jasa pendidikan. Bila performance-nya dapat

melebihi persyaratan yang dituntut oleh stakeholder (user)

maka dikatakan unggul. Lantaran tuntutan persayaratan yang

dikehendaki para pengguna jasa terus berubah dan berkembang

kualitasny+ maka pengertian mutu juga bersifat dinamig terus

berkembang dan terus berada dalam persaingan yang terus

menerus.a3

a Mastuhu, "Universitas Islam di Tengah Kompetisi Global", dalam
M. Zainuddin dan Muhammad In'am Esha (Eds), Horizon Baru
Pengembangan Pendidikan Islam Upaya Merespon Dinamika Masyarakat
Glohal, (Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta bekerjasama dengan UIN
Press,2004), 101
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Sehubungan dengan hal tersebut, Nurdin menyatakan,

bahwa ada beberapa indikator pendidikan yang bermutu, antara

lain:a

1. Hasil akhir pendidikan merupakan tujuan akhir pendidik-

an. Dari hasil tersebut diharapkan para lulusannya dapat

memenuhi tuntutan masyarakatbila ia bekeria atau melan-

jutkan studi ke lembaga pendidikan yang lebih tit ggr.

2. Hasil langsung pendidikan. Hasil langsung pendidikan itu

berupa; (a) pengetahuan" (b) sikap, dan (c) ketrampilan. Hasil

inilah yang sering digunakan sebagai kriteria keberhasilan

pendidikan.

3. Proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan inter-

alcst arftan rau furyut, instrumental input, dan lingkungao untuk

mencapai tujuan pendidikan. Pada Proses ini, tidak ber-

bicara mengenai wujud gedung sekolah dan alat-alat pelaiar-

an, akan tetapi bagaimana memPergunakan gedung dan

fasilitas lainnya agar siswa dapat belajar dengan baik.

4. Instrumental input. Terdiri dari tujuan pendidikan, kuri-

kulum, fasilitas dan media pendidikan, sistem administrasi

pendidikan, guru, sistem penyampaian, evaluasi, serta bim-

bingan dan penyuluhan. lnstrumental input tersebut harus

dapat berinteraksi dengan raw input (siswa) dalam Proses
pendidikan.

5. Raw input dan lingkungann juga memPengaruhi kualitas

mutu pendidikan.

eMuhamad Nwdtn, Pendidikan yang Menyebalknn (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2005\, 7 9 -80.
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D. Sejarah Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan
Garvin dan Lovelock, sebagaimana dikutip Hadis dan

Nurhayati, mengemukakan bahwa mufu sebagai suafu konsep
sudah lama dikenal tetapi sebagai fungsi manajemen baru
terjadi akhir-akhir ini.as Garvin, dalam Nasution, membagi pen-
dekatan modem terhadap mutu ke dalam empat era mutu, yaitu
inspeksi, pengendalian mutu secara statistik, jaminan mutu
dan manajemen mutu strategik.6 Berikut akan penulis jelaskan
satu per satu tahapan tersebut.

1. Inspeksi

Pendekatan ini mulai diterapkan pada permulaan abad ke-
19. Pengendalian mutu mencakup beberapa model yang
seragam dari suatu produk untuk mengukur kinerja sesung-
guhnya. krspeksi brhadap output dilakukan langsung melalui
bantuan alat tertentu yang dirancang untuk mengukur
output fisik dibandingkan dengan standar yang seragam.
Sejak awal abad ke-2Q kegiatan inspeksi dikaitkan secara
lebih formal dengan pengendalianmutu danmutu itusen-
diri dapat dipandang sebagai fungsi manajemen yang
berbeda.

2. Pengendalian mutu secara statistik
Pengendalian mutu secara statistik ini beranggapan bahwa
variebilitas merupakan fakta dalam industri yang dapat
dipahami dengan menggunakan prinsip probabilitas dan
statistik. Kontribusi utamanya ialah bagan pengendalian

a5 Abdul Hadis dan Nurhayati 8., Manajemen Mutu Pendidikan
(Bandung: Alfabeta 2010), 92.

46 M.N. Nasution, Manajemen MutuTerpadu (Bogor-fakarta: Ghalia
Indonesia, 2005), 14-15.
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proses untuk merencanakan nilai produksi guna menentu-

kan apakah nilai tersebut masuk dalam rentang yang di-

kehendaki.aZ

]aminan mutu

Ada empat konsep baru yang berkaitan dengan jaminan

mutu, yaitu biaya mutu, pengendalian mutu terpadu atau

Total Quality Control, reliability engineering, danzero defect.as

Pengendalian mutu harus dimulai dari perancangan produk

dan berakhir jika produk telah sampai ke tangan pelanggan

yang puas. Feigenbaum sebagai pemiktr Tbtal Quality Control

menyatakanbahwa kegiatan dapat dikelompokkan ke dalam

tiga kategori, yaitu pmgendalian rancangan baru, bahan baku

yang baru datang dan produk.ae

Manajemen mutu strategik

Konsep ini menuntut kepada semua pihak dalam suatu

institusi untuk mengolah mutu secara strategrs. Dengan kata

lain, bagaimana suatu institusi, baik perusahaan mauPun

institusi pendidikan mamPu melakukan langkah-langkah

strategis dalam mengendalikanmutu dan menjamin mutu

produk atau lulusan lembaga pendidikan untuk memuas-

kan para pihak yang berkepentingan atau para stakeholders.

Dalam manajernen mutu shategik diperlukan Perencanalrn
strategik yang memungkinkan formulasi prioritas jangka

panjang dan perubahan institusional berdasarkan pertim-

bangan rasional. Tanpa strategi sebuah institusi tidak akan

a7 Hadis dan Nurhayati, Manajemen Mutu,92-93-
s Nasution, Manajemen Mutu, 15.
ae Hadis dan Nurhayati, Manaiemen Mutu,93.

3.

4.

-
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bisa yakin bagaimana mereka bisa memanfaatkan peluang-
peluangbaru.

Evolusi gerakan total quality dimulai dari masa studi
waktu dan gerak oleh bapak manajemen Ilmiah Federick Taylor
tahun 1920.an. Aspek yang paling fundamental dari mana-
jemen ilmiah adalah adanya pemisahan antara perencanaan
dan pelaksanaan. Meskipun pembagian tugas telah menim-
bulkan peningkatan besar dalam hal produkvitas, sebenarnya
konsep pembagian tugas tersebut telah menyisihkan konsep
lama mengenai keahlian/ketrampilan, dimana individu yang
sangat terampil melakukan semua pekerjaan yang dibutuhan
untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Manajemen
ilmiah Taylor mengatasi hal ini dengan membuat perencanaan
tugas manajemen dan tugas tenaga kerja. Untuk mempertahan-
kan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan maka dibentuk-
lah departemen kualitas yang terpisah.

Seiring dengan meningkatnya volume dan kompleksitas
pemanufakturan, kualitas juga menjadi hal yang semakin sulit.
Volume dan kompleksitas mendorong timbulnya quality
engineering pada tahun 1920-m dan reliability engineering pada
tahun 1950-an. Quality engineering sendiri mendorong timbul-
nya penggunaan metode-metode statistik dalam pengendalian
kualitas yang akhimya mengarah pada konsep control chnrts darr
statisticalprocess control. Kedua konsep terakhir ini merupakan
aspek fundamental dari total quality management.

Sekalipun konsep TQM banyak yang dipengaruhi oleh per-
kembangan-perkembangan di Jepan& tetapi tidak dapat di-
nyatakan bahwa TQM made in J apan. Hal ini dikarenakan banyak
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aspek TQM yang bersumber dari Amerika, diantaranya:s0

1. Manajemen ilmiah, yaitu berupaya menemukan satu cara

terbaik dalam melakukan suatu pekerjaan.

2. Dinamika kelompok, yaitu menguPayakan dan meng-

organisasikan kekuatan pengalaman kelompok.

3. Pelatihan dan pengembangan yang merupakan investasi

dalam sumber daya manusia

4. Motivasiberprestasi

5. Keterlibatankaryawan

6. System sosioteknikal dimana organisasi beroperasi sebagai

system yang terbuka.

Pengembangan organisasi

Budaya organisasi, yakni menyangkut keyakinary mitos,

nilai-nilai yang mengarahkan perilaku setiap orang dalam

organisasi.
g. Teori kepernimpinanbaru, yakni menginspirasi dan mem-

berdayakan orang lain untuk bertindak.

1.0. Konsep tinking-pindalam organisasi, yaitu membentuk tim

fungsional silang.

11. Perencanaan strategik.

Singkatrya perkembangan TQM ini diiringi oleh persaing-

an antara Amerika dengan ]epang. Akhirnya selama decade

L980-an, dimana Pangsa Pasar Amerika menurun tajam, pilih-

an para mahasiswa Amerika untuk jenjang Perguruan tinggi

adalah program MBA. Pada periode yang sam4 sebagian besar

mahasiswa universitas-universitas teknik di Amerika adalah

mahasiswa asing.

7.

8.

-

$ Tiiptono dan Diana, TQM,6.
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Jadi, misalnya persaingan global dalam sektor industry
di ibaratkan arena balap mobil, maka Amerika pada decade
1.980-an lebih memfokuskan pada upaya mengiklankan mobil-
nya secara lebih intensif dan lebih baik sementara pesaingnya
menekankan pada usaha meningkatkan kemampuan mobil,
pengemudi, mekanilg danpit crarnya. Pada saatAmerika terlam-
bat menyadari bahwa untuk memenangkan pasar global perlu
penekanan lebih besar pada kualitas daripada pemasaran, gerak-
an total quality muncul dan memberikan harapan perbaikan.sl

Dasar pemikiran perlunya TQM sangatlah sederhana, yakni
bahwa cara terbaik agar dapatbersaing dan unggul dalam per-
saingan global adalah dengan menghasilkan kualitas terbaik.
Untuk menghasilkan kualitas terbaik diperlukan upaya per-
baikan berkesinambungan terhadap kemampuan manusia,
proses dan lingkungan. Cara terbaik agar dapat memperbaiki
kemampuan komponen-komponen tersebut adalah dengan
menerapkan TQlvI, yaitu dengan melakukan perbaikan yang
terus menerus.

E. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan
Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan

mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang
atau tidak berhasil. Pertama, strategi pembangunan selama ini
lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih ber-
sandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidik-
an telah dipenuhi, seperti penyediaanbuku-buku (materi ajar)
dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikaru pelatih-
an guru dan tenaga kependidikan lainnya maka secara otomatis

lembaga pendidikan (pendidikan tinggi Islam) akan dapat meng-

hasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang

diharapkan . Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih

bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat

pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat

makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana

mestinya di tngk.at mikro (sekolah). Dengan kata lain" bahwa kom-

pleksitasnya cakupan permasalahan pendidikary seringkali tidak

dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.s2

Abdur Rahman Shaleh menyatakan bahwa ada tiga faktor

yang menyebabkan mutu pendidikan menurun dan meng-

alami perkembangan yang tidak merata. Pertama, kebijakan

penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan

pendekatan educational production function atau input-output

yang dilaksanakan secara tidak konsekuen. Kedua, penyeleng-

garaan pendidikan nasional dilakukan secara birokratis-sen-

tralsistik" sehingga menempatkan sekolah (madrasah) sebagai

penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan

birokrasi yang panjang dan kadang-kadang kebijakan yang

dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah (madrasah)

setempat. Ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua

peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini

pada umumnya lebih bersifat dukungan input (dana), bukan

pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitorinp

evaluasi, dan akuntabilitas).s3

s2 Umaidi, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Sebunh

Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Sekolah untuk Meningkntkan Mutu

(Intemet/mbs/artiket pendidikan Network. Mbs. Htm. 1999).
s Abdul Rahman Shaletr, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa

(fakarta: P. T. Raja Grafindo Persada, 2004),243'244.

' *
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Visi, misi dan tujuan pendidikan tinggi Islam pun juga
masih belum berhasil dirumuskan dengan baik. Tujuan pendi-
dikan tinggi Islam seringkali diarahkan untuk menghasilkan
manusia-manusia yang hanya menguasai ilmu Islam an-sich,
dan visinya diarahkan untuk mewujudkan manu sia yang salih
dalam arti yang taatberibadah dan gemar beramal untuk tuju-
an akhirat. Akibat dari keadaanyang demikian ini, makapara
lulusan pendidikan tinggi Islam hanya memiliki kesempatan
dan peluangyangcukup terbatas, yaitu hanya sebagai peng-
awal moral bangsa.s Mereka kurang mampu bersaing dan tidak
mampu merebut peluang dan kesempatan yang tersedia dalam
memasuki lapangan kerja, akibatnya lulusan pendidikan tinggi
Islam semakin termarginalisasikan dan tidak berdaya.ss

Pendidikan yangbermutu adalah pendidikan yang mampu
menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kom-
petensi, baik komp'etensi akademik maupun kompetensi kejuru-

s Dalam beberapa kasuistik, peran pendidikan Islam sebagai peng-
awal bangsapun dipertanyakan. Hal ini disebabkan adanya fenomena
di mana keadaan bangsa Indonesia yang mayoritas Islam tidak menun-
jukkan akhlaknya yang makin baik. Al-hasil, keadaan menunjukkan
dimana moral dan akhlak masyarakat semakin menghkhawatirkan.
Lihat: Ihid.,3

s5 Meskipun tidak setiap mereka (Mahasiswa) yang masuk dan
belajar di pendidikan tinggi Islam selalu didasari oleh motivasi ,,nafkah,,

atau demi "kepentingan ekonomi" di kemudian harinya, namun tidak
bias disangkal adanya keterkaitan antara dunia pendidikan dengan cita-
cita lapangan kerja dan kehidupansejahterabagi alumni dan tamatannya.
Sedenr ikian erat hubungan tersebut, sehingga besar kecilnya animo cal on
mahasiswa yang berminat dan mendaftarkan diri ke sebuah perguruan
tinggi tcrtentu, sebagian didasari oleh cerah tidaknya masa depan mereka
dalanr lral lapangan kerja yang bakal diperoleh setelah menyelesaikan
sttrd i. l.cbilr j.ruh lihat Imam Bawani, Pasar Kerja Alumni perguruanTinggi
Is/nrr, (Makalah disampaikan dalam Seminar Mahasiswa furusan
th rbiyah S'In IN Tu lungagun g 2005).
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an, yang dilandasi oleh kompetensi Personal dan sosial, yang

secara menyeluruh disebut sebagai kecakapan hidup (life skill).

Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang bermutu,

baik quality in fact mauPun quality in perception.s6 Untuk dapat

meningkatkan muhr Pendidikan, maka pendidikan tinggi Islam

harus dapat melaksanakan pengelolaan yang didasarkan pada

peningkatan mutu pendidikan tinggi Islam.

Dikala suatu lembaga pendidikan tersebut mendaPat

penanganan manajerial yang baik sesuai dengan visi dan misi-

nya, maka Peningkatan mutu sekolah/madrasah akan tercapai'

Dan inilah yang meniadi tujuan dari peningkatan mutu sekolalV

madrasah. Secara terperinci, tujuan dari program manajemen

peningkatan mutu adalah:

1. Mengembangkan kemampuan kepala madrasah bersama

BUru, unsur komite sekolahL/mejelis madrasah dalam aspek

manajemen berbasis sekolah untuk peningkatan mutu sekolalr"

Mengembangkan kemampuan kepala madrasah bersama

Buru, unsur komite sekolah/majelis madrasah dalam me-

laksanakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkaru

baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat setemPat,

Mengembangkan Peran serta masyarakat yang lebih aktif

dalam masalah umum persekolahan dari unzur komite sekolah

dalam membantu peningkatan mutu sekolah.

Pimpinan lembaga pendidikan Islam harus mulai membaca

kecenderungan masyarakat ke depan, kemudian merancang

strategi baru terkait dengan Peniaminan mutu pendidikan'

s Hari suderajat, Manaiemen Peningkatan Mutu Berbasis sekolah,

(Bandung: CV. Cipta Cekas Grafika,2AO5)' 17
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Masyarakat di masa mendatangsangatmungkin sebelum me-
masukkan anak-analcrya ke sebuah lembaga pendidikan termasuk
lembagapendidikan Islam, mereka minta ketegasan dulu ten-
tang jaminan mutu yang dijanjikan. Misalnya, kualitas pendi-
dikan seperti apa yangdiperoleh anak saya setelah saya masuk-
kan ke lembaga pendidikan ini?. Apa jaminannya kalau anak
saya kelak menjadi lebih berkualitas melalui proses pembelajar-
an yang ada di sekolah atau madrasah ini? Apabila mereka dapat
diyakinkan melalui jawaban dan bukti upaya riil dari pimpinan
maka banyak masyarakat yang mau memasukkan anaknya ke
lembaga tersebut. Namun jika masyarakat tidak yakin maka
masyarakat tidak jadi memasukkan anaknya ke lembaga ter-
sebut dan memindahkan ke lembaga pendidikan lain yang
menjanjikan masa depan kualitas.

Kecenderungan demikian harus "dibaca" dan direspon
karena masyarakat ke depan terutama dari kalangan telpelajar
dan memiliki kecukupan materi, mereka tidak lagi memper-
masalahkan biaya pendidikan, tetapi cendemng mempermasa-
lahkan mutu. Sudarwan Danim menyatakakan bahwa ketika
sekolah-sekolah membuka tawaran dan mampu menggaransi
mutu, baik sekolah negeri maupun swasta, pilihan masyarakat
akan makin banyak. Kesadaran mereka membayar biaya pen-
didikan tidak lagi ditentukan oleh berapa besar yang harus disetor
ke kas sekolatr, malainkan seberapa baik mutu produk dan jasa
yang dibeli untuk dibandingkan dengan sekolah lain.s7

s7 Sudarwan Danim, Agenda Pembaharuan
(Yogyakarta : Pustaka Pelajal, 2003),47.
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Adapun strategi pengelolaan Program dapat ditempuh

antara lain dengan langkah-langkah sebagai berikut:sE

1. Memberdayakan komite sekolah/majelis madrasah dalam

peningkatan mutu pembelajaran di sekolah

2. Unsur pemerintah KabupatenKota dalam hal ini instansi

yang terkait antara lain Dinas Pendidikan, Badan Perencana-

an KabupatenlKot4 Departemen Agama (yang menangani

pendidikan MI, MTs dan MA), Dewan Pendidikan Kabu-

patenKota terutama membantu dalam mengkoordinasi-

kan dan membuat jaringan kerja (akses) ke dalam siklus

kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya

dalam bidang pendidikan.

3. Memberdayakan tenaga kependidikary baik tenaga Peng-
ajar (guru), kepala sekolah, petugasbimbingan danpenyu-

luhan (BP) maupun staf kantor, pejabat-pejabat di tingkat

kecamatan, unsur komite sekolah tentang Manaiemen Ber-

basis Sekolah, pembelajaran yang bermutu dan peran serta

masyarakat.

4. Mengadakan pelatihan dan pendampingan sistematis bagi

para kepala sekolah, guru, unsur komite sekolah pada pe-

laksanaan peningkatan mutu pembelajaran

5. Melakukan supervisi dan monitoring yang sistematis dan

konsisten terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran di

sekolah agar diketahui berbagai kendala dan masalah yang

dihadapi, serta segera dapat diberikan solusi/pemecahan

masalah yang diperlukan.

$Kustrini Hardi, Implementasi Konsep MBS di Sekolah, diakses dari

http://www.harianbatam Pos. com/mod.PhP?mod=publisher&oP=
viewarticle&artid=8457. tanggal 8 Februari 201 1.
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Mengelola kegiatan yang bersifat bantuan langsung bagi
setiap sekolah untuk peningkatan mutu pembelajaran, Reha-
bilitasilPembangunan sarana dan prasarana pendidikary
dengan membentuk Tim yang sifahrya khusus untuk me-
nangani dan sekaligus melakukan dukungan dan peng_
awasan terhadap Tim bentukan sebagai pelaksana kegiatan
tersebut.

Sedangkan menurut Malik Fadjar, shategi peningkatan
mutu pendidikan yaitu peningkatan mutu pendidikan yang
berorientasi ketrampilan (broad based education) d,an pening-
katan mutu pendidikan berorientasi akademik (hight based
education). Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan ber-
orientasi akademik bisa ditempuh melalui: (l)^euality assurance
kepada semua lembaga pendidikan sehingga dapat memper-
siapkan peserta didik untuk dapat tersaring pada saat d.ilakukan
quality control melalui ujian nasional; (2) Menjamin kesejah_
teraan tenaga kependidikan sehingga mereka dapat hidup layak
dan dapat memusatkan perhatiannya pada kegiatan mengajar;
dan (3) Mendorong daerah dan lembaga untuk dapat me_
mobilisasi berbagai sumber dana dalam rangka meningkatkan
mutu pelayanan pendidikan.se

Khusus bagi pelaksanaan pendidikan agama di sekoiah
diperlukan perhatian yang lebih besar daripada pendidikan
pada umumnya, terutama menyangkut mufu yang dihasilkan_
nya. Mutu pendidikan agama tidak dapat diukur melalui tabel-
tabel statistilg tetapi dengan totalitas peserta didik sebagai pribadi

s A. Malik Fa djar, Hotistika pemikiran pendidikan,ed. Ahmad Barizi
(Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, Z00S),2G9.
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dan sosial. Maka" mutu pendidikan agama itu perlu diorien-

tasikan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Tercapainya sasaran kualitas pribadi, baik sebagai manusia

yang beragama maupun sebagai manusia Indonesia yang

ciri-cirinya dijadikan tujuan pendidikan nasional.

2. Integrasi pendidikan agama dengan keseluruhan proses

maupun institusi pendidikan yang lain.

3. Tercapainya internalisasi nilai-nilai dan norma-norma

keagamaan yang fungsinya secara moral untuk mengem-

bangkan keseluruhan sistem sosial dan budaya.

4. Penyadaran pribadi akan tuntutan hari depannya dan

transformasi sosial dan budaya yang terus berlangsung.

5. Pembentukan wawasanijtihfrdiyyah (cerdas emosional) di

samping penyerapan ajaran secara aktif.o

Perwujudan orientasi tersebut membutuhkan komihnen

yang tinggr dan kerja keras dari tenaga kependidikan terutama

para guru agama karena problem yang mereka hadapi untuk

meningkatkan mutu pendidikan agama di sekolah tidak ringan.

Mereka menghadapi problem waktu penyajian pendidikan

agama yang sangat minim, pelajaran pendidikan agama tidak

dilibatkan dalam ujian negara, dan kepedulian siswa untuk

mempelajari agama hanya setengah hati. Artinya para siswa

mengikuti pelajaran agama hanya sebagai rangkaian kewajib-

an yang harus dijalani, bukan atas kemauan dan kesadaran

sendiri.

Sehubungan dengan itu perlu ditempuh cara-cara baru

yang tidak formal untuk meningkatkan mutu pendidikan

6lhid.195-L97
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agama di sekolah seperti memperbanyak kegiatan ekstra
kurikuler yang diisi dengan pendidikan agam4 peringatan hari
besar Islam, pondok ramadhan, pengkondisian kegiatan ngaji
siswabaik di sekolah melalui kelompok-kelompok kecil mau-
pun di rumah.

Sedangkan upaya strategis atau kiat-kiat jitu dalam mem-
percepat peningkatan mutu madrasatr, hal ini sebagaimana
diungkapkan oleh Yahya lJmar, bahwa madrasah diibaratkan
mesin, maka ada tiga hal yang hendak dilakukan yaitu menye-
hatkan mesiry mengurangi beban dan merubah beban menjadi
energi.51

Pertama, menyehatkan mesin. Mesin dalam sebuah organi-
sasi pendidikan dapatberwujud budaya organisasi dan proses
organisasi. Madrasah yang sehat adalah yang memiliki budaya
organisasi yang positip dan proses organisasi yang efektif. Dalam
mewujudkan budaya madrasah yan gbaru, diperlukan konsoli-
dasi idiil berupa reaktualisasi doktrin-doktrin agama yang selama
ini mengalami pendangkalary pembelokan dan penyempitan
makna. Konsep tentang ihlas, jihad dan amal shaleh perlu di-
reaktualisasikan maknanya dan dijadikan core values dalam
penyelenggaraan pendidikan madrasah. Dengan landasan nilai-
nilai fundamental yang kokotu akan menjadikan madrasah
memiliki modal sosial (social capital) yang sangat berharga dalam
rangka membangun rasa saling percaya (trust), kasih sayang,
keadilary komitmery dedikasi, kesungguhan, kerja keras, per-
saudaraan dan persatuan. Dengan social capital yang baik, akan
memunculkan semangat berprestasi yang tinggt terhindar

6tTobroni, Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah, diakses dari
http://re-searchengines.com/drtobroni5-07.html. tanggal 9 Februari 201 I
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dari konflik yang seringkali menjadi "hama" bagi perkem-

bangan madrasah. Lembaga pendidikan madrasah juga perlu

tampil dengan nam4 semangat, semboyan dan performen baru.

Misalnya dengan nama baru seperti MI Putera Harapary MTs

Tunas Bangsa, MA Insan Mulia, dan lain sebagainya.

Kedua, kurangi beban. Madrasah memang sarat beban,

apabila dilihat dari missi, muatan kurikulum, dan beban-beban

sosial, budaya dan politik Penyelenggaraan kurikulum madrasah

perlu diformat sedemikian rupa agar tidak terpaku pada for-

malitas yang padat jam tetapi tidak padat misi dan isi. Orientasi

pendidikan tidak lagi pada "haaing" tetapi "being", bukan

'sdrmling' tetapi "lenrning", dan bukan "transfer of knowledge"

tetapi membangun jiwa melalui "transfer of aalues" lewat ke-

teladanan. Metode belajar yang mengarah pada, "quantum

learning", "quantum teaching" dalrr "study fun" darr sebagainya

perlu dikritisi. Budaya Belajar Bangsa Indonesia tidak harus

mencontoh model Eropa sepertibermain sambilbelajaa guru

hanya sebagai fasilitator, menekankan proses dari pada hasil,

mengutamakan alat belajar dan lain sebagainya. Budaya belajar

Bangsa Indonesia yang banyak berhasil membesarkan orang
justru yang mengembangkan sikap kesungguhan, prihatin

(tirakat),ih1as (nrimo, qanaah), tekun dan sabar. Siswa madrasah

harus dididik menjadi generasi yang tangguh, memiliki jiwa

pejuang seperti sikap tekun, ulet, sabar, tahan uji, konsistery

dan pekerja ker as. Multiple intelligencc (intellectual, emotional darr

spiritual quotient) siswa dapat dikembangkan secara maksimal
justru melalui pergumulan yang keras, bukan sambil bermain

atau dalam suasana fun semata.

Ketiga, merubah beban menjadi energi. Pengelola madra-

sah baik pimpinan maupun gurunya haruslah meniadi orang

E*



-yang cerdik, lincah dan kreatif. pemimpin madrasah tidak se-
pafutnya hanya berperan sebagai administrator, ,,pilot,, atau
"masinis" yang hanya menjalankan tugas sesuai dengan ke_
tenfuao melainkan harus diibaratkan seorang " sopit,,,,,pun_
daki" atau "enhepreneur" yang senantiasa berupaya mencipta_
kan nilai tambah dengan cara mendayagunakan kekuatan untuk
menufupi kelemahan, mencari dan memanfaatkan peluang yang
ad4 dan merubah ancaman menjadi tantangan (analisis swot).

Upaya peningkatan mutu pendidikan bukanlah pekerjaan
yang mudah. Oleh karenanya diperlukan suatu shategi yang
tepat dalam rangka terwujudnya mutu. Dalam upaya merumus_
kan strategi peningkatan mutu lembaga pendidikary ]oseph
M. Juran memberikan pandangannya tentang upaya pembangur-
an mufu organisasi secara umum yang dapat diadopsi dalam
bidang pendidikan. (1) Meraih mutu merupakan proses yant
berkesinambungan dan tidak mengenal akhiq, (2) Mutu me_
merlirkan kepemimpinan yang tangguh; dan (3) program per_
baikan mufu memerlukan pelatihan.

Kemudian pada tingkat yang lebih praktis, Jerome S. Arcaro
menjelaskan bahwa program perbaikan mutu harus dilandasi
oleh nilai-nilai filosofis yang melahirkan visi dan misi serta
tujuan. Di atas fondasi filosofi mutu tersebut berdiri pilar-pilar
mutu, meliputi fokuspada pelanggan, keterlibatan total seluruh
partisipan organisasi, pengukuran, komitrnerL dan perbaikan
berkelanjutan.62

Orientasi dari implementasi seluruhprinsipmutu di atas
tidak lain adalah untuk memenuhi harapan pelanggan. Dalam
perspektif Total Quality Management yang menjadi orientasi

dari seluruh program mutu adalah terpenuhinya kepuasan

pelanggan, baik pelanggan intemal (internal customer; dalam

konteks lembaga pendidikan adalah siswa, guru dan staf), mau-

pun pelanggan eksten al (external customer; masyarakat, peme-

rintah, lembaga usaha "pengguna" lulusan pendidikan dan

sebagainya)

Implementasi prinsip-prinsip mutu di atas, pada tingkat

operasional perlu disusun rumusan strategr pembangunan mutu

yang lebih teknis. Strategi ini bertumpu pada kemamPuan mem-

perbaiki dan merumuskan visi lembaga yang kemudian di-

tuangkan dalam rumusan misi dan tujuan. Dari sini kemudian

menjadi acuan dalam merumuskan program lembaga yang apli-

kabel, pemilihan metode dan pendekatan yang tepat dan par-

tisipatif, persiapan sumberdaya yang berkualitas, pengkon-

disian lingkungan yang kondusif, serta pengadaan sarana yang

relevan dengan program dan tujuan. Dalam hal ini, setidaknya

ada dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka

merumuskan strategi pembangunan mutu lembaga pendidik-

an. Pendekatan tersebut antara lairy sebagai berikut:

1. Pendekatan Struktural

Eksistensi lembaga pendidikan -dalam perspektif ilmu

manajemen- merupakan sebuah organisasi yang memiliki

struktur yang jelas. Seluruh proses dalam rangka Perumusar!
pelaksanaan, dan pencapaian tujuan dilaksanakan dalam sebuah

sistem yang terstruktur secara baik. Dengan karakternya yang

demikian, maka upaya yang dapat dilakukan dalam mem-

bangun mutu lembaga pendidikan salah satunya adalah me-

Ialui pendekatan struktural.
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62 Arcarq Pendidikan Berbasis,lS.
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Dalam perspektif pendekatan struktural, untuk mewujud-
kan lembaga pendidikan yang bermutu, perlu dibangun suatu
sistem mutu yang inheren dalam struktur dan program lem-
baga pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyuflm
strukturdan mekanisme keria yang jelas serta mengefektifkan
seluruh unsur lembaga yang terjalin secara sistematis guna men-
dukung pencapaian tujuan yaitu mutu lembaga.

Implernentasi dari pendekatan ini adalah dengan melak-
sanakan fungsi-fungsi manajemen; perencanaan, pengorgani-
sasian, penggerakan, pengawasary dan evalirasi terhadap
pengelolaan sumberdaya organisasi yang dilaksanakan secara
berkualitas sejak dari proses perencanaan hingga pada tahap
evaluasi. Untuk menjamin pelaksanaan fqngsi manajemen
bermutu ini dapat dipergunakan konsep jaminan mutu ter-
padu (Total Quality'Assurance). Pelaksanaan dari implementasi
pendekatan ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai
berikut:

Tabel

" , Implementasi Pendekatan Struktural

:'1.::..

Sebagai pelaksanaan dan penjabaran dari pendekatan di
atas, setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan secara
praktis dalam rangka membangun mutu pendidikan, yaitu:
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rungsr

Bidang
Perenca-
naan
1A)

Pengorgani
-sastan
(BT

Pengge'
rakan
(c)

Pengawas
an
(Di

Eva-
luasi
(F.)

a
Mutu

1. Kurikulum A.l 8.1 c.1 D.1 E.t
2. Irersonalia 4.2 8.2 c.2 D.2 E.2
3. Kesiswaan 4.3 8.3 c.3 D.3 E.3
4, Sarana A.4 8.4 c,4 D.4 E.4
5. Keuanean A.5 8.5 c.5 D.5 E.5

,ingkunqan 4.6 8.6 :.6 D.6 D.6
Mutu) o Q o o \

(1) Pengenalan visi, misi dan tujuan pendidikan oleh seluruh
pihak yang terlibat dalam proses pembangunan mutu pen-
didikaru (2) Penjabaran program peningkatan mutu pendidik-

a& (3) Penentuan cakupanfiingkup yang akan ditingkatkan
kualitasnya, dan (4) Melakukan kajian atau analisis SWOT.

Untuk dapat melakukan program tersebut, menurut

Suyanto dan MS Abba+ ada beberapa prasyarat yang harus

dipenuhi. Putama, adanya seorang pemimpin yangbenar-benar
memahami permasalahar; . I(edua, kesiapan sumberdaya manu-

sia yang terlib at, Ketiga, pemahaman terhadap realitas obyektif
oleh seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pembangunan
rnutu.6

Di samping itu, langkah selanjutnya yang per,rting untuk
dilakukan adalah dengan membentuk prosedur pelaksanaan

program mutu. Secara formal, tugas ini dapat didelegasikan

kepada unit/departemen khusus. Dalam hal ini, kehadirin
lembaga penjaminan mutu menjadi relevan. Lembaga pen-
jaminan mutu bertugas untuk menyusun dan mengoperasikan

program mutu serta melaksanakan evaluasi terhadap pelak-

sanaan program yang telah dijalankan. Dari hasil evaluasi ini
kemudian menjadi bahan dalam penyusunan program mutu
berikuhrya. Dengan demikian, prinsip continuity improaement
dalam konsep TQM selalu dapat dilaksanakan.

2. Pendekatan Kultural
Lembaga pendidikan dalam proses perjalanannya akan

mengalami dinamika dan melahirkan pola-pola (fikir, sikap dan

6 Suyanto dan MS Abbas, Wajah dan Dinamika Anak Bangsa (Yogya-
karta: Adicita, 2001), 1L0-111.



tindak) yang khas. Inilah yang kemudian akan membentuk
sebuah budaya organisasi. Budaya dalam konteks organisasi
setidaknya mengandung beberapa unsur, yaitu: budaya meru-
pakan konstruk sosia! budaya memberikan tuntunan bagi para
anggotanya; budaya berisi kebiasaan atau tradisi; dalam suatu
budaya, pola-pola nilai, keyakinan dan haraparL pemahaman
dan perilaku timbul dan berkembang sepanjang waktu; dan
budaya mengarahkan perilaku.

Budaya masing-masing organisasi bersifat uniks. Dalam
perspektif TQIvI, pembangunan mutu membutuhkan perubah-
an budaya ke arah budaya mutu. Esensi TQM adalah pemben-
tukan budaya mutu, dimana gagasan tentang kualitas harus
selalu ada dalam kesadaran seluruh komponen yang ada dalam
organisasi. Seluruh komponen organisasi secara terpadu ber-
upaya untuk mencapai mutu, sebagaimana yang diungkapkan
oleh Edward Sallis " TQM is abaut oeating a quality culture where
the aim of eaery member of staf is to delight their customers and and
uthqe the structure of their organization allow them to do so"6.

Sebagai implementasi dari pendekatan ini, maka perlu
disusun sebuah "program" yang disebut sebagai program
pembudayaan mutu (culturizing of quality). Nilai-nilai mutu
perlu diintrodusir dan disosialisasikan kepada seluruh elemen
organisasi untuk kemudian dijadikan sebagai standar perilaku
yang dilaksanakan dalam melaksanakan seluruh proses yang
berlangsung dalam lembaga pendidikan.

n Tjiptono & Diana, Total Quality, 74-75.
65 Edward Sallis, Tbtal Quality Management in Education (London:

Kogan Page,1993),26
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Dalam tinjauan lain, strategi dalam melaksanakan mana-

jemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah atau madrasah

dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:66

1. Bechmarking, yaitu kegiatan untuk menetapkan standar,

baik proses mauPun hasil yang akan dicapai dalam suatu

periode tertentu. Untuk kepentingan praktis, maka standar

tersebut direfleksikan dari realitas yang ada.

2. Quality Assurance yangbersif atproses oriented, yaitu proses

yang sedang dilaksanakan sesuai dengan standar dan pro-

sedur yang telah ditetapkan sehingga bisa berhasil secara

efektif (sesuai dengan standar). Sehingga pendidikan tinggi

Islam pun perlu menyusun sistem dan mekanisme yang dapat

digunakan sebagai wadahuntuk mengaudit seluruh kom-

ponen lembaga dalam meningkatkan mutunya yang di-

sebut dengan quality assurance sistem.

3. Quality Control, yaitu suatu sistem untuk mendeteksi ter-

jadinya penyimpangan kualitas out-put yang tidak sesuai

dengan standar. Konsep ini berorientasi pada out-puf untuk

memastikan apakah mutu yang dihasilkannya sudah sesuai

dengan standar yang ingin dicapai. Oleh karena itu, konsep

ini menuntut adanya indicator yang pasti dan jelas.

4. School Reaieut, yaitu proses yang mengharuskan seluruh

komponen lembaga untuk bekerja sama dengan berbagai

pihak yang memiliki keterkaitan misalnya orang tu4 tenaga

professional, pemerintah dan sebagainya. Dengan School

Reaiew diharapkan dapat menghasilkan laporan yang dapat

66 Dikmenum Depdikbud, Manajemen Peningkatan Mutu dalam

suplemen 2 Pelatihan Kepals Sekolah Menengah Llmum (f akarta: Depdikbud,

1999\,1,4.
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mengungkapkan kelemahan-kelemahary kekuataru dan

memberikan rekomendasi unfu k penyusunan Perencanaan
strategis pengembangan pendidikan tinggi Islam di masa

mendatang.

Murgantroyd dan Morgan dalam Prim Masrokan6T men-

jelaskan bahwa terdapat tiga strategi dasar dalam menetapkan

mutu, yaifu:

1,. Quality Assurance, yaitu mengacu pada penetapan standar,

metode yang memadai, dan tunfuan mutu oleh sekelom-

pok atau lembaga para pakaryang diikuti olehproses Peng-
awasan dan evaluasi yang memeriksa sejauh mana pelak-

sanaannya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Se-

suatu yang penting dalam proses Quality Assurance adalah

publikasi dari yang telah ditetapkan tersebut.

2. Contract Conformance.Mutu standar harus ditetapkan secara

spesifik melalui negosiasi dalam bentuk sebuah kontrak

yang disepakati dalam lingkup kerja peningkatan mutu pen-

didikan tinggi Islam. Mutu harus dilihat apakah terdapat

kesesuaian dan komitmen dalam perumusan standar mufu

yang spesifik tersebut.

3. Customer-driaen Quality, yaittt mengacu pada pemikiran

mufti dari mereka yang menerima produk atau layanan.

Prosuk atau layanan yang diberikan harus sesuai dengan

harapan dan kualitasnya ditentukan oleh klien. Produk

67 Prim Masrokan Mutohar, "Visionary Leadership Kepala Madrasah
dalam Konteks Manajemen Peningkatan Mutu berbasis Madrasah",
Episteme, Volurne I, Nomor 2 (Tulungagung: PPs STAIN Tulungagung,
1,999),23.
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atau layanan harus disesuaikan dengan tuntutan dan

harapan para klien dan stakeholders.

Strategi-strategi tersebut merupakan rancangan atau

langkahJangkah konkrit untuk meningkatkan mutu pendi-

dikan, supaya mutu pendidikan menjadi lebih meningkat,

sehingga pendidikan Nasional mampu ditingkatkan.

F. Manajemen Peningkatan Mutu Terpadu Pendidikan

Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau lebih dikenal

dengan Total Quality Management (TQM), menurut Tjiptono

dan Diana merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan

usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing orga-

nisasi melalui perbaikan yang terus menerus atas produk, jas4

manusia, proses dan lingkungannya.s

TQM merupakan konsep yang lebih luas yang tidak

menekankan pada aspek hasil tetapi juga kualitas manusia dan

kualitas prosesnya. Bahkan Stephen Uselac menegaskan

bahwa kualitas bukan hanya mencakup produk dan jasa tetapi
juga meliputi proses. lingkungan dan manusia6e. TQM adalah

suatu keinginan untuk selalu mencoba mengerjakan segala se-

suatu dengan selalu baik sejak awal. TQM .tidak menyediakan

kesempatan untuk memeriksa, kalau-kalau ada yang salah.

Kata "Total" (terpadu) dalam TQM menegaskan bahwa setiap

orang yang berada dalam organisasi harus terlibat dalam

upaya peningkatan terus menerus.

6 Tjiptono dan Diana, Total Quality,4.
6e Fandy Cipto dan Anastasia Diana Total Quality Management

(Yogyakarta: Andi, 2003), 3.

E
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Kata "Manageffient" dalam TQM berlaku bagi setiap orang
sebab setiap orang dalam sebuah institusi, apapun stafus, posisi
atau peranannya adalah manajer bagi tanggung jawabnya

masing-masingzo. Dari pemaparan diatas penulis dapat dapat
menyimpulkan bahwa manajemen mutu terpadu (TQM) dalam
lembaga pendidikan diasumsikan sebagai upaya untuk melak-
sanakan manajemen secara menyeluruh meliputi semua unit
kerja yang ada pada lembaga pendidikan. Hal iniberarti seluruh
unit kerja yang ada pada lembaga pendidikan melaksanakan
manajemen yang sama dan berkomitmen dalam melakukan
perbaikan secara terus menerus unfuk mencapai kualitas pen-
didikan yang baik

Mulyasa mengatakan bahwa MMT merupakan usaha dan
terkoordinasi untuk secara terus menerus memperbaiki kualitas

layanan, sehingga fokusnya diarahkan ke pelanggan dalam hal

ini peserta didik, orang tua peserta didilg pemakai lulusary

BUru, karyawary pemerintah, dan masyarakat. Tr

Manajemen mutu terpadu terjadi apabila sekolah atau
madrasah melakukan pengembangan dan peningkatan mutu
pendidikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu

terpadu terjadi apabila sekolah telah melakukan manajemen
jaminan mutu (Tbtal Quality Assurance). Artinya manajemen
jaminan mutu terjadi apabila kepala sekolah melaksanakan

fungsi kepemimpinannya dengan baik, sehingga menjadi

tumpuan bagi keberhasilan manajemen semua komponen
pendidikan.

70 Saf lis, Total Quality lvIanagement,T4.
7t E. Mulyasa, Menjadi KepalaSekolahProfesional (Bandung: Remaja

Ilosda Karya, 2004), 26.

&1

Dengankatalainbahwakeberhasilanurusankurikulum,

urusan kesiswaan, urusan sarlrna-prasaran4 urusan hubungan

dengan masyaraka! urusan keuangan dan tata usaha akan sangat

bergantung pada kepemimpinan kepala sekolah atau kepala

madrasah sebagai top leader'nya. Pelaksanaan manajemen

jaminan mutu di sekolahmerupakanlangkah awal menuju pe-

laksanaan manajemen mutu terpadu Qbtal Quality Management

= TQM) yang dalam konteks manajemen sekolah disebut

MPMBS(ManajemenPeningkatanMutuBerbasisSekolah).?2
Mutu terpadu atau disebut juga Total Quality Management

(TQM) dapat didefinisikan dari tiga kata yang dimilikinya

yaitu: Total (keseluruhan), Quality (kualitas, derajat/tingkat

keunggulan barang atau jasa), Management (tindakan, seni'

cara menghendef pengendalian, pengarahan)' Dari ketiga kata

yang dimilikinya, definisi TQM adalah: "sistem manajemen

yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (customer satis-

faction) dengan kegiatan yang diupayakan benar sekali (right

first time), melalui perbaikan berkesinambungan (continous

impr oa emenf ) dan memotivas i katy aw an " 7 3

Seperti halnya kualitas, Total Quality Managemenf dapat

diartikan sebagai berikuU

1. Perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam fal-

saf ah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas,

teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan

pelanggan.

2 Suderadjat, Manaiemen P eningkatan, 58'
73 Bambang H. Hadi Wiardjo dan Sulistijarningsih.Wibisono'

Memasuki Pasar Internasional Dengan ISO 9000, sistem Manaiemen Mutu

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 46.
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2. Sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai

strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan

dengan melibatkan seluruh anggota organisasi.

3. Suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang men-

coba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui

perbaikan terus menerus atas produk, iasa, manusi4 Proset
dan lingkungannya.Ta

Adapun unsur-unsur utama TQM sebagai berikut:

1. Fokus pada pelanggan.

2. Obsesi terhadap kualitas.

3. Pendekatan ilmiah.

4. Komitmen jangka panjang.

5. Kerja sama tim.

6. Perbaikan sistem secara berkesinambungan.

7. Pendidikan dan pelatihan.

8. Kebebasan yang terkeridali.

9. Kesatuan tujuan.

10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.Ts

Ada beberapa tokoh yang mengemukakan prinsipprinsip

TQM. Salah satunya adalah Bill Craslr" 1'995, mengatakan bahwa

program TQM harus mempunyai empat prinsip bila ingin sukses

dalam penerapannya. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai

berikut:

7{ Depdiknas, Standar Nasional Penilidikan (fakarta: Peraturan

Pemerintah No. 19 Tahun 2005).
7s Zulian Yamit, Manaiemen Kualitas Produk Dan lasa (Yogyakarta:

CV Adipura, 2001), 89.
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1. Program TQM harus didasarkan pada kesadaran akan kuali-

tas dan berorientasi pada kualitas dalam semua kegiatan-

nya sepanjang Program, termasuk dalam setiap proses dan

produk.

2. Program TQM harus memPunyai sifat kemanusiaan yang

kuat dalam memberlakukan karyawan, mengikutsertakan-

nya, dan memberinYa insPirasi.

3. Progran TQM harus didasarkan pada pendekatan desen-

tralisasi yang memberikan wewenang disemua tingkat,

terutama di garis depan, sehingga antusiasme keterlibatan

dan tujuan bersama menjadi kenyataan.

4. ProgramTQMhams diterapkan secaramenyeluruh sehingga

semua prinsip, kebijaksanaan, dan kebiasaan mencapai

setiap sudut dan celah organisasi.T5

Menurut Edward Sallis yang dikutip oleh Sudarmawan

Danim bahwa sekolah yang bermutu bercirikan sebagai berikut:

1. Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal

maupun pelanggan eksternal.

2. Sekolah berfokus pada upaya untukmencegah masalah

yang muncul, dalam makna ada komitmen untukbekerja

sec.ra benar dari awal.

3. Sekolah memiliki investasi pada sumber dayanya'

4. Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik

ditingkat pimpinan, tenaga akademik, mauPun tenaga

administratif.

5. Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai

umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan

75 Tjiptono & Diana, Tbtal Quality,45.
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kesalahan sebagai instrument untuk berbuat benar pada
peristiwa atau kejadian berikutrya.

6. Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk
mencapai kualitag baik dalam perencanaan jangka pendek,
jangka menengatr, maupun jangka panjang.

7. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibat-
kan semua orang sesuai dengan fugas pokok, fungsi, dan
tanggung jawabnya.

8. Sekolah mendorong orang yang dipandang memiliki
kreativitas, mampu menciptakan kualitag dan merangsang
yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas.

9. Sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap
orang, termasuk kejelasan arah kerja se,sara vertical dan
horizontal.

10. Sekolah memiliki strategi dan criteria evaluasi yang jelas.
11. Sekolah memandang atau menempatkan kualitas yang

dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki kualitas layanan
lebih lanjut.

12. sekolah memandang kualitas sebagai bagian integral dari
budaya kerja.

13. sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus
menerus sebagai keharusan.z

Sebagai ilushasi tentang Standar mutu dapat dilihat
dalam tabel sebagai berikut:

z Sudarmawan Danim, Visi Baru Manajemen Sekotah: dari llnit
Birokrasi ke Lembaga Akademik (fakarta: pT Bumi Aksar4 2006),54_SS.
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Standar Produk dan Iasa Standar Pelanssan

1. Kesesuaian dmsan spesifikasi I Kepuasan pelanggan

2. Kesesuaian densan'tuiuan dan manfaat 2. Memenuhi kepuasan pelanggan

3. Tanpa cacat (zero defects) J. Menvenanqkan pelanggan

4. Selalu baik seiak awal

Tabel Ilustrasi Standar Mutu

Bagi |epang konsep mutu yang diteraPkan dengan

menggunakan istilah tersendiri yang mereka narnakan dengan

Kaizen, Kaizen berarti perbaikan sedikit demi sedikitbtepby

step improoement). Esensi Kaizen adalah proyek kecil yangber-

upanya untuk membangunkesuksesan dan kepercayaan diri,

dan mengembangkan dasar peningkatan selanjuhrya. Josept

]uran merekomendasikan untuk memecah-mecah proyek besar

menjadi kerja kecil-kecil karena akan lebih solidzE.

Kaizen juga berarti PenyemPumaan yang herkesinam-

bungan yang melibatkan setiap orang baik manajer mauPun

karyawan. Filsafat Kaizen menganggap bahwa cara hidup kita

baik cara kerja kehidupan sosial, mauPun kehidupan rumah

tangga,perlu disempumakan setiap saat. Dalam falsafah Kaizen

menekankan bahwa tidak satu haripun tidak boleh berlalu tanpa

suatu tindakan PenyemPurnaan dalam perusahaan. Keper-

cayaan bahwa harus ada penyemPurnaan tanpa akhir telah

berurat berakar dalam cara berpikir orang JePang. Pepatah kuno

fepang mengatakan "Bila seseorang tidak kelihatan selama tiga

hari, temannya harus memperhatikan dengan seksama untuk

mengetahui apa yang telah dialami?e. Bila berbicara tentangmutu,

maka tidak dapat kita lupakan membicarakan tiga gagasan lain-

ru Sallis, Total Quality Management, TT.
D Masoaki Linai, Kaizen Kunci Sukses lepang dalam Persaingan,Terl

Mariani Ganda Mihardia (|akarta: Taruma Grafik4 1996)' 4.



nya yang berkenaan tentang mutu, yaitu control mutu(quality
control), jaainan mutu (quality assurance), dan mutu terpadu
(total quality)w.

Kontrol mutu secara historis merupakan konsep mutu
yang paling tua. Kontrol mutu merupakan aktivitas mengeli-
minasi dan mendeteksi komponen-komponen dari suatu produk
yang tidak sesuai dengan standar. Konhol mutu ini dilakukan
sesuai produksi yaitu dengan melacak produk-produk yang
cacat. Kontrol mutu ini dalam perusahaan biasanya dilakukan
oleh pefugas pemeriksa mutu. Inspeksi dan pemeriksaan ada-
lah metode umum dalam conhol mutu dan sudah digunakan
secara luas dalam pendidikan untuk memeriksa apakah stan-
dar-standar telah terpenuhi atau belum. ,,

faminan mutu dilakukan pada waktu proses berlangsung
atau sesudahnya. Penekanan ini unfuk memberikan jaminan
bahwa hasil suatu produk itu terhindar dari kesalahan sejak
dari awal, jaminan ini adalah sebuah cara untuk menghasilkan
suatu produk yang bebas dari cacat (zero defect)jaminan mutu
ini adalah sebuah usaha pemenuhan spesifikasi produk secara
konsisten atau menghasilkan produk yang selalu baik sejak awal
kightfirst time eaery time) jamrnan mutu ini lebih menekankan
pada tanggung jawab kinerja para pekerja dibandingkanpada
inspeksi kontrol mutu., meskipun inspeksi kontrol temuanini

|uga tetap significant.Total Quality Management (TeM) meru-
pakan perluasan dan pengembangan dari jaminan mutu. TeM
merupakan usaha untuk menciptakan sebuah kultus mutu, yang
mendorong semua anggota stafnya untuk memuaskan para
pelanggan. Dalam konsep mutu pembeli adalah rajaEl. Dengan

e Sallis, Total Quality Management,58-59.
8t lbid.,58-59.
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memuaskan pelanggary bisa dipastikan bahwa mereka akan

kembali lagi dan memberitahu teman-temannya tentang produk

atau layanan tersebut. Dengan demikian mutu sesuatu yang

mempunyai daya jual (solf on quality) persepsi dan harapan

pelanggan tersebut diakui sebagai sesuatu yang bersifat jangka

pendek dan bisa berubah-ubah. Suatu organisasi atau lembaga

hendaknya juga mempunyai metode-metode untuk mendekat-

kan diri dengan agar mereka dapat merespon per-

ubahan selera, kebutuhan dan keinginan mereka.

TQM merupakan konsep yang lebih luas yang tidak mene-

kankan pada aspek hasil tetapi juga kualitas manusia dan kuali-

tas prosesnya. Bahkan Stephen Uselac menegaskan bahwa kuali-

tas bukan hanya mencakup produk daa jasa tetapi juga meliputi

proses. lingkungan dan manusiaE2. TQM adalah suatu keingin-

an untuk selalu mencoba mengerjakan segala sesuatu dengan

selalu baik sejak awal. TQM .tidak menyediakan kesempatan

untuk memeriksa kalau-kalau ada yang salah. Kata " Tbtal" (ter-

padu) dalam TQM menegaskan bahwa setiap orang yang ber-

ada dalam organisasi harus terlibat dalam upaya peningkatan

terus menerus.

Kata "Management" dalam TQM berlaku bagi setiap

orang sebab setiap orang dalam sebuah institusi, apapun status,

posisi atau peranannya adalah manajerbagi tanggung jawab-

nya masing-masing83. Dari pemaparan diatas penulis dapat

dapat menyimpulkan bahwa manajemen mutu terpadu (TQM)

dalam lembaga pendidikan diasumsikan sebagai upaya untuk

melaksanakan manajemen secara menyeluruh meliputi semua

62 Fandy Cipto dan Anastasia Diana, Total Quality Management
(Yogyakarta: Andi, 2003), 3.

s Sallis, Total Quality Management,T4.



unit kerja yang ada pada lembaga pendidikan. Hal ini berarti
seluruh unit kerja yang ada pada lembaga pendidikan melak-
sanakan manajemen yang sama dan berkomitmen dalam me_
lakukan perbaikan secara terus menerus untuk mencapai
kualitas pendidikan yang baik.

TQM sangat bermanfaat baik bagi pelanggan, institusi,
maupun bagi staf organisasi. Manfaat TeM bagi pelanggan
adalah: 1) sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan
produk atau pelayanan; 2) Kepedulian terhadap pelanggan lebih
baik atau pelanggan lebih diperhatikan; 3) Kepuasan pelang_
gan terjamin.

Manfaat TQM bagi instirusi adalah: 1) Terdapat perubah-
an kualitas produk danpelayanan;2) staf lebih termotivasi;3)
Produktifitas meningkat; 4) Biaya turun; 5) produk cacat
berkurang; 5) Permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat.

Manfaat TQM bagi staf Organisasi adalah: 1) pember_
dayaan; 2) lebih terlatih dan berkemampuan; 3) Lebih dihargai
dan diakui.

Manfaat lain dari implementasi TeM yang mungkin
dapat dirasakan oleh institusi di masa yang akan datang ada-
lah: 1) Membuat institusi sebagai pemimpin (teader) dan bukan
hanya sekedar pengikut (foltower);2) Membantu terciptanya
tim work; 3) Membuat institusi lebih sensitif terhadap ke-
butuhan pelanggan; 4) Membuat institusi siap dan lebih mudah
beradaptasi terhadap perubahan; 5) Hubungan antara staf
departemen yang berbeda lebih mudah

Sekolah bisa menghasilkan lulusan yang bermutu apabila
penyelenggaraan pendidikan mutunya juga terjamin. Mutu
pendidikan akan terjamin ketika kepala sekolah melaksanakan
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fungsi kepemimpinannya denganbaik dan dibarengi komponen

pendidikan yang berkualitas juga atau dalam bahasa lainnya

adanya terjadi sinergitas yang berorientasi pada mutu pen-

didikan antara pemimpin dengan seluruh civitas akademika

di lembaga pendidikan tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pendidikan

yang bermutu ditentukan oleh beberapa komponen yang ter-

kait, mulai dariinput (masukan), Proses, danoutput (keluaran),

serta dengan pengelolaan manajemen yang bagus pula. Radman

menyatakan bahwa manajemen peningkatan mutu pendidikan

memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh lembaga pendi-

dikan yang akan menerapkannya, yaitu; karakteristik dari

sekolah efektif (effectioe school), dan manajemen peningkatan

mutu pendidikanyang merupakan wadah atau kerangkanya.

Oleh karena itu, karakteristik berikut memuat secara inklusif

elemen-elemen sekolah efekti0 yang dikategorikan menjadi

input, proses, dan output.

1. Input adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena

dibutuhkan untuk berlangsungnya Proses. lnput meliputi;

kebijakan mutu dan harapan, sumber daya (kesediaan

masyarakat), berorientasi siswa, manajemen (pembagian

fugas, perencanaary kendali mufu, dan efesiensi).

2. Proses merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuafu

yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlang-

sungnya proses disebut input sed'angkan sesuatu dari hasil

proses disebut output.

a. Pembelajarary berorientasi: learning to know,learning to

do,learning to be,Iearning to liae together.
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b. Kepemimpinan yangkuatatau demokratik kemampuan
manajerial, kemampuan memobilisasi, dan memiliki
otonomi luas.

c. Lingkungan: aman, nyamar; dan manusiawi.
d. Pengelolaan tenaga efektif: perencanaa+ pengembang_

ary penilaian, dan imbal jasa.
e. Memiliki budaya mutu (kerjasam4 merasa memiliki,

mau berubah, mau meningkatkan diri, dan terbuka).
f. Tim kerja (kompak, cerdas dan dinamis)
g. Partisipasi masyarakat tinggi.
h. Memiliki akuntabilitas: laporan prestasi, respon tang_

gapan masyarakat.
3. output dapat dijelaskan bahwa outputsekorah dikatakan

berkualitas ataubermutu tinggi jika prestasi sekolah, khu-
sunya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian
yang tingg dalam:
a. PrestasiAkademik NEM, STTB, taraf serap,lomba karya

ilmiah, dan lomba keagamaan.
b. Prestasi non akademik: olah raga, kepramukaan, keber,

sihan, toleransi, disiplin, kesenian, kerajinan, solidaritas,
dan lain-lain.e

Lazimnyamemang formula input, proses dan output ini
selalu dipakai. Rumus ini bisa berkembang lebih jauh lagi.

1. Bila input baik, proses baik, maka output-nya akan baik;
2. Bila input baik, proses sedang, maka output-nya akan

menurun;

eAbdul Rachman shalelu Madrasah dan pendidikan Anak Bangsa
Vsi, Misi, dan Aksi (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006),252_254.
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3. Bila input baik, proses jelek, maka output-nya menjadi

sedang;

4. Bila input sedang, Proses baik, maka output-nya akan

meningka!

5. Bila input sedang, Proses sedanp maka output-nya

akan tetap;

6. Bita input sedang proses jelek, maka output-nyamakin

ielek;
7 . Bila input rendah, proses baik, maka output-nya sedang;

8. Bila input rendatu Proses sedang, maka out put-nya

cenderung sedikit meningkaf

9. Bila input rendalu proses jelek, maka output-nya pasti

rendah;s.

Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan melalui tabel

berikut ini:
Tabel Korelasi Antara InPut,

Proses danOutpuf dalam Pendidikan

Formula tersebut bisa berkembang lebih jauh lagi. [rtinya

pendidikan yang bermutu adalah apabila prosesnya baik yang

s5 Mujamil Qomar, Manaiemen Pendidikan lslam: Strategi Baru

Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam (lakatta: Erlangga, 2008), 189-190

No Keadaan Inpul Keadaan Proses Keadaan Output

I Baik Baik Pasti baik

2. Baik Sedang Menurun mmiadi agak baik

3. Baik Ielek Sedang

4. Sedang Baik Meningkat

5. Sedane Sedane Tetap

6. Sedanq Jelek Makin ielek

7. Rendah Baik iedane

8. Rendah Sedane Cenderuns sedikit meninekat

9. Rendah felek Pasti rendah



bisa membuat output juga menjadi baik. Secara lebih jelas,
penjelasan ruang lingkup mutu pendidikan tergambar dalam
diagram di bawah ini:

Diagram Ruang Lingkup Mutu
/NSTRUMENTALINPUT

Kurikulum, Gum, Staf, Medi+ Sumber Belajar

l t l l
PROSES

Bimbingan

Pembelajaran
OUTPUT

r t t t
ENY/RONMENTAL OIJTPUT

, Lingkungan Fisik Sekolatr, Iklim Sosial
Budaya Religi, Lingkungan Masyarakat

Gambar Diagram Ruang Lingkup Mutu Pendidikan.e

Fattah menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu
harus terlibat dari berbagai komponerg yaitu: input,kurikulum,
sumberdaya manusia, saran4 biay+ dan metode yang bervariasi,
serta penciptaan suasana belajar yang kondusif. Manajemen
sekolah yang menjadi otoritas kepala sekolah, dan manaiemen
kelas yang menjadi otoritas guru berfungsi mensinkronkan ber-
bagai input ataumensinergikan semua komponen dalam proses
belajar mengajar.sT Berkenaan dengan manajemen peningkatan

s ShaletU Madrasah dan Pendidikan, 254.
E7 Nanang Fattatr, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBg dan

Deutan Sekolah (Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2003), 85.
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mutu, maka diperlukan kepala sekolah/madrasah yang mau

memberikanwewenang kepada Para guru dalam meningkat-

kan mutu proses belajar mengaja4, diberikan kesempatan dalam

melakukan pembuatan keputusan, dan diberikan tanggung

jawab yang lebihbesar dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai

guru. Dengan adanya pelimpahan wewenan& inisiatif dan rasa

tanggung jawab, guru dan staf sekolah lainnya dapat lebih ter-

dorong untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan lebih baik

yang pada gilirannya dapat menghasilkan pendidikan yang

bermutu.
Pimpinan lembaga pendidikan Islam harus mulai mem-

baca kecenderungan masyarakat ke depan, kemudian meran-

cang strategi baru terkait dengan penjaminan mutu pendidik-

an. Masyarakat di masa mendatang sangat mungkin sebelum

memasukkan anak-analcnya ke sebuah lembaga pendidikan ter-

masuk lembaga pendidikan Islam, mereka minta ketegasan dulu

tentang jaminan mutu yang dijanjikan. Msalnya kualitas pendi-

dikan seperti apa yang diperoleh anak saya setelah saya masuk-

kan ke lembaga pendidikan ini?. Apa jaminannya kalau anak saya

kelak menjadi lebih berkualitas melalui Proses pembelajaran

yang ada di sekolahatau madrasahini?. Apabilamereka dapat

diyakinkan melalui jawaban dan bukti upaya riil dari pimPinan

maka banyak masyarakat yang mau memasukkan anaknya ke

lembaga tersebut. Namun jika masyarakat tidak yakin maka

masyarakat tidak jadi memasukkan anaknya ke lembaga ter-

sebut dan memindahkan ke lembaga pendidikan lain yang

menjanjikan masa depan kualitas.

Kecenderungan demikian harus "dlbaca" dan direspon

karena masyarakat ke depan terutama dari kalangan terpelajar

dan memiliki kecukupan mated mereka tidak lagi memPer-



masalahkan biaya pendidikary tetapi cenderung memper-
masalahkan mufu. sudarwan Danim menyatakakan bahwa
ketika sekolah-sekolah membuka tawaran dan mampu meng-
garansi mufu, baik sekolah negeri maupun swasta, pilihan
masyarakat akan makin banyak. Kesadaran mereka membayar
biaya pendidikan tidak lagi ditentukan oleh berapa besar yang
harus disetor ke kas sekolah, malainkan seberapa baik mutu
produk dan jasa yang dibeli untuk dibandingkan dengan
sekolah lain.s

Mantja menyatakan, bahwa manajemen peningkatan
mutu pendidikan mempersyaratkan integrasi dari berbagai
faktor yang dapat diintegrasikary yaitu: pelanggan (klien),ke-
pemimpinan Qeadership), trm (team),proses (prycess) dan struk_
hr (organization).

1. Pelanggan atauHienadalah seseorang atau kelompok yang
menerima produk atau jasa layanan. pelanggan yang ada
di dunia pendidikan berkaitan erat dengan pengguna pen-
didikan itu sendiri termasuk didalamnya adarah stakeholders
pendidikan. Hal-hal yang perlu dipahami oleh pelanggan
atau pengguna pendidikan adalah nilai-nilai organisasi, ursl
dan misi yang perlu dikomunikasikary yang dikerjakan
dengan memperhatikan etika dalam pengambilan ke-
pufusan dan perencanaan anggaran.

2. Kepemimpinan (Ieadership) merupakan hal yang esensial
dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan, sehingga
diperlukan oisionary leadership kepala sekolah. Dalam
konteks manajemen peningkatan mutu, pemimpin harus

s Sudarwan D arim, Agenda pembaharuan Sistem pendiditun (yogya_
karta: Pustaka Pelajar, 2002),47.
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rnampu dalam menetapkan dan mengendalikan ulsi sekolah.

Oleh karena itu, kepala sekolah dalam konteks manajemen

peningkatan mutu sekolah harus mempunyai ulsi, lcreatiaitas,

sensitiaitas, pemberdayaan, dan memahami tentang mana-

jemen perubahan.

3. Tim (team) merupakan sarana yang harus dibangun oleh

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja, karena dalam

manajemen peningkatan mutu lebih menekankan pada

kejelasan tujuan dan hubungan interpersonal yang efektif

sebagai dasar terjadinya kerja kelompok yang efektif.

4. Proses (process) kerja merupakan kunci yang harus dise-

pakati dalam manjemen peningkatan mutu suatu sekolaln/

madrasah.

5. Struktur organisasi (organiz.ation structure) merupakan lang-

kah kerja dalam pengorganisasian dan menentukan garis

kewenangan dalam konteks manajemen peningkatan mutu

sekolah.se

Sallis, sebagaimana yang dikutip olehAan" menyatakan

bahwa manajemen peningkatan mutu pendidikan merupakan

suatu pendekatan yang sistematis, praktis, dan strategis bagi

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan memuaskan

pelanggaan. Pendidikan yang bermutu dan memuaskan pelang-

gan dapat terwujud apabila dilaksanakan dengan proses yang

bermutu. L,ebih lanjutAan yang mengutip dari Bill Credr menya-

takan terdapat lima pilar untuk mewujudkan pendidikan yang

bermutu yaitu; produk, proses, organisasi, pemimpiry dan

8e V,l. Mantla, Manaj ann Pendidkan d an Supent isi P en gaj aran (Malang:

Wineka Medi+ 2002\, 33-34.



komitmen.eo Produk adalah titik pusat untuk mencapai tujuan
organisasi. Produk tidak akanbisabermutu apabila tidak disertai
dengan proses yang bermutu. proses yang bermutu tidak mung-
kin terranrjud apabila tidak disertai dengan pengorganisasian
yang tepat (the right man on the right pleace).organisasi yang tepat
tidak akan berarti apabila tidak didukung dengan pemimpin
dan kepemimpinan yang visioner. Komitmen yang kuat dari
pemimpin dan seluruh anggota organisasi merupakan pilar
pendukung dalam meningkatkan mutu darisemua pilaryang
ada. Pilar-pilar tersebut saling terkait, apabila terdapat salah satu
pilar yang lemah akan berpengaruh terhadap pilar yang lain,
sehingga peningkatan mutu pendidikan akan sulit tercapai.
Kelima pilar tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:

Proses
Produk

Organisasi

Pemimpin Komitnm

Gambar Lima Pilar TQM (Totat Quality Management).sr

SedangkanArcaro menyatakan, bahwa unfuk membangun
sistem penyelenggaraan pendidikan yang bermutu memerlu-
kan prasyarat sebagai berikut:e2

s Komaria[ Visionary Leadership, 29-30.
eltbid.,29-30.
e2 Arcarq P endidiknn Berb asis,'J-,'1,-'!.4.
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e3 lbid., 14

101

1. Customerfocus, agar sekolah mengembangkan fokus mutu,

setiap orang dalam sistem sekolah mesti mengakuibahwa

setiap output lembaga pendidikan adalah customer.

Keterlibatan total, setiap orang mesti terlibat dalam trans-
formasi mutu. Manajemen mesti memiliki komitmen untuk
memfokuskan ada mufu.

Measurement, secara tradisional ukuran mutu atas keluaran

sekolah adalah prestasi siswa. Ukuran dasamya adalah hasil

ujian. Bila hasil ujian bertambahbaik, maka mutu pendidik-

an pun membaik.

Memandang pendidikan sebagai sistem. Pendidikan mesti

dipandang sebagai sebuah sistem. Ini merupakan konsep

yang amat sulit dipahami para professional pendidikan.

Perbaikan berkelanjutan. Konsep dasarny+ mutu adalah

segala sesuatu yang dapat diperbaiki. Mutu didasarkan pada

konsep bahwa setiap proses dapat diperbaiki dan tidak ada

Proses yanS semPurna.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:ts

4.

Gambar 5 Pilar Mutu
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Dalam MMT sekolah dipahami sebagai Unit Layanan Jas4
yakni pelayanan pembelajaran. Sebagai unit layanan jas4 maka
yang dilayani sekolah (pelanggan sekolah) adalah: 1) pelanggan

internal': guru, pustakawan, laborary teknisi dan tenaga admi-
nistrasi,'2) Pelanggan ekstemal terdiri atas : pelanggan primer
(siswa), pelanggan sekunder (orang tu+ pemerintah dan masya-
rakat), pelanggan tertier (pemakai/penerima lulusan baik di-
perguruan tinggi maupun dunia.usaha).

Jasa adalah meliputi segenap kegiatan ekonomi yang
menghasilkan output (keluaran) berupa produk atau konstruksi
(hasil karya) nonfisik, yang lazimnya dikonsumsi pada saat
diproduksi dan memberi nilai tambah pada bentuk (form)
seperti kepraktisan, kecocokan/kepantasan, kgnyamanary dan
kesehatary yang pada initnya menarik cita rasa pada pembeli
pertama.

Sementara itu, jasa pendidikan merupakan jasa yang ber-
sifat kompleks karena bersifat padat karya dan padat modal.
Artiny4 dubutuhkan banyak tenaga kerja yang memiliki skill
khussu dalam bidang pendidikan dan padat modal karend
membutuhkan infrashuktur (peralatan) yang lengkap.

1. Karakteristik Jasa Pendidikan
a. Tidak Berwujud (Intangibility)

Jasa tidak berwujud seperti produk fisik, yang menye-
babkan pengguna jasa pendidikan tidak dapat melihat,
mencium, meraba, mendengar, dan merasakan hasilnya
sebelum mereka mengkonsumsinya (menjadi subsis-
tem lembaga pendidikan). untuk menekan ketidak pas-
tin4 pengguna jasa pendidikan akan mencari tanda atau
informasi tentan kualitas jasa tersebut. Tanda maupun
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b.

informasi dapat diperoleh atas dasar letak lokasi lem-

baga pendidikan, lembaga pendidikan penyelenggar4

peralatan dan alat komunkasi yang digunakan. Beber-

apa hal yang akan dilakukan lembaga pendidikan untuk

meningkatkan calon pengguna jasa pendidikan adalah:

1) Meningkatkan visualisasi jasa yang tidak berwujud

menjadiberwujud

2) Menekankan pada manfaat yang akan diperoleh

(lulusan lembaga pendidikan)

3) Menciptakan atau membangun suatu nama merek

lembaga pendidikan (education brand name);

4) Memakai nama seseorang yang sudah dikenal unuk

meningkatkan kepercayaan konsumen.

Tidak Terpisahkan (Inseparability)

Jasa pendidikan tidak dapat terpisahkan dari sumber-

ny4 yaitu lembaga pendidikan yang menyediakan jasa

tersebut. Artinya jasa pendidikan dihasilkan dan dikon-

sumsi secara serempak (simultan) pada waktu yang sarna.

Jika peserta didik membeli jasa maka akanberhadapan

langsung dengan penyedia jasa pendidikan. Dengan

demikian, jasa lebih diutamakan penjualannya secara

langpung dengan skala operasi yang terbatas. Oleh Karena

itu, lembaga pendidikan dapat menggunakan strategi

bekerja dalam kelompok yang lebih besar, bekerja lebih

cepa! atau melatih para penyaji jasa agar mereka mampu

membina kepercayaan pelanggannya (peserta didik).

Be rvariasi (Var i ab ili ty)

Jasa pendidikan yang diberikan seringkali berubah-

ubah. Hal ini akan sangat tergantung kepada siapa yang
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menyajikannt4 kaparl serta di mana disajikan jasa pen-
didikan tersebut. Oleh Karen itu, jasa pendidikan sulit
untuk mencapai kualitas yang sesuai dengan standar.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, lembaga pendidikan
dapat melakukan beberapa strategi dalam mengendali-
kan kualitas jasa yang dihasilkan dengan cara berikut.
Pertama, melakukan seleksi dan mengadakan pelatihan
untuk mendapatkan SDM jasa pendidikan yang lebh
baik. Kedua, membuat standarrisasi proses kerja dalam
menghasikan jasa pendidikan dengan baik. Ketiga, selalu
memonitor kepuasan peserta didik melalui sistem kotak
sarary keluhary maupun survey pasar.

d. Mudah Musnah (perihability) _"

Jasa pendidikan tidak dapat disimpan dalam jangka
waktu tertentu atau jasa pendidikan tersebut mudah

- musnah sehingga tidak dapat dijual pada waktu men-
datang. Karakteristik jasa yang cepat musnah bukanlah
suatu masalah jika permintaan akan jasa tersebut stabil
karena jasa pendidikan mudah dalam persiapan pelayan.
annya. Jika permintaannya berfluktuasi, lembaga pen-
didikan akan menghadapai masalah dalam mempersiap-
kan pelayananya. Untuk itu, diperlukan program pe-
masaran jasa yang sangan cermat agar permintaan ter-
hadap jasa pendidkan selalu stabil.

Dimensi Kualitas Pelayanan pada |asa Pendidikan
Kualitas jasa pendidikan dapat diketahui dengan cara
membandingkan persepsi pelanggan atas pelayanan yang
diperoleh atau diterima secara nyata oleh mereka dengan
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pelayanan yang sesungguhnya diharapkan. |ika kenyataan

lebih dari yang diharrpkary pelayanan dapat dikatakan

bermutu. Sebaliknya jika kenyataan kurang dari yang di-

harapkan" pelayanan dapat dikatakan tidak bermutu Namun

apabila kenyataan sama dengan harapan, maka kualitas

pelayanan disebut memuaskan. Dengan demikian, kualitas

pelayanan dapat didefinisikan seberapa jauh perbedaan

antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan

yang diterima mereka, dimensi jasa pendidikan tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bukti Fisik (tangible)

Bukti fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. t9

Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang

tercantum dalam pasal Pasal42bab VII Standar Sarana

dan Prasarana Pendidikan yang berisi sebagai berikut:

1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana

yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media

pendidikan, buku dan strmberbelajar lainny+ bahan

habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlu-

kan untuk menunjang proses pembelajaran yang

teratur dan berkelanjutan.

2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana

yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan

satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha

ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang beng-

kel kerj+ ruang unit produksr, ruang kantin, instalasi

daya dan jasa, tempat berolahraga tempat beribadah,

tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tem-



pat lain yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.ea

b. Keandalan (reliability)
Y.4kni kemampuan memberikan pelayanan yang
dijanjikan dengan segera atau cepat, akurat, dan me-
muaskan.

c. DayaTanggap (responsiaeness)
Yaitu kemauanlkesediaan para staff untuk membantu
para peserta didik dan memberikan pelayanan cepat
tanggap.

d. Jar4inan (assurance)
Yaifu mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan,
respek terhadap peserta didik, ser{a memiliki sifat
dapat dipercay4 bebas dari bahaya dan keragu-raguan.
Sebagaimana yang tercantum dalam pasal23 perafuran

Pemerintah No. 19 Tiahun 2005, yang berisi tentang pen-
didik harus memiliki kualifikasi akademik dan kom-
petensi sebagai agen pembelajarary sehat jasmani dan
rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional.es

e. Empati (empathy)
Yaitu kemudahan dalam melakukan hubungary ko-
munikasi dengan baik, perhatian pribadi, dan mema-
hami kebutuhan peserta didiknya.

% Depdiknas, Standar Nasional pendidikan (Jakarta:
Pemerintah No. 19 Tahun 2005 pasal42)

es Depdiknas, Standar Nasional pendidikan (Jakarta:
Pemerintah No. 19 Thhun 2005 pasal28)

L06

Perafuran

Perafuran

Dimmsi kuantitas
Pelayanan

-Tanggib les

- Responiveness
- Assurance
- Empathy
- Rehabiliw

Gambar
Dimensi kualitas pelayanan yang memPengarui harapan

dankenyataan

Menurut Maxwell ada enam dimensi kualitas iasa pen-

didikan.

1. Akses yang berhubungan dengan kemudahan mendapat-

kan jasa pendidikan yang diperoleh di tempat yang mudah

dijangkau pada waktu yang tePat dan nyaman.

2. Kecocokan dengan timgkat kebutuhan pelanggar; yaitu

kecocokan akan profil tingkat pendidikan populasi dan

kelompok yang membutuhkannya.

3. Efektivitas yang berhubungan dengan adanya kemampuan

penyajiiasa pendidikan (staf pengajar) untuk melayani atau

menciptakan hasil yang diinginkan.

Ekuitas yang berhubungan dengan distribusi sumber-

sumber pelayanan lembaga pendidikan yang adil dalam

suatu sistem yang didukung secara umum.

Diterima secara sosial yang berhubungan dengan kondisi

lingkungary komunikasi dan kebebasan, atau keleluasaan

pribadi.

4.

5.

707



6. Efesiensi dan ekonomis yang mengacu kepada pengertian
layanan terbaik untuk besarnya biaya yang tepat.

Dalam MMT (Manajemen Mutu Terpadu) keberhasilan
sekolah diukur dari tingkat kepuasan pelanggan, baik intemal
maupun eksternal. Sekolah dikatakan berhasil jika mampu
memberikan pelayanan sama atau melebihi harapan pelang-
gan. Dilihat jenis pelanggannya, maka sekolah dikatakan ber-
hasil jika:

1. Siswapuas dengan layanan sekolalr, antara lain puas dengan
pelajaran yang diterim4 puas dengan perlakuan oleh guru
maupun pimpinan, puas dengan fasilitas yang disediakan
sekolah. Pendek kata, siswa menikmati Sttuasi sekolah.

2. Orang tua siswa puas dengan layanan terhadap anaknya
maupun'layanan kepada orang tu+ misalnya puas karena
menerima laporan periodik tentang perkembangan siswa
maupun program-program sekolah.

3. Pihakpemakai/penerima lulusan (perguruantinggi, indusbi,
masyarakat) puas karena menerima lulusan dengan kualitas
sesuai harapan.

4. Guru dan karyawan puas dengan pelayanan sekolah, misal-
nya pembagian kerj+ hubungan antargum/karyawarVpim-
pinary gajilhonorarium, dan sebagainya.%

Mengevaluasi kualitas layanan jasa pendidikan diperlu-
kan pendekatan yang komperhensif karena jasa pendidikan

% Yunus, Falah, Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan, dari
http ://www. geocities.com/guruvalahlt lanaj_Pening_Mutu_Pend.html,
07 Juni 2008.
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merupaka jasa yang memiliki karakteristik cukup kompleks

dibandingkan jasa lainnya. Karena jasa pendidikan padatmodal,

investasi bidang pendidikan yang berkualitas dan memiliki

value dari pengguna jasa pendidikan. Saat ini memerlukan

modal yang sangat besar di samping padat karya (memerlukan

tenaga SDM) yang memiliki dedikasi, kapabilitas, maupun skill

yang spesifik.
Terdapat dua pendekatan untuk memberikan pelayanan

yang bermutu kepada pengguna iasa pendidikan" yaitu sebagai

berikut.

1. Pendekatan Segitiga Layanan (triangle Seraice)

Merupakan suatu model interaktif manaiemen layanan

yang mencerminkan hubungan antara lembaga pendidikan

dengan para pengguna jasa pendidikan (siswa/mahasiswa).

Model tersebut terdiri dari 3 elemen, yaitu:

a. Strategi Layanan (Service Layanan)

Suatu strategi untuk memberikan layanan dengan mutu

yang sebaik-baiknya kepada Para Pengguna jasa. Stra-

tegi layanan yang efektif harus didasari oleh konsep atau

- misi yang dapat dengan mudah dimengerti oleh seluruh

individu dalam lembaga pendidikan.

b. Sumber Daya Manusia yang Memberikan Pelayanan

(people)

Dalam hal ini ada tiga kelompok SDM yang memberi-

kan layanan, yaitu SDM kelompok pertama adalah staf

pengajar (guru, dosen) yang berhadapan secara lang-

sung dengan pelanggan dalam Proses pembelajaran.

Kelompok SDM kedua adalah mereka yang menyiapkan

sarana proses pembelajaran (alat untuk mempelancar
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proses pembelajaran) dan kelompok SDM ketiga adalah
penjaga keamanan sekolah. Tergolong dalam kelompok
manapun, SDM tetap diperlukan untuk memusatkan
perhatian pada para pelanggan dengan cara mengetahui
siapa pelanggan lembaga pendidikan tersebut, apa saya
kebuthan para pelanggan, dan mencari tahu bagaimana
cara memenuhi/memuaskan kebutuhannya.

c. Sistem Layanan (seraice system)
Prosedur atau tata cara untuk memberikan layanan kepada
para pelanggan yang melibatkan seluruh fasilitas fisik
yang dimiliki dan sumber daya manusia yang ada. Sistem
ini harus layanan yang efektif adalah kemudahan untuk
memberikan layanan dengan sistem yang hampir tidak
kelihatan oleh pelanggan.

2. PendekatanTbtal euality Seruice (TeS)
Total quality service atau rayanan mutu terpadu adalah
suatu keadaan ketika sebuah rembaga pendidikan memiliki
kemampuan unfuk memberikan pelayanan bermutu ke-
pada para pelanggan maupun pemilik lembaga pendidikan
(pemerintah atau yayasan) san pegawainya. TeS ini me_
miliki 5 elemen yang saling terkait satu sama lairy yaitu:

a' Riset Pasar dan pelangg an (marrcet and customer research)
Riset pasar adalah kegiatan penelitian terhadap struk_
tur dan dinamika pasar tempat lembaga pendidikan ber_
ada yang meliputi identifikasi segmen pasar, analisis
demografis, dan analisis kekuatan yang ada di dalam
pasar itu sendiri.

b. Perumusan Strategi (strategy formulation)
Suafu proses perancangan strategi unfuk mempertahan_
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d.

kan pelanggan yang ada dan meraih pelanggan baru'

Pendidikan, Pelatihan, dan Komunikasi (education'

tr anin g and commu ni c ation)

Pendidikan dan pelatihan sangat penting dalam PenS-

embangan dan peningkatan mutu layanan (pengetahu-

an dan kemampuan) sumber daya manusia agar mereka

mampu memberikan layanan yang bermutu kepada para

pelanggannya. Adapun komunikasi berperan dalam

mendistribusikan informasi kepada setiap individu yang

terlibat dalam lembaga pendidikan.

Penyempurnaan Proses (process improaement)

Penyempumaan Proses merupakan berbagai usaha di

setiap hierarki manaiemen pendidikan untuk secara ber-

kesinambungan menyemPurnakan proses pemberi

layanan dan secara aktif memberikan cara baru dalam

memperbaiki laYanan.

Penilaian, Pengukuran, dan Umpan balik (assessment,

measurement, and feeilb ack)

Penilaian, pengukrran, dan umpan balik berperan dalam

menginformasikan kepada penyaji jasa pendidikan

seberapa jauh mereka mamPu memenuhi keinginan dan

harapan pelanggannya. Hasil penilaian kinerja dan

umpanbalik dapat dijadikan dasar untuk memberikan

balas jasa kepada merka, serta memberikan isyarat ke-

pada lembaga pendidikan tentang apa yang masih harus

diperbaiki, kapan diperbaiki, dan bagaimana cara mem-

perbaikinya.
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Gambar
To tal euality Seraice (TeS)

Keseniangan yang terjadi pada lembaga pendidikan, yang
dapat membuat rembaga pendidikan tidak *u*p., memberi-
kan layanan yang bermutu kepada para pelanggur,rry". Ada 5

. 
kesenjangan yang dapat memtuat rembaga pendidikan tidak
mampu memberikan layanan yang bermutu kepada pelang_
gannya.

1. Kesenjangan l.: Kesenjangan antara harapan pelanggan dan
persepsi manajemen lembaga pendidikan. Kesenjangan ter-
sebut terbentuk akibat pihak manajemen lembaga pendi_
dikan salah memahami apa yang menjadi harapan pelang_
gan lembaga pendidikan.

2. Kesenjangan 2: Kesenjangan antara persepsi pihak mana_
jemerr lembaga pendidikan atas haiap".rp"L.rggan dan
spesifikasi kualitas layanan. Kesenjanlan tersebirt terj adi
akibat kesalahan dalam menerjemahkan persepsi pihak ke
dalam bentuk tolak ukur kualitas layanan.
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3. Kesenjangan 3: Kesenjangan antara spesifikasi kualitas

layanan dan pemberian layanan kepada pelanggan. Kesen-

ja.ga. tersebut lebih di akibatkan oleh ketidakmampuan

sumber daya manusia lembaga pendidikan untuk meme-

nuhi standar mutu layanan yang ditetaPkan.

4. Kesenjangan 4: Kesenjangan antara pemberian layanan

kepada pelanggan dan komunikasi ekstemal lembagapen-

didikan. Kesenjangan ini tercipta karena lembaga pendi-

dikan tidak mampu memenuhi ianiinya yang dikomuni-

kasikan secara ekstemal melalui berbagai bentuk promosi'

5. Kesenjangan 5: Kesenjangan antara harapan pelanggan dan

kenyataan layanan yang diterima. Kesenjangan tersebut

sebagai akibat tidak terpenuhinya harapan para pelanggan'

Menurut Zeithhaml ada beberapa cara unhrk mmghilang-

kan kesenjangan tersebut antara lain:

1. Menghilangkan kesenjangan L: memberikan kesempatan

kepada para pelanggan untuk menyampaikan ketidak-

puasan mereka kepada lembaga pendidikan, mencari tahu

keinginan dan harapan para pelanggan lembaga pendidik-

an sejenis, melakukan penelitian yang mendalam tentang

pelanggan, membentuk panel pelanggan, melakukan studi

komperhensif tentang harapan pelanggan, memperbaiki

kualitas komunikasi antarsumber daya manusia dalam

lernbaga pendidikan, serta mengurangi birokrasi lembaga

pendidikan.

2. Menghilangkan kesenjangan 2: memperbaiki kualitas

kepemimpinan lembaga pendidikan, mempertinggi ko-

mitmen sumber daya manusia terhadap mutu layanan,
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mendorong sumber daya manusia lebih inovatif dan res-
ponsif terhadap ide-ide baru, serta standarisasi pekerjaan
yang ingln dicapai secara efektif.
Menghilangkan kesenjangan 3: memperjelas uraian pe-
kerjaary meningkatkan kesesuain antara sumber daya
manusi4 teknologi dan pekerjaan" megukur kinerja dan balas
jasa sesuai dengan kinerja, membangun kerja sama antara
sumber daya manusia, serta memperlakukan pelanggan
seperti bagian dari keluarga besar lembaga pendidikan.
Menghilangkan kesenjangan 4: memperlancar arus komu-
nikasi antara unit dalam organisasi lembaga pendidikan,
memberikan pelayanan yang konsistery memberikan per-
hatian yang lebihbesar pada aspek vital mutu layanarL rnen-
jada agar pesan yang disampaikan secara eksternal tidak
membentuk harapan para pelanggan yang melebihi ke-
mampuan lembaga pendidikan serta mendorong para
pelanggan untuk menjadi pelanggan yang lebih baik dan
loyal.Y

|adi untuk membangun mutu di setiap institusi pendidik-
an memerlukan komitmen bersama diantara seluruh kom-
ponenyang ada di sekolalr" antara pimpinan sekolatr" guru, sisw4
staf sekolah lainnya, juga orang tua siswa. Misalnya hal kecil
yang mengindikasikan bahwa mutu telah mulai bersemi di
sekolah adalah, komitmen terhadap disiplin waktu, disiplin
belajar, budaya berkompetisi dan berprestasi, baik di kalangan
guru maupun siswa" budaya bersih lingkungan, bersih dan rapi
dalam berpakaian, sopan santun dalam bersikap dan bertutur

t74

eArcaro, Pendidikan Berbasis, 1 13-1 15

kata, dan sejenisnya. sehingga sekolah secara institusional

memiliki pencitraan diri yang baik di mata masyarakat luas,

orang tua, dan siswa itu sendiri. Pencitraan yang baik inilah se-

bagai bekal bagi sekotah untuk maiu, tumbuh, dan berkem-

bang secara lebih baik.

Aplikasi dari manajemen peningkatan mutu terhadap

pendidikan tinggi Islam didasarkan atas pemikiran bahwa

para administrator dan manajer pendidikan perlu menemukan

kerangka kerja yang muncul dari dalam lembaga pendidikan

tinggi itu yang diperkirakan dapat menopang mutu dan kinerja

lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawab mereka'eg

Dalam meningkatkan mutu pendidikan, Bennet mengidenti-

fikasikan prinsipprinsip dasar tentang rnutu yaitu:e (1) definisi

kualitas lebih mengacu pada konsumery bukan pada pemasok,

(2) konsumen adalah seseorang yang memperoleh produk

atau layanan, seperti mereka yang secara internal dan ekstemal

terkait dengan organisasi dan bukannya yang hanya menjadi

"pembeli" atau "pembayat", (3) mutu harus mencukupi per-

syaratan kebutuhan dan standar, (4) mutu dicapai dengan

mencegah kerja yang tidak memenuhi standar, bukannya dengan

melacak kegagalan melainkan dengan peningkatan layanan

dan produk yang terus menerus, (5) peningkatan mutu diken-

dalikan oleh manajemen tingkat senior, narnun semua yang ter-

libat di dalarn organisasi harus ikut bertanggung jawab, mutu

harus dibangun di dalam setiap proses, (6) mutu diukur melalui

proses statistik, anggaran mutu adalah anggaran biaya yang

ra Mantja Manaj emen Pendidikan' 33-34'
e N. Bennet, M. Crawford & C. Riches, Managingange in Education:

Initiaidual and organization Perspectiues (-ondon: Paul chapman Publishing

Co.,7992),56
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tidak disesuaiakan dengan tuntutan persyaratan, sehingga
terjadi kesenjangan antara dua penyerahan barang, (7) alatyar9
paling ampuh untuk menjamin terjalinnya mutu adalah kerja-
sama (tim) yang efektif, dan (8) pendidikan dan pelatihan meru-
pakan hal yang fundamental terhadap organisasi yang
bermufu.

Peningkatan mutu harus bertumpu pada lembaga pendi-
dikan unfuk secara terus menerus dan berkesinambungan
untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasinya
guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan peserta didik dan
stalceholders. Dalam manajemen peningkatan mutu terkandung
upaya: (1) mengendalikan proses yangberlangsung di lembaga
pendidikan baik kurikuler maupun adiminisit'asi, (2) melibat-
kan proses diagnose dan proses tindakan untuk menindak-
lanjuti diagnose, (3) peningkatan mutu harus didasarkan atas
data dain kata baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif,
( ) peningkatan mutu harus dilaksanakan secara terus menerus
dan berkesinambungan, (5) peningkatan mutu harus member-
dayakan dan melibatkan semua unsur yang ada dalam lembaga
pendidikan, dan (6) peningkatan mutu memiliki tujuan yang
menyatakan bahwa sekolah atau madrasah dapat memberikan
kepuasan kepada peserta didik, orang tua dan masyarakat.rm

Untuk memahami hakekat dari manajemen peningkatan
mutu dalam pendidikan, perlu melihat perbandingan antara
karakteristik manajemen tradisional dengan manajemen
peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini setidaknya ter-
dapat sepuluh karakteristik yang membedakannya sebagai-
mana dijelaskan pada tabel berikut:

l't6

rm Mantja, Manaj emen Pentlidikan, 30.
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Tabel
Komparasi antara Manajemen Tradisional dan Manajemen

Peningkatan Mufu.lol

Manajemen Tradisional Mana,emen femngKat:rn Muru

Mencan pemecanan
secara "cbDat- ceDat".
Menggunhkan '
metode
"Demadaman
kbbakaran".
Mengadopsi upaya
PemngKatan secara
acaK.
Mengoperasikan
dengan cara rilna.
Merifokuskan pada
ianeka pendek'.
Me"meriksa
kesalahan.

Menentukan
penggunaan opini.
MenempatKan
sumber daya pada
tugas.

Termotivasi oleh
keuntungan.
Menggaitungkan
Pada Kelancaran
Drocram.

7.

10.

MengacloPsr nloson
manatemenmooem.
Menggunakan metode
terstruktur dan
pgrlggperasian yang
orsrprrn.
Merirberi contoh melalui
kepemimpinan.
Menesunakan " terobosan
berfiEil' dengan inovasi
baru.
Menekankan pada
peningkatan berkelanjutan
langKa panlang.
Mehcefah kesllahan dan
menekEnkan kualitas
desain.
Menentukan penggunaan
tal(ta.
Mengsunakan manusia
sebaEii faktor utama dalam
menXmbah nilai.
Menfokuskan pada
kepuasan pelaheean.

-M6mbangtrn caia"hidup
baru.

l .

9.

Manajemen peningkatan mutu memPersyaratkan inte-

grasi dari berbagai faktor yang dapat diintregasikan, yaitu:102

10r Sonhaji, "Penerapan Total Quality Manajement dan ISO 9000

dalam Pendidikan Teknik-, lurnal llmu Pendidikan, Jilid I No 8 (Malang:

IKIR STIKIP dan FKIR 1999),23.
to2 Mantja, Manaj emen P endidiknn, 35-36.
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f

1. Pelanggan atau klien.
Pelanggan atau klien adalah seseorang atau kelompok yang
menerima produk atau jasa layanan. pelanggan dalam dunia
pendidikan berkaitan erat dengan pengguna pendidikan
itu sendiri termasuk di daramnya adalah stakehorders pen-
didikan.

Kepemimpinan.
Kepemimpinan merupakan hal yang esensial dalam mana_
jemen peningkatan mutu pendidikan tinggi Islam, sehingga
diperlukan oisionary readership dafi seonng top leader.Dalam
konteks manajemen peningkatan mutu, pemimpin harus
mampu dalam menetapkan dan mengendalikan visi misi

sensitivitas, pemberdaya an ( empowerment ), d,an memahami
tentang manajemen perubahan.

3. Tim.

Syarat yang perlu diintregasikan dalam manajemen
peningkatan mutu adalah tim (kerjasama). Tim merupakan
sarana yang harus dibangun oleh seoran gtop leaderdalam

4. Proses kerja.
Dalam manajemen peningkatan mufu, proses merupakan
salah satu sarana yang harus diintregasikan. Karenu pror",
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kerja merupakan kunci penting yang harus disepakati

dalam manajemen peningkatan mutu lembaga pendidikan

tir,ggi Islam.

5. Struktur.

Stmktur merupakan bagian penting yang tidak bisa di-

pisahkan dari manajemen peningkatan mutu. Struktur

merupakan langkah kerja dalam PenSorganisasian dan

menenfukan garis kewenangan dalam konteks manajemen

peningkatan mutu pendidikan tinggi Islam-

Akhir yang diharapkan dari manajemen mutu terpadu

dengan menggerakkan lima pilar mutu adalah terciptanya

budaya mutu yaitu sistem yang menghasilkan lingkungan yang

kondusif untuk keberlangsungan dan keberlanjutan perbaikan

mutu. ]ika suatu lembaga atau instansi telah mencapaibudaya

mutu, maka konsep manajemen peningkatan mutu terpadu

dapat dikatakan berhasil.

Agar implementasi program TQM berjalan sesuai dengan

yang diharapkan diperlukan persyaratan sebagai berikut:

1. Komitmen yang tinggi (dukungan penuh) dari menejemen

puncak.

2. Mengalokasikan waktu secara penuh untuk program TQM

3. Menyiapkan dana dan mempersiapkan sumber daya manu-

sia yang berkualitas

4. Memilih koordinator (fasilitator) program TQM

5. Melakukanbanchmarking pada perusahaan lain yang me-

nerapkan TQM

5. Merumuskan nilai (aalue),visi(ttision) dan misi (mission)
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Mempersiapkan mental untuk menghadapi berbagai bentuk
hambatan
Merencanakan mutasi program Te14.rm

^ . 
t@ Eti Rochaetydkk, sistem InformasiManajemenpendidikan(Jakarta:

Bumi Aksara,2006), 46
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7.

8.
BAB I I I

QUALrrv ASSURANCE
DI PERGURUAN TINGGI

A. Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Islam

1. Mutu Pendidikan Tinggr Islam.

Konsep mutu di atas pada dasamya meruPakan konsep

yang lebih cenderung diperkenalkan dalam dunia manajemen

usaha danlndustri (bisnis). Tetapi konsep inibagipenulis amat

fleksibel untuk diadopsi untuk kemudian diterapkanl pada ber-
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bagai institusi besar atau kecil, termasuk dalam institusi pen-
didikan tinggi Islam.

Dalam dunia pendidikan tinggi Islam, dua pertanyaan
pokok yang penting dikemukakan adalab apa hasil pendi-
dikan tinggi Islam dan siapa pemakai hasil pendidikan tit ggi
Islam tersebut? Hasil pendidikan tinggi Islam berupa nilai
tambah bagi subyek didik, memiliki tingkat kepentingan yang
berbeda antara subyek didik itu sendiri sebagai pemakai utama
hasil didikan, sebagai ortu sebagai pemakai kedua pasar tenaga
kerja sebagai pemakai ketiga, dan guru atau staf pendukung
sebagai orang yang terlibat dalam proses pendidikan yang
justru "menggunakan" subyek didik itu sendiri.

Menurut Muhaimiry istilah "pendidikart Islam,,2, dapat
dipahami dalam beberapa perspektif, yaitu3:

a. .Pendidikan menurut Islam, atau pendidikan yang ber-
dasarkan Islam, dan/atau sistem pendidikan yang
Islami. Yakni pendidikan yang dipahami dan dikem-
bangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai funda-
mental yang terkandung dalam sumber dasamya yaitu
al-Qur'an dan al-Sunnah (al-Hadis). Dalam pengertian

2 "Pendidikan Islam" di sini harus kita bedakan dengan ,,pend.i-

dikan Agama Islam". Hal ini disebabkan pada realitas kontemporer yang
me"mukul rata" dan merancukan pengertian keduanya. Kedua istilah
ini dianggap sama, sehingga ketika seseorang berbicara tentang pendi-
dikan Islam temyata isinya terbatas pada pendidikan agama Islim. Dan
sebaliknya ketika seseorang berbicara tentang pendidikan agama Islam
justru yang dibahas di dalamnya adalah tentang pendidikan Islam.
Padahal kedua istilah itu memeliki substansi yang berbeda. Lebih jauh
lihat Muhaimin, Pengembangan Kurikulum pendidikan Agama Islam di
Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi, 6.

3 Muhaimiq Wacana Pengembangan pendidikan lslam (yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003).
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b.

yang pertama ini, pendidikan Islam dapat berwujud

pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri

atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber

dasar tersebut.

Dalam realitasnya, pendidikan yang dibangun dan

dikembangkan dari kedua sumber dasar tersebut ter-

dapat beberapa PersPektit yaitu: (1) pemikiran, teori

dan praktik penyelenggaraannya melepaskan diri dan/

atau kurang memPertimbangkan situasi konkret

dinamika pergumulan masyarakat Muslim (era klasik

dan kontemporer) yang mengitarinya; (2) pemikiran,

teori dan praktik penyelenggaraannya mempertim-

bangkan pengalaman dan khazanah intelektual ulama

klasik; (3) pemikirary teori dan praktik Penyelenggara-
annya hanya mempertimbangkan situasi sosio - histories

dan cultural masyarakat kontemPorer; (4) pemikiran,

teori dan praktik Penyelenggaraannya mempertim-

bangkan pengalaman dan khazanah intelektual Muslim

klasik serta mencermati situasi sosio -historisdan kultural

masyarakat kontemPorer.

Pendidikan ke-Islaman atau pendidikan agama Islam,

yakni upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran

Islam dan nilai-nilainya, agar menjadiway of life (pan-

dangan dan sikap hidup) seseorang. Dalam pengertian

yang kedua ini dapat berwujud: (1') segenap kegiatan

yang dilakukan seseorang untuk membantu seseorang

atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan

dan/atau menumbuhkembangkan ajaran Islam dan

nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai pandangan

hidupnya yang diwujudkan dalam 'sikap hidup dan
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dikembangkan dalam ketrampilan hidupnya sehari_
han; (2) segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan
antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah ter_
tanamnya dany'atau tumbuh kembangnya ajaran Islam
dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.

c. Pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik
penyenggaraan pendidikan yang berlangsung dan
berkembang dalam sejarah umat Islam. Dalam arti
proses bertumbuhkembangnya Islam dan umatnya,
baik Islam sebagai agama, ajaran maupun sistem
budaya dan peradabary sejak zaman Nabi Muhammad
Saw. Sarnpai sekarang. Jadi, dalam pengertian yang
ketiga ini istilah ,,pendidikan Islam" &apat dipahami
sebagai proses pembudayaan dan pewarisan ajaran
agama; btrdaya dan peradaban umat Islam dari generasi
-ke generasi sepanjang sejarahnya.

Pendidikan Islam; pendidikan berakar dari perkataan
didik yang berarti perihar4 ajar dan jaga. setelah dijadikan
analogi, pendidikan boleh diuraikan sebagai satu proses yang
berterusan unfuk menjaga dan memelihara pembesaran fubuh
badan dan pertumbuhan bakat manusia dengan rapi supaya
dapat melahirkan orang yang berilmu, baik Ungkah lat,, a"r,
dapat mengekalkan nilai-nilai budaya di kalangan masyarakat.

Kata ta'lim, tarbiyah dan ta'dib merujuk kepada pendi_
dikan. Kata'tarbiyah'adalah kata yang sering digunakan dalam
dunia akdemik dan ilmiah dalam suatu pendidikan. Ini adalah
karena perkataan 'tarbiyah' menurut sarjana pendidikan Isram
berasal dari"rabb" yang menunjuk kepada Alrah s.w.t sebagai
pendidik umat manusia. Namun kata ,tarbiyah, oleh Syed
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Muhammad Naquib al-Attas dibantah dengan argumennya.

Naquib menyatakan:

'It seems to me that the term tarbiyah is not quite precise nor
yet a correct one for connoting education in the Islamic sense.
What is education? An I answer: education is a process of
instilling something into human beings. Education is something
progtessively instilled into man"a

Pendidikan adalah suatu proses Penanaman sesuatu ke

dalam diri manusi4 pendidikan adalah sesuatu yang secara

bertahap ditanamkan ke dalam manusia. "Suatu Proses Pena-
naman" mengacu pada metode dan sistem unfuk menanam-

kan apa yang disebut sebagai pendidikan secara bertahap.

"Sesuatu" mengacu pada kandungan yang ditanamkan dan

"diri manusia" mengacu pada penerima proses dan kand*g-

an itu sendiri.
Adapun kata tarbiyah yarrg digunakan dalam pendidikan,

menurut al-Attas, konotasinya yang sekarang merupakan

istilah yang relatif baru, yang bisa dikatakan telah dibuat-buat

oleh orang-orang yang mengaitkan dirinya dengan pemikiran

modernis. Adapun kata educare - educatie - education berarti

menghasilkan, mengembangkan dari ketiadaan yang ter-

sembunyi atau potensial, yang didalamnya "proses meng-

hasilkan dan mengembangkan" mengacu pada bentuk

material dan fisik.

Mereka yang membuat istilah tarbiyah untuk maksud

pendidikan pada hakekatnya mencerminkan konsep Barat

a Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, The Conctpt of Education in

lslam A Framework For an Islamic Philosophy of Education (Malaysia: Art
Printing Works Sdn.Bhd, tt), L3
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tentang pendidikan. Mengingat istilah tarbiyah adalah ter-
jemahan yang jelas dari istilah " education" menurut artian Barat,
karena makna-makna yang dikandung olehnya mirip dengan
yang bisa ditemui di dalam bahasa Latinnya.s

Al-Attas mengemukakan bahwa ada tiga alasan mendasar
yang dijadikan argumentasi mengapa istilah tarbiyah tidak
tepat digunakan. Al-Attas berargumentasi berdasar pada
struktur semantik sistem konseptual al-eur,aru dan merryrata_
kan bahwa istilah tarbiyahsecara semantik tidak tepat dan tidak
memadai untuk membawakan konsep pendidikan Islam. Tiga
alasan tersebut adalah:6

a. Pertama, istilah tarbiyah yang digunakan di masa kini
tidak bisa ditemukan dalam semua rLksion-leksion
bahasaArab besar, yang berakar dari rabbaa(Ur) dan
rabba (e) yang berarti memberi makan, memelihara,
mengasuh, dari akar kata ghadza atau ghailzzo. Makna
ini mengacu pada segala sesuafu yang tumbuh, seperti
anak-analg tanaman dan lain-lain. pada dasamya tarbiyah
berarti mengasuh, menanggung, memberi makary
mengembangkaru memelihara, membuat, menjadikan
bertambah dalam pertumbuhan, memproduksi, dan
menjinakkan. Sehingga penerapannya tidak terbatas
pada manusia saja melainkan medan semantiknya
meluas ke spesies yang lain. Sedangkan tarbiyah dalam
Islam adalah khusus hanya diperuntukkan untuk manu_

s syed Muhammad al-Naquib al-Attas, Konsep pendidikan Daram
Islam suatu Rangka pikir pembiiaan Filsafat pendidikan tstam llauiita:Mlzan,1992), 64-55.

6 lbid.,65-74.
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b.

sia. Lagipula tarbiyah mengacu pada makna'kepemi-

likan' pemilikan disini jenis relasional, mengingat

pemilikan sebenamya hanya tunggal yaitu ar-Rabb.ladi

rabba yang diturunkan padanya jika diterapkan pada

manusia dan hewan menunjukkan sesuatu yang'"milik

yang dipinjam". ]ika yang dikeriakan (mengasuh, mem-

beri makan, memelihara, membesarkan, memproduksi,

menjinakkan) dengan milik yang dipinjam ini adalah

tarbiyah, maka kesemuanya itu bukanlah pekerjaan

mendidik. Karena mendidik adalah suatu proses Pena-
naman pengetahuan yang berkenaan dengan manusia

saja dan dengan intelek manusia pada khususnya,

sehingga konsep tarbiyah tidak bisa diterima dalam

konsep pendidikan dari tinjauan semantik bahasa Arab.

Kedua, mengacu pada alasan tarbiyah dikembangkan

dari al-Qur'aru yang berasal dari Surat al-Isra' ayat24:

ts t,i'e-.'^,tt'-;',p;z:Llt c,+ ir3-rr 'c6 4'69tt
frJ"-t ri4;

"Dan rendahkanlah iliimu tuhadap merekabndua dengan penuh
lcesayangan dan ucapknnlah: "Wahai Tuhanht, knsihilah mqeka
Iccilunnya, sebagaimana mqeka berdua Telah mendiilik Aku waktu
kecil " . (Q.5. Al-Isr a' | 17 :24)

Istilah rabbani di sini mempunyai aftt rahmah, yalcni

ampunan atau kasih sayang. Istilah ini mempunyai arti

pemberian makanan dan kasih s ayffiLg, pakaian, tempat

berteduh serta perawatan, yaitu pemeliharaan orang tua

kepada anak-anaknya. Apabila Tuhanlah yang men-

ciptakan" memelihara, menjaga, memberi, mengurus

dan memiliki tindakan-tindakan yang menyebabkan
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Tuhan disebut seb agaiar-RabD, maka semuanya itu ada_
lah tindaka n rahmahatau kasinh sayang, apalagi manu_
sia,yang secara analogis melakukan tindakan-tindakan
seperti itu kepada keturunannya, maka hal itu disebut
tarbiyah. Namun farbiyah disirutidak melibatkan pada
kondisi eksistensial dari pengetahuan.

c. Ketiga,jika makna yang berhubungan dengan penge_
tahuan bisa disusupkan ke dalam konsep rabba,makna
tersebut mengacu pada pemilikan pengetahuan dan bukan
Penanamannya. Oleh karenanya, hal itu tidak mengacu
pada pendidikan dalam artian yang kita maksudkan.
Hal ini didukung oleh Ibnu,Ubaid yang menyatakan
istilah rabbani pada hakekatnya bukaft istilah bahasa
Arab mehinkan istilah Ibrani atau siria dan tidak dikenar

{ 
kalangan orang banyak kecuali di kalangan ahli hukum'.dan 

ilmuwan. Di dalam al-eur,an ditemukan tiga con_
toh yang menyebut Ra bbani d,ankesemuanya *Jng"*
p ada r abb i-r abb i y ahudi.

_Jadi 
kesimpulannya al-Attas lebih memilih kata ta,dibT

untuk menyebut pendidikan daripada kata tarbiyah atauta,Iims.
Namun para ahli dalam sejarah kurang menyukai penggunaan
ta'dib tersebut. Mereka mengatakan bahwa adab tidak memiliki
makna yang konsisten, mulai dari makna yang sangat luas,

7 Berarh mehtih untukberperilaku bai! h ini sesuai denganhadits,
luhan .telah 

tmendidikku 
sehinggi urit, piiiiairtnku. LihatJararuddin alsuyuthi, Iami' at Hadits juz 2("liaktabah su*irun, Mauqi,ul Islam, 2005),88, hadits no 959.

e Merupakan bentuk masdar dari Allama,lihat e.S. Al Baqarah/2:31. Q.S. Al-Rahman/55: 14. e.S. A_XiqtX',t-S
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menyangkut ilmu dan kebudayaan" seperti pada masa awal Islam,

sampai pada makna yang sangat sempit yang hanya terbatas

pada syair dan seluk beluknya yang muncul pada zaman

Abbasiyah.e Hal ini sesuai dengan Fatah al-Jalal, ia mengatakan

bahwa yang tepat adalah ta'lim,sedangkan menurrrt At-Nahlawl

yang tepat adalah kata tarbiyalt. Sedangkan alasan penggunaan

katatarbiyalr untuk menyebut pendidikan Islam berdasar pada

pemikiranbahwa kata tersebut mempunyai pengertian yang

sama (searti) dengan ka ta rabb yangmerupakan salah satu dari

nama Allah yang utama. Kata rabbberafitmurabbi (yang me-

laksanakan ke}a tarbiyah).ro Tarbiyah membawa arti penjagaan,

pengasuhan, dan Pendidikan.rl
Jika ditinjau dari segi kandungan pengertian dasamya,

ketiga istilah ta'lim, tatbiyah dan ta'dib tersebut menrpunyai

pengertian yang berkaitan satu sama lain. Hal ini dapat kita lihat

dari penielasaan dalam al-Mu'jam, sebagaimana yang dikutip

oleh Mufidah, sebagai berikut:

"Kata aditaba merupakan padanan kata allama' Dalam

memberikan penjelasan tentang pengertian kata rabba yang

merupakanbentuk kata kerja dari al- tarbiyah, dthubn{'artdengan

pengembangan potensi jasmani, akal (fungsl ta'lim) dan akhlak

(fungsi ta, dib).sedangkan dalam memberikan penjelasan ten-

tang pengertian kata rnuaddib sebagai pelaksana dari ketla ta' dib,

digunakan kata-kata tarbiy ah dan ta'Iim.l2

e Lukluk NurMufida "AlQur'an sebagai Surnber Konsep Pendidik-

an Islam", dalam Ta'allum lurnal Pendidiknn lslam, Vol' 29'No'1,2006' 54'
ro M.Hasbi al-Siddiry, Thfsir al-Bayanjzz 1 @andung: Al-Ma'aif,l97l)'

282.
11 Lantip Susilowati, "Membentuk Kepribadian Muslim dengan

Tarbiyahlsla*iyurt, TaallumlurnalPendiiliknnlsl.am,vol.17.No.0l.,2006,43'
12 Mufida,'Al-Qur'an, 55.



Uraian tersebut memberikan gambaran bahwa ketiga
istilah tersebut cocok atau sesuai untuk menyebut pendidikan
Islam, walaupun secara mendalam masih terdapatperbedaan
pendapatbeberapa ahli dalam hal tersebut. Tumpang tindih
pemakaian dan pemahaman istilah di atas sebenarnya tidak
perlu terjadi, jika konsep yang dikandung keempat istilah
tersebut diaplikasikan dalam kegiatan praktis proses edukatif.
Masing-masing dari ketiga istilah tersebut pasti terdapat
kelebihan dan kekurangan. |adi, sebenarnya antara al-ta'dib,
al-ta' Iim, al-tarbiyahadalah mempunyai hubungan yang sangat
erat dan saling mengisi sehingga kekurangan yang satu akan
diisi oleh kelebihan yang lain. Dari ketiga istilah yang berkem-
bang itulatr, pada akhirnya akan lahir termihologi-definitif
dalam pendidikan Islam.

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa pen_
dapat ahli pendidikan Islam dalam mengartikan pendidikan
Islam, antara lain: menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan
Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar si pen_
didik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik
menuju terbentuknya kepribadian yang utama menurut
usuran-ukuran Islam.r3 Muhammad euthb memberi pengerti-
an pendidikan Islam, sebagaimana yang dikutip oteh Abdullah
Idi, sebagai usaha untuk melakukan pendekatan yang menye_
luruh terhadap wujud manusi4 baik dari segi jasmani maupun

t3 Ahmad D M arr1b3, peysantar Filsafat putdiitikan Islam,(Bandung:
Al Maarif, 1980), 19. Lihat iuga ekhyak, Ringkasan Diiertasi, S_G.
Azyumardi Azra, Esei-Esei Intelektuar- Mustim tlan pendidikan lslam,
flakarta: Logos Wacana Ilmu, lgg9),6
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rohani, baik dari kehidupan fisik maupun mentaLry+ dalam

melaksanakan kegiatannya dibumi ini.la

Menurut Zakiyah Darajat, pendidikan Islam adalah sikap

pembentukan manusia yang lainnyaberupa perubahan sikap

dan tingkah laku yang sesuai dengan petunjuk agama Islam.ls

Menurut Abdul Mujib, pendidikan Islam adalah proses

transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta

didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan,

pengasuhart pengawasan dan pengembangan potensinya

guna mencapai keselarasan dan kesempumaan hidup di dunia

dan di akhirat.r6 Menurut Yusuf Qadhawi, sebagaimana yang

dikutip oleh Azyumardi Azra, pendidikan Islam adalah pen-

didikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya, rohani dan

jasmaninya; akhlak dan ketrampilannya.lT

Sedangkan menurut Ahmad Tafsir setelah melakukan

berbagai kajian mengungkapkan bahwa pendidikan Islam

adalah bimbingan terhadap seseorang agar berkembang secara

maksimal sesuai dengan ajaran Islam.rE Menurut Hasan Lang-

gulung, pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi

muda untuk mengisi peranan, rnemindahkan pengetahuan

ra Abdullah Idi, Toto Suharto, Reaitalisasi Pendidikan Islami
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 47 48.

ls Zakiyah Darajat, llmu Pendidikan lslam, (fakarta: Bumi Aksara,
7992),25.

16 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, llmu Pendidikan lslam,
(fakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 27 -28.

17 Azta, Esei-Esei,5.
ta 4funad Tafsir, llmu Pendidikan dalam Perspektif lslnm, (fakarta:

Remaja Rosdakarya, 1997),32. Lihat juga Ngainun Naim, Achmad Sauqi,
Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasrl, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media,
2008),132. Bandingkan dengan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam:
Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis (Jakarta: Ciputat Pers,2OO2), 32.
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dan nilai-nilai Isram yang diseraraskan dengan fungsi manusia
untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya diakhirat.r,
Menurutal-syaebani, pendidikan Isram diartikan sebagai usaha
mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya
atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam
alam sekitarnya melalui proses kependidikan.2o Syed Sajjad
Husain dan Syed Ali Asyraf sebagaimana yang dikutip I(hoiron
Rosyadi, mengartikan pendidikan Islam selagai suatu pen_
didikan yang melatih perasaan murid-murid sedemikian rupa
sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan dan pen_
dekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan mereka dipeng-
aruhi sekali oleh nilai spirituar, dan sangat sadar akan nilai
etis Islam.2t Hasil rumusan Seminar pendidikan Islam se_
Indonesia pada tahun 1960 yang dikutip Khoiron Rosyadi,
memberikan pengertian pendidikan Islam, sebagai bimbi.g*
terhadap perfumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran
Islam dengan mengarah, mengajarkan, melatih, mengasuh dan
mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.z

Sungguhpun demikian, dari beberapa definisi tersebut
intinya dapat dirumuskan sebagai berikufi "pendidikan Islam,,

, 
re Hasan La"ggy@ Beberapa pemikiran Tbntang pendidikan Islam(Bandung: Al Maarif, lgg}),94.
4 Muhammad UmarAt Tolmy al_syaebani, Fatsafah Al Thrbiyah,

1"tl:.HT3" Langgulung (Jakarta: Buian Bintan g, i1, ie;, {i;u,]"gJM.
Anf,^, Filsafat Pendidiksn lstam, (Iakarta: Bumi Af,"uru, t},iOy, t+. ffiaL,Meretas Pendidikan Islam 

.Berbas_i. Etika (Sutabaya: eLKAF, inOey, n'21 Khoiron Ro svadi, pendidikan piofetiNClt. t lVogyak;rt"1'p*tutuPelajar, 2004\,1,4g.
22 lbid.'l5l-rs2. Munardji, Itmu pendidikan rsr.am(Jakarta: Bina Ilmu,

?ryq, 19. '11{ingkan 
dengan Kutbudin Aibak,,,Dinamita penaiJikan

Islam (studi Kritis Tantangan dan peran pendidikan lstam oata*
fem.liyalttmu- _Pengetahrrun du' Teknologi),, dalam 1 urnat Oi naii*nPenelitian Pendidikan, vol. 5, no.2. Oktober, fOOZ, tZ+.
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merupakan sistem pendidikan yang diselenggarakan atau

didirikan dengan niatts untuk mengejawantahkan ajaran dan
nilai-nilai Islam dalam kegiatan pendidikannya.

Lebih lanjut Muhaimin menambahkanbahwa jika ditilik

dari aspek program dan praktik penyelenggaraanya, setidak-
tidaknya pendidikan Islam dapat dikembangkan ke dalam lima
jenis, yaitu (1) pendidikan pondok Pesantren dan Madrasah

Diniyah, yang menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional disebut sebagai pendidikan keagamaan;
(2) pendidikan madrasatr" yang saat ini disebut sebagai sekolah

umum yang berciri khas agama Islam, dan pendidikan lanjut-

annya seperti IAIN/STAIN atau Universitas Islam Negeri yang

bemaung di bawah Departemen Agama; (3) pendidikan urnurn

yang ber"nafas"kan Islam, yang diselenggarakan oleh dan/

atau berada di bawah naungan yayasan dan organisasi Islam;
(4) pelajaran agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-

lembaga pendidikan sebagai suatu mata pelaiaran atau mata

kuliah saja; dan (5) pendidikan trslam dalam keluarga atau di tem-

a Kata niat mengandung pengertian suatu usaha yang direncarur-
kan dengan sungguh-sungguh, yang muncul dari hati yang bersih dan
suci karena mengaharap ridha-Nya, bukan karena interes-interes yang
lain. Niaf tersebut ditindaklanjuti dengan mujahadah, yakni berusaha
dengan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan niat sefta berusaha
melakukankebaikan atau konsisten dengan sesuatu yang direncanakan.
Kemudian dilakukan muhasabah, yakni melakukan kontroldan evaluasi
terhadap rencana yang telah dilakukan. Iika berhasil dan konsisten dengan
niat atau rencarur semul4 maka hendaklah bersyukur, serta berniatlagi
untuk melaksanakan rencana-rencana berikutnya. Dan sebaliknya,
jikalau gagal, atau kurang konsisten dengan rencana lama, makaiaber-
segera istighfar ataubertaubaf kepada-Nya sambil memohon pertolongan
kepada.Nya agar diberi kekuatan dan kemarnpuan untuk mewujudkan nief
atau rencana tersebut. Lihat Muhaimixy Pmgembangan Kurihium Pendidilcnn
Agama Islnm di Selalalt, Madrasah dan P erguruan Tinggi, *9.
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pat-tempat ibadatr, dan/atau di forum_forum kajian keislam_
an, majlis ta'lim, dan institusi-institusi lainnya yang sekarang
sedang digalakkan oleh masyarakat.2a

Dari.uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga
pendidikan tinggi Isram merupakan lembaga pmdidikan tinggi
lanjutan yang diselenggarakan atau didirikan dengan niat
untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam
kegiatan pendidikannya. Sehingga hasil pendidikan tinggi
Islamyangberupa nilai tambahbagi zubyek didik, merniliki tingkat
kepentingan yang berbeda antara subyek didlk itu sendiri
sebagai pemakai utama hasil didikary sebagai ortu sebagai pe_
makai kedu4 pasar tenaga kerja sebagai pemakai ketiga, dan
guru atau staf pendukung sebagai orang yanp terribat dalam
proses pendidikan yang justru ,,menggunakan,, 

subyek didik
itu sendiri harus tidak terrepas dari tujuan di atas, yaitu untuk
mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kegiatan
pendidikannya.

Sedangkan konsep mutu dengan rumusan yang jelas
serta konkrit menjadi sebuah keharusan dalam penyelengiara-
an pendidikanny+ walaupun diakui beberapa pakar pendi_
dikan bahwa pembahasan tentang mutu dalam konteks pendi-
dikan sulit didefinisikan dan difahami. Namun demikiary B.
Suryobroto memberikan batasan pengertian mutu dalam kon_
teks pendidikan yang mengacu pada proses pendidikan dan
hasil pendidikan.' Lrterpretasi yang lebih jelas dan operasionar
dari mutu pendidikan disampaikan oleh Depdiknas sebagai
" the capacity of school as an institution to proaide and utilize

; f;:"t-t 
P engembangan Kurikulum, 9 -r0.
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educationalresources fficthtely so asto improaelearning upacity" .

Maksud dari pengertian ini diarahklrn pada mutu lembaga

pendidikan sebagai sebuah institusi yang harus memberikan

dan memanfaatkan sumber-sumber pendidikan secara efektif

sehingga dapat meningkatkan proses pembelajaran. Sumber-

sumber dimaksud adalah seluruh komponen mulai dari inpu!

proses pendidikan" komponen siswa, dan komponen hasil

belajar (learning outcomes).

Mutu suatu perguruan tinggi Islam bisa dilihat dari

rumusan visi dan misinya, yang kemudian visi dan misi tersebut

diwujudkan dalam proses pendidikan yang akan dilakukan.

Menurut Muhaimin mutu Pendidikan Tinggi yang dimaksud

adalah sebagai berikut Kesesuaian dengan standar; Kesesuai-

an dengan harapan stakeholders, atau Pemenuhan janji yang

telah diberikan.2T

Universitas Gadjah Mada menambahkan pengertian

mutu pendidikan tinggi sebagai berikut: Sesuai dengan

"standar"; Sesuai harapan dengan "pelanggan"; Sesuai dengan

harapan "pihak-pihak terkaif'; Sesuai dengan yang dijanjikan;

Semua karakteristik produk dan pelayanan yang memenuhi

persyaratan dan harapan.T

Istilah mutu itu sendiri mengandung dua hal. Fertama

sifat dan kedua taraf. Sifat adalah sesuatu yang menerangkan

keadaan suatu bend4 sedang taraf menunjukkan keduduk-

annya dalam suatu skala. Tiap manusia memiliki pandangan

e Ministery of National Education, Quality lmprooement, Website:
http://www. Pdd. Go. Id/ ministerv.

27 Muhaimiry Manaj emen Penjaminan, 10.
a Universitas Gajah Mada, Sistem Penjntninan Mutu Perguruan

Tinggi (Yogyakarta: UGM, 2004),5.



yang berbeda tentang sifat dan taraf tersebut. Demikian harnya
terhadap sifat dan taraf mutu pendidikan. Terdapat deskripsi
tentang.rs-ifat dan taraf yang berbeda. Deskripsi berdasarkan
pendelqqtan ekonomi dengan penekanan pada relevansi
keluaran pendidikan dengan lapangan kerj+ yang ditampilkan
melalui istilah-istilah ,,siap lcerla,' ,,,siap pakai , , d.arr.siap latih.
akan berbeda dengan deskripsi yar\g memakai pendekatan
intrinsik dan instrumental pendidikan. pendekatan kedua di-
tampilkan melarui istilah-istilah sikap kepribadian dan ke-
mampuan intelektual sesuai dengan tujuan pehdidikan.

Namun demikian" seperti diuraikan seiel rmny" bahwa
istilah bermutu berkaitan dengan sudut pandang ian sudut
kepentingan pengguna istilah yang berbeda-6edal perbedaan
ini terjadi oleh konsep mut' yang bertorak dad standar absolute
(absolute concept) dan standar yang relatif (relatif concept).

Llkuran mutu yang absolut sulit diterapkan dalam
pendidika4 tinggi Islam, dengan penilaian dari berbagai pihak
dan manajemen jasa yang heterogen. Orang akan meman-
dangnya dari berbagai arah dan semua arah atau aspek memiliki
ukuran-ukuran mufu tertentu.

Oleh karena itu, ukuran mutu pendidikan tinggr Islam
harus ditetapkan secara relatif, yaitu ditetapkan berdasarkan
pelanggan (customers). Daram hal ini berarti bukan hanya
produsen (lembaga pendidikan tingg Islam sendiri), tetapi
pelanggan pun turut menentukan mutu itu. Dengan demikian,
tolok ul'mr mutu yangbaik bukan torok ukur yangbersifat absolu!
melainkan tolok ukur yang relatif yaitu yang sesuai dengan
kebutuhan pelanggan. Mutu pendidikan tinggi Islam atan Uait
jika pendidikan tinggi Islam tersebut dapat menyajikan jasa
yang sesuai dengan kebutuhanpara pelanggannya. pelayanan
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atau jasa yang diberikan oleh lembaga pendidikan tinggi Islam

ini tentu harus berupa sesuatu yang bermutu, yang bisa

memberikan kepuasan kepada pelanggan ( customers).

3. Manaiemen Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Islam.

Sebagai lembaga pendidikan ti.gg Islam, $IAIN,IAIN

Universitas Islam Negeri yangbernaung di bawah Departemen

Agama dan PTAI$ iuga sering berhadapan dengan berbagai
masalah pendidikan yang tidak ringan. Salah satu permasalah-

an yang juga menjadi masalah pendidikan bangsa IndonesiaD

adalah rendahnya mutu pendidikan tinggi Islam.

Setidaknya terdapat dua faktor yang dapat menjelaskan

mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang

atau tidakberhasil. Pertama, strategi pembangunan selama ini

lebih bersif.at input oriented. Strategi yang demikian lebih ber-
sandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidik-

n Rendahnya mutu pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia
adalah rendahnya mutu pada setiap jenjang dansatuan pendidikannya
l*rususrya pendidikan dasar dan menengah. Rendahnya mutu pendidikan
tersebut dapat diperhatikan pada hasil-hasil studi intemasional yang selalu
menempatkan pendidikan Indorresia dalam posisi "juru kunci'l. Hasil
studr The Third Internasional Mathematics and Science Stuily Repeat 1999
(TIMSS9R 1999) yang dilaksanakan phda 38 negara dari lima benua;
yaitu Asia, Australi4 Afrika, Amerika dan Eropa menempatkan peserta
didik SLTP Indonesia pada urutan ke 32 dan 34 untuk skor tes IPAdan
Matematika. Peserta didik dari negara tetangga Singapura menduduki
urutan yang pertama dan kedua untuk skor tes Matematika dan IPA.
Indikator lain menuniukkan bahwa berdasarkan pada Human Dnelopment
Index (HDl),Indonesia berada pada urutan yang ke 102 dari 164 negara
dan Indonesia masih berada di bawah Vietnam. Di samping itu, hasil
stvdi International lnstitute for Danelopmenf menempatkan Indonesia pada
urutan ke 49 dari 49 negara. Muhaimin; Pengembangan Kurikulum
Pendidikan Islam: Di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi (|akarta: P.
T. Raja Grafindo Persada,2005), 189-190.



an telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar)
dan alat belajar lainnya penyediaan sarana pendidikan, pelatih-
an guru._{an tenaga kependidikan lainny+ maka secara oto-
matis lembaga pendidikan (pendidikan tinggi Islam) akan
dapat menghasilkan o utput (keluaran) yang bermutu sebagai-
mana yang diharapkan. Kedua,pengelolaan pendidikan selama
ini masih bersifat mauo-orienteil, diatur oleh jajaran birokrasi
di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan
di tingkat makro (pusat) tidak terjadi itau tidak berjalan
sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Dengan kata
lain, bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendi-
dikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat
oleh birokrasi pusat.s

Abdur Rahman Shaleh menyatakan bahwa ada tiga faktor
yang menyebabkan mutu pendidikan menurun dan mengalami
perkembangan yang tidak merata. Pertama, kebijakan penye-
lenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekat-
an educational production function atau input-output yang
.dilaksanakan secara tidak konsekuen. Kedua, penyelenggaraan
pendidikan nasional dilakukan secara birokratis-sentralsistik,
sehingga menempatkan sekolah (madrasah) sebagai penye-
lenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan
birokrasi yang panjang dan kadang-kadang kebijakan yang
dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah (madrasah)
setempat. Ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua
peserta didik dalam penyelenggaraim pendidikan selama ini
pada umumnya lebih bersifat dukungan input (dana), bukan

s Umaidi, Manajemen Peningkntan Mutu Berbasis Sekalah; Sebuah
Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Sekolah untuk Meningkatkan Mutu,
IntemeVmbs/artiket pendidikan Network. Mbs. Htm. 1999).

138

pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitorinp

evaluasi, dan akuntabilitas).3l

Visi, misi dan tuiuan pendidikan tingg Islam pun juga

masih belum berhasil dirumuskan dengan baik. Tujuan pen-

didikan tinggi Islam seringkali diarahkan untuk menghasilkan

manusia-manusia yang hanya menguasai ilmu Islam an-sich,

dan visinya diarahkan untuk mewujudkan manusia yang salih

dalam arti yang taat beribadah dan gemar berarnal untuk tuiuan

akhirat. Akibat dari keadaan yang demiki:fr ini, maka para

lulusan pendidikan tings Islam hanya memiliki kesernpatan

dan peluang yang cukup terbatas, yaitu hanya sebagai pengawal

rnoral bangsa.32 Mereka kurang mamPu bersaing dan tidak

mampu merebut peluang dan kesempatan yang tersedia dalam

rnemasuki lapangan kerja akibabrya lulusan pendidikan tinggi

Islam semakin termarginalisasikan dan tidak berdaya.33

3l Abdul Rahman Shaletv Madrasah ilan Pendidiknn Anak Bangsa,

flakarta: P. T. Raja Grafindo Persada,2W4),243-2M
32 Dalam beberapa kasuistik, peran pendidikan Islam sebagai

pengawal bangsapun dipertanyakan. Hal ini disebabkan adanya fenomena
di mana keadaan bangsa Indonesia yang mayoritas Islam tidak menunjuk-
kan akhlaknya yang makin baik. Al-hasil, keadaan menunjukkan dimana
moral dan akhlak masyarakat semakin menghkhawatirkan. Lihak lbiil.,3

s Meskipun tidak setiap mereka (Mahasiswa) yang masuk dan
belajar di pendidikan tinggi Islam selalu didasari oleh motivasi "nafka}:I,
atau demi "kepentingan ekonomi" di kemudian harinya namun tidak

bias disangkal adanya keterkaitan antara dunia pendidikan dengan cita-
cita lapangan kerja dan kehidupan sejahtera bagi alumni dan tamata4nya.
Sedemikian erat hubungan tersebut, sehingga besar kecilnya animo calon
mahasiswa yang berminat dan mendaftarkan diri ke sebuah perguruan
tinggi.tertentu, sebagian didasari oleh cerah tidaknya masa depan mereka

dalam hal lapangan kerja yang bakal diperoleh setelah menyelesaikan
studi. Lebih jauh lihat Imam Bawani, Pasar Keria Alumni Perguruan Tinggi

Islam, Makalah disampaikan dalam Seminar Mahasiswa Jurusan Tarbiyah

STAIN Tulungagung tahun 2005.



Pendidikan yangbermutu adalah pendidikan yang mampu
menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kom-
petensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi
kejuruan;yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial,
yang secafa rnenyeluruh disebut sebagai kecakapan hidup (lfe
skill). Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang
bermutu, b atk quality in fact maupvn quality in percqtion.A lJnfr;/r.
dapat meningkatkan mutu pendidikan, maka pendidikan tinggi
Islam harus dapat melaksanakan pengelolaan yang didasarkan
pada peningkatan mutu pendidikan tinggi Islam.

Aplikasi dari manajemen peningkatan mutu terhadap
pendidikan tinggi Islam didasarkan atas pemikiran bahwa
para administrator dan manajer pendidikan perlu menemukan
kerangka kerja yang muncul dari dalam lembaga pendidikan
tinggi itu yang diperkirakan dapat menopang mutu dan kinerja
lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawab mereka.3s
Dalam meningkatkan mutu pendidikan, Bennet mengidentifi-
kasikan prinsip-prinsip dasar tentangmutu yaitu:36 (1) definisi
kualitas lebih mengacu pada konsumery bukan pada pemasok,
(2) konsumen adalah seseorang yang memperoleh produk atau
layanarq seperti mereka yang secara intemal dan ekstemal terkait
dengan organisasi dan bukanny a yanghanya menjadi "pem-
beli" atau "pembayar", (3) mutu harus mencukupi persyaratan
kebutuhan dan standar, (4) mutu dicapai dengan mencegah

il H. Suderajat, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
(Bandung: CV. Cipta Cekas Grafika,ZDi),17.

3s W. Mantia, Manajemen Pendidikan ilan Superoisi Pengajaran
(Malang: Wineka Media 2002), 33-34.

s N. Bennet, M. Crawford & C. Riches, Managingange in Eilucation:
Indiaiilual and Organization Percpectiaes (London: Paul Chapman
Publishing Co., 1992), 56.
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kerja yang tidak memenuhi standat, bukannya dengan melacak

kegagalan melainkan dengan peningkatan layanan dan produk

yang terus menerus, (5) peningkatan mutu dikendalikan oleh

manajemen tingkat senior, nalnun semua yang terlibat di dalam

organisasi harus ikut bertanggung jawab, mutu harus dibangun

di dalam setiap proses, (5) mutu diukur melalui proses statistik"

anggaran mutu adalah anggaran biaya yang tidak disesuaiakan

dmgan tuntutan persyarata+ sehingga terjadi kesenjangan antara

dua penyerahan barang, (7) alat yang paling ampuh untuk men-

jamin terjalinnya mutu adalah kerjasama (tim) yang efektif,

dan (8) pendidikan dan pelatihan meruPakan halyang funda-

mental terhadap organisasi yang bermutu.

Peningkatan mutu harus bertumpu pada lembaga pendi-

dikan unfuk secara terus menerus dan berkesinambungan

untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi-

nya guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan peserta didik

darr st alecholders;. D alammanajemen peningkatan mutu terkan-

dung upaya: (1) mengendalikan proses yang berlangsung di

lembaga pendidikan baik kurikuler maupun adiministrasi, (2)

melibatkan proses diagnose dan Proses tindakan untuk menin-

daklanjuti diagnose, (3) peningkatan mutu harus didasatkan

atas data dan kata, baik yang bersifat kualitatif maupun kuan-

titatif, (4) peningkatan mutu harus dilaksanakan secara terus

menerus dan berkesinambungan, (5) peningkatan mutu harus

memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada dalam

lembaga pendidikan, dan (5) peningkatan mutu memiliki tujuan

yang menyatakan bahwa sekolah atau madrasah dapat memberikan

kepuasan kepada peserta didik, orang tua dan masyarakat.3T

oz W. Mantja, Manajemen Pendidikun,30.
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B. Penjaminan Mutu (euatifu Assurance)pada pendidikan
Tinggi Islam

Proses Quality Assurance (penjaminan mutu) pendidikan
tinggi di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri
dari perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga proses ter_
sebut dirancang dijalankan, dan dikendarikan sendiri oreh
perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari
Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderar pendidikan
Tirgg, Depdiknas ataupun Depag. Bagi pendidikan Tinggi
Islam pun (STAIN IAIN UIN atau pfAIS) kegiatan penjaminan
mufu ini juga merupakan kegiatan mandiri dari perguruan
tinggi Islam yang bersangkutan. Adapun faktor_fakto. yu.,g
pada umumnya terkandung di dalam proses,penjaminan mutu
pendidikan tinggi (Islam), antara rain rumusan atau definisi,
konsep, fujuan, strategr, butir-butir mufu, proses (desain), dan
manajemen kendali mutu dalam proses penjaminan mutu pen_
didikan tinggi.*

1. Definisi Penjaminan Mutu (euality Assurance)
Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu

adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu peng_
elolaan secara konsisten dan berkeranjutarg sehingga konsumery
produsen, dan pihak lain yangberkepentingan memperoleh ke_
puasan.3e

Muhaimin memberikan definisi penjaminan Mutu sebagai
berikut a) Penjaminan Mutu adalah keseluruhan aktifitas dalam
berbagai bagian dari sistem untuk memastikan bahwa mutu

$ Diknas, Pedomsn penjaminan Mutu (euatity Assurance) penilidikan
Tinggi-(I{arta: Dirjen Dikti bikna, 2003),i.

3e lbiil.,7-9.
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produk atau layanan yang dihasilkan selalu konsisten sesuai

dengan yang direncanakan/dijanjikan; b) Penjarninan Mutu

adalah mernastikan bahwa semua karakteristik dan kinerja

sesuai dengan standar mutu/harapan/persyaratan melalui

manual/dokumen/acuandanaudit/penilaian.o :

Dengan demikian, penjaminan mutu pendidikan tinggi

adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu peng-

elolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkeldnjutan,

sehingga stalceholders memperoleh kepuasan.

Pendidikan tinggi di perguruan tinggi dinyatakan ber-

mutu atau berkualitas, apabila:al

a. perguruan tinggi tersebut mamPu menetapkan dan

mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (asPek

deduktif);

b. perguruan tinggi tersebut mampu memenuhi kebutuh-

an stakeholders (aspek induktif ), berupa:

1) kebutuhan kemasyarakatan (societal needs);

2) kebutuhan dunia kerla (indus*ial needs);

3) kebutuhan profesional (professional needs).

Dengan demikian perguruan tinggi harus mamPu meren-

canakan, menjalankan, dan mengendalikan suafu Proses yang

menjamin pencapaian mutu sebagaimana diuraikan di atas.

4 Muhaimirl Peningkatan Dan Pengembangan kmbaga Penjaminan

Mutu (LPM) di P?I IN (Iakarta: UIN Malang 2006). Lihat juga. Muhaimin,

Manaj emen Penj aminan Mutu, 1'l'.
ar Diknas, Pedoman Penjaminan Mutu, 8.
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2. Tujuan dan Dasar-dasar penjaminan Mutu (euality
Assurance)

Pertanyaan dasar yang mencul di benak kita adalah meng_
apa harus ada penjaminan mutu ? Sederhana tapi juga luas,
itulah format pertanyaan tersebut. Menurut Muhaimin, pen_
jaminan mutu didasari dua alasan riil yaitu alasan makro dan
mikro. Perguruan Tinggi termasuk perguruan Tinggi Agama
Islam Negeri (PTAIN) sedang mengahadapi berbagai tantang-
an yang pada intinya menyangkut a) permasalahan makro
nasional, yang menyangkut krisis ekonomi, politi! mora! budaya
dan sebagainya; b) Diberlakukannya globalisasi dan per_
dagangan bebas, yang berarti persaingan alumni dalam pekerja_
an semakin bera! c) Menurut HumanDeaelopment Index(HDL
2001',2004), hasil survai rhe political and Economi Risk consul-
tancy (PERC,2a0l), dan hasil studi the Third International
Mathematics and science study-Repeaf (TIMS$R lggg), Asiaweek
(2000), dan Eduacational performance(pERC: 2001),bahwa mutu
pendidikan di lrdonesia masih rendab d) Angka penganggur_
an lulusan Perguruan Tinggi (pT) semakin meningkaq e) Tenaga
Asing meningkat, sedangkan tenaga Indonesia yang dikirim
ke luar negeri pada umunya non-profesiona! f) Orang_orang
lebih senang sekolah atau menyekolahkan anal,nya di luarnegeri;
g) Peran Perguruan Tinggi dalam membentuk masyarakat
madani ( ciail society). a

Alasan secara mikro, perguruan tinggi harus melakukan
penjaminan mutu dikarenakan perguruan Ti"gg, tidak menge_
tahui secara pasti seberapa mutu lulusan (produk) yang dihasil-

a2 Muhaimiry Peningkatan Dan pengembangan kmbaga penjaminan
Mutu (LPM) di PTAIN.

IM

kan kerena penguna (usus). Perguruan Tinggi tidak pentatlr rrtt' rt r

buat laporan tentang reputasi dari lulusan yang ada. Sehingli;r
jika proses pendidikan di Perguruan Tinggi dilakukan dengan

baik maka akan menghasilkan produk yang baik juga. Dan

untuk memastikan proses yang dilakukan benar-benar baik maka

dibutuhkan suatu sistem pengelolaan (Penjaminan Mutu).43

Adapun tujuan penjaminan mutu (Quality Assurance)

adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendi-

dikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh suatu

perguruan ti^gg secara internal untuk mewujudkan visi dan

misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan staleholders melalui

penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.s

Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui kegiatan

penjaminan mutu yang dijalankan secara internal oleh per-

guruan tinggi, akan dikontrol dan diaudit melalui kegiatan

akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain

secara eksternal, sehingga obyektifitas dapat diwujudkan.

Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap

pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan tingg secara

berkelanjutan di suatu perguruan tinggr dapat diwujudkan,

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar berikut:

a Dan supaya penjaminan mutu dapat dilakukan dengan baik pula
maka mutu lulusan (produk) harusditetapkanlebih dahulu (baku mutu/
benchmarck), sehingga proses yang dibutuhkan dapat ditentukan. Proses
itulah yang kemudian dilakukan penjaminan. Muhaimio Peningkatan
Dan Pengembangan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di PTAIN.

a Diknaq Pedoman Peniaminan, 8-9.
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Gambar: Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggr secara
Intemal dan Eksternal.s

Sehingga beberapa keuntungan yang dapat diperoleh
dengan penerapan sistem penjaminan mutu adalah kesiapan
akreditasi, akuntabilitas, daya saing dan efftsinesi. Sistem pen-
jaminan mutu (Quality Assurance) bukan menciptakan mutu,
karena sebenamya praktek yang dijalankan dalam pendidikan
selaina ini sudah mengandung mutu. Penjaminan mutu bukan
pula suatu cara menenfukan atau mencapai sasaran serta
mengembangkan prosedur yang dapat mencapai sasaran itu
untuk selamanya.

Dalam pelaksanaannya, menurut Muhaimin penjaminan

mutu mempunyai dua dasar sebagai berikuhtr

a. Dasar Ajaran Islam
1) Penjamian mutu merupakan realisasi dari ajaran

ihsan, yakni berbuat baik kepada semua pihak di-
sebabkan karena Allah berbuat baik kepada
manusia dengan aneka nikmat-Ny+ dan dilarang

4s lbiil., g
6 Muhaimin, Peningkatan Dan Pengembangan ltmbaga penjaminan

Mutu (LPM) di PTAIN . Lihat iuga. Muhai min, Manajanm penjamirwn, 11.-13
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3)

berbuat kerusakan dalam bentuk apapun. (Q. S. Al-

Qashash:77)
Seseorang tidak boleh bekerja secara "sembrono"

(seenaknya) dan acuh tak acuh, sebab akan berati

merendahkan makna demi Ridha Allah atau me-

rendahkan Tuhan. Dalam Q. S. At-Kahfi 110 dinya-

takan bahwa: "Barangsiapa yang mengaharapkan

pertemuan dengan Tuhannya (untuk memeperoleh

Ridhanya), maka hendaklah ia bekerja dengan baik

(bermutu), dan hendaklah dalam beribadah kepada

Tuhannya itu tidak melakukan syirik, yakni menS-

alihkan tujuan pekerjaan selain kepada Tuhan (Al-

Haqq) yang menjadi sumber nilai instrinsik pekerja-

an manusia".

Setiap orang dinilai dari hasil kerjanya (Q. S. Al-

Najm: 39), sehingga dalam bekerja dituntut untuk:

(a) tidak memandang enteng bentuk-bentuk kerja

yang dilakukan; (b) memberi makna kepada pe-

kerjaannya itu; (c) insaf bahwa kerja adalah bentruk

keberadaan (modeof existence) manusia; dan (d) dari

segi dampaknya (baik dan buruk), kerja out tidaklah

untuk tuhan tepati-untuk dirinya sendiri (Q. S.

Fushilat: 46 dan Luqman: 12)

Sesorang harus bekerja secara optinal dan ko-

mitmen terhadap Proses dan hasil kerja yang ber-

mutu atau sebaik mungkin, selaras dengan ajaran

ihsan (Q. S. An-NahL 90)

Seseorang harus bekerja secara efisien dan efektif

atau mempunyai daya guna yangs etinggi-tingginya

(Q. S. Al-Sajadah:7).

4)

s)
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6) Seseoranghanrs mmgerjakan sezuatu dengan zungguh-
zungguh dan |r.hn (itqan),tidak setengah hati, sehingga
rapi, indah, tertib danbersesuaian antara satu dengan

,,::, lainnya. (Q. S. Al-Naml:88).
7) Sesorang dituntut untuk memiliki dinamika yang

tinggi, komitmen terhadap masa depan" memiliki ke.
pekaan terhadap perkembangan masyarakat serta
ilmupengetahuan dan telcrologi danbersikap istiqatnah
(Q. S. Al-Syarh: Z-8; Al-Dhuha:4; Al-Alaq: 1-3; Al_
Syura:15).

b. Dasar Operasional
Di dalam UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem pen_
didikan Nasioanl dinyatakan sebagai berikufi (1)
Pasal 1 ayatZl: "evaluasi pendidikan adalah kegiatan
pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendi-
dikan.....dan seterusnya sebagai bentuk pertanggung_
jawaban penyelenggaraan pendidikan.,. (2) pasal 35
ayat 1: "standar nasional pendidikan terdiri dari standar
isi, proses, kompetensi lulusan....dan seterusnya.,, (3)
Pasal 50 ayat 2: "pemerintah menentukan kebijakan
nasional dan standar nasional pendidikan untuk mer{amin
mutu. . . dan seterusnya.,, (4) pasal 5'J-, ay at 2:,,pengeiola_
an satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan
prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan eva_
luasi yang transparan."

3. Desain Penjaminan Mutu penjaminan Mutu (euality
Assurance)

Desain penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia
adalah: a) Direktorat jenderal pendidikan Tinggr, Depdiknas

't48

menetapkan Pedoman Penjaminan Mutu pendidikan tinggi

di Perguruan Tinggi b) Perguruan tinggi menggalang komibnen

untuk menjalankan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang

diselenggarakannya; c) Perguruan tinggi memilih dan mene-

tapkan sendiri standar mutu pendidikan tingg yang diseleng-

garakannya untuk tiap Program studi; d) Perguruan tinggt me-

netapkan dan menjalankan organisasi berserta mekanisme

kerja penjaminan mutu pendidikan fuggi; e) Perguruan tingg

melakukan bmchmarkingmutu pendidikan tinggi secara berke-

lanjutary baik ke dalam mauPun ke luar negeri.aT

Sebagaimana dikemukakan di atas, Perguruan tinggi

memilih dan menetapkan sendiri standar mutu pendidikan tinggi

untuk tiap program studi. Pemilihan dan penetapan standar itu

ditakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu,

di antaranya: 1) Kurikulum program studi; 2) Sumber daya manu-

sia (dosery dan tenaga penunjang);3) Mahasiswa;4) Proses pem-

belajaran; 5) Prasarana dan sarana; 5) Suasana kademik; 7)

Keuangan; 8) Penelitian dan publikasi; 9) Pengabdian kepada

masyarakat; 10) Tata pamong (goaernance);71) Manajemen

lembaga (institutional mana-gement) ; 72) Sistem informasi; 13)

Kerjasama dalam dan luar negeri.s

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi

didesain melalui tahaptahap yang dirangkai dalam suatu proses

sebagai berikutae

a. Perguruan tinggi menetapkan visi dan misi per$uruan

tit ggi yang bersangkutan;

a7 Diknas, Pedonun Penjaminan Mutu, LO.
8lbid.,lo-lt.
4e lbid.,77-12.
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a. Berdasarkan visi dan misi perguruan tingg tersebut,
setiap program studi menetapkan visi dan misi program
studinya;

b. visi setiap program studi kemudian dijabarkan oleh
program studi terkait menjadi serang-kaian standar
mutu pada setiap butir mutu sebagaimana disebutkan
di atas;

c. Standar mutu dirumuskan dan ditetapkan dengan me-
ramu visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebu_
tuhan stakeholders (secara induktif). sebagai standar,
rumusannya harus spesifik dan terukur yaitu meng_
andung unsur ABCD (Audience, Behaaior, Competence,
Degree);

d. Perguruan tinggi menetapkan organisasi dan mekanis_
me keda penjaminan mutu;

e. Perguruan tinggi melaksanakan penjaminan mutu
dengan menerapkan manajemen kendali mutu di bawah
ini;

t. Perguruan tinggi mengevaluasi dan merevisi standar
mutu melalui b enchmarking secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi
dapat diselenggarakan melalui berbagai model manajemen
kendali mutu. Salah satu model manajemen yang dapat diguna_
kan adalah model P DCA ( pkn, Do, check, Action) yang a}cartmeng-
hasilkan pengembangan berkelanjutan (continuous impro_
aemenD ataukaizenmutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi.
Model manajemen PDCAdapat dilihat pada gambar berikut:
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kaizen/continuous

improvement +

Gambar: Manajemen PDCA.so

" Beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan

pola tindak semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis

PDcAadalah: a) Quality first,bahwa semua pikiran dan tin-

dakan pengelola pendidikan tinggi Islam harus memprioritas-

kan mutu; b) Stakeholder - in, yaibtsemua pikiran dan tindakan

pengelola pendidikan tinggi Islam harus ditujukan pada ke-

puasan sfake -holders; c) The next process is our stakeholders, bahwa

setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidik-

an tinggi Islam, harus menganggaP orang lain yang mengguna-

kan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang

harus dipuaskan; d) Speakwith data,bahwa Setiap orang pelak-

sana pendidikan tinggi Islam harus melakukan tindakan dan

mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah

diperolehnya terlebih dahulu, bukan berclasarkan pengandai-

an atau rekayasa; e) Upstream managemenf yaitu semua PenS-

slens J. Dahlgaard Kai Kristensen and Gopal K. Kanjr, Funda-

mentals of Total Quality Management: Process analysis and improoement,
(London and NewYork Taylor and Francis Group, 2007)



ambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi Islam
dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

Di dalam tuh"p tdrcck' padamanajemen kendali mutu ber-
basis PDCA, terdapat titik-titik kendali mutu (quality check-points)
dimana setiap orahg pelaksana pendidikan tinggi harus meng,
audit hasil pelaksanaan tugasnya dengan standar mutu yang
telah ditetapkan. Sebagai contoh tindakan tes formatif yang di-
lalukan pada al,:trir setiap pokokbahasary merupakan titik kmdali
mutu dalam proses pembelajaran, yang dilakukan untuk meng-
audit apakah standar mutu pembelajaran sebagaimana dirumus-
kan dalam bentuk Tirjuan Instruksional Khwus (IIK) telah dapat
dicapai.5t

Apabila hasil audit ternyata positif dalam arti telah men-
capai standar (S dalam SDCA)mutu sebagai-mana dirumuskan
dalam TIK, maka pada proses perencanaan atauPlan (P dalam
PDCA) berikutnya standar mutu tersebut harus ditinggikan,
sehingga akan terjadikaizen mutu pendidikan tinggt, sebagai-
mana dilukiskan di dalam gambar 2.2 di depan.

Sedangkan apabila hasil evaluasi temyata negatif dalam
arti standarmutu sebagaimana dirumuskan dalam TlKbelum
atau tidak tercapai, maka harus segera dilakukan tindakan atau
Action (A dalam PDCA) agar standar mutu dapat dicapai. Sebagai
contotr, apabila Tes Formatif temyata menuniuk-kanhasil dibawah
TII(, maka dosen harus melakukan Action (A dalam PDCA) yang
dapat berupa pengulangan pembahasan pokok bahasan terkait
sampai TIK dapat dicapai.s2

5r Diknas, Peiloman Penjaminan Mutu, 14.
s2 lhiil.
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Oleh sebab itu, menetapkan titik-titik kendali mutu (quality

check-points) pada setiap satuan kegiatan dalam manajemen ken-

dali mutu berbasis PDCA, merupakan conilitio sine qua non atau

amust.
Manajemen kendali mutu dalam penjaminan mutu pen-

didikan tinggi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar: Manajemen kendali mutu s3

s3 Dahlgaard Kristensen and Gopal K. Kartii, Fundamentals of Total

Quatity Management. Lihat juga Stephen George & Amold Weimer Skird,

Total Quality Management: Strategies and Teqniques Ptoaen at Tbday's Most

Succesful Companies, (New York john Wiley and Son Inc, 1998).

Koren angan

standar mutu



Agar penjanlinan mutu pendidikan tirgs di perguruan
tirggr dapat dilaksanakarL maka terdapat beberapa prasyarat
yang harus dipenuhi agar pelaksanaan penjaminan mutu ter_
sebut dapat mencapai tujuanny4 yaitu antara lain:s

1. Komitmen

Para pelaku proses pendidikan tinggi di suatu perguruan
tinggi baik yang memimpin maupun yang dipimpin, harus
memiliki komitmen yang tinggi untuk senantiasa men-
jamin dan meningkat-kan mutu pendidikan tinggi yang
diselenggarakan-nya. T!'rpa komitonen ini di semua lini orga-
nisasi suatu perguruan tinggr, niscaya penjaminan mufu
pendidikan tinggi di perguruan tinggi-tersebut akan ber-
jalan tersendat, bahkan mungkin tidak akan berhasil di-
jalankan.

Terdapat aneka cara yang dapat dipilih untuk menggalang
komitmen dari semua lini di suatu perguruan tinggi, tergan-
fimg dari ukurarl struktu4, sumberdaya visi dan misl sejararr"
dan kepe-mimpinan dari/di perguruan tingF tersebut,

2. Perubahan Paradigma
Paradigma lama peniaminan mutu, yaitu mutu pendidikan
tingg di suatu perguruan tinggi akan dapat dipelihara serta
ditingkatkan apabila dilakukan pengawasan atau pengen_
dalian yang ketat oleh pemerintah (Dirjen Dikti Depdik_
nas), harus diubah meniadi suatu paradigma baru.
Paradigmabaru penjaminan mutu pendidikan tinggi, yaitu
perguruan tingg harus menjaga dan meningkatkan mutu
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s Diknas, Pedomnn Penjaminan Mutu,7Gl9.

pendidikan tit ggr yang diseJenggarakannya agar visinya

dapat diwujudkan melalui pelaksanaan misi, serta agar

st akeholder s dapat dipuaskan.

Dengan paradigma baru tersebut, tugas Penga-wasan oleh

pemerintah diringankan, akuntabilitas Perguruan tinggi

meningkat, stakelnldasberpe"ran lebihbesar dalam menentu-

kan mutu pendidikan ti^gg di suatu Perguruan tingg.

Sikap Mental

Harus diakui bahwa sebagian terbesar Perguruan tittggi

di Indonesia menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa

didahului dengan perencanaan. Dapat dikemukakan fakta

bahwa dalam skala makro, Rencana Induk Pengembangan

(BIP) suatu Perguruan tingg, sebagian besar disusun untuk

memenuhi persyaratan akreditasi, sedang-kan dalam skala

mikro dapat dikemukakan fakta tentang rendahnya per-

sentase dosen yang membuat rencana pembelajaran berupa

SatuanAcara Perkuliahan (SAP), dan masihbanyak tagi fakta

yang menunjukkan bahwa suatu Perguruan tinggi men-

jalankan pendidikan ti^gg tanpa Peren-callaan. Kalaupun

terdapat perencanaan, pada umumnya bukanlah karena

kebutuhary melainkan karena persyaratan perijinan atau

akreditasi.

Sikap mental semacam itu harus diubah pada suatu sikap

mental baru, yaitu rencanakanlah pekerjaan anda dan kerja-

kanlah rencana anda(planyour work andworkyour plan).

Pengorganisasian

Mengenai pengorganisasian serta mekanisme kerja organi-

sasi penjaminan mutu pendidikan tinggi di suatu Perguru-
an tinggi, tidakterdapat polabaku yangharus diikuti oleh

-semua 
perguruan tinggi. Pengorganisasian peniaminan
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5.

mutu pendidikan ti^ggi di suatu perguruan tinggi sangat
tergantung pada ukurary struktur, sumber daya visi dan
misi, sejaratu dan kepemimpinan darildi perguruan tinggi
tersebut. i
Sebagai contotr, dapat dikemukakan bahwa suatu perguru-
an tinggi dapat mengadakan unit pen-jaminan mutu di
dalam struktur organisasinya yang dipimpin oleh seorang
wakil rektor, atau suatu unit yang independen terlepas dari
struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang dosen.
Contoh model pengorganisasian lainnya adalah kegiatan
penjaminan mutu inheren atau built-in di dalam proses
manajemen pendidikan tinggi di perguruan tinggi yang ber-
sangkutan. Dengan demikian tidak dibutuhkan unit orga-
nisasi khusus yang dipimpin oleh pejabat yang menangani
penjaminan mutu pendidikan tirggi.
Kebebasan menentukan model pengorganisasian pen-
jaminan mutu pendidikan ti"Sgt di p"rguruan tinggi masing-
masing, adalah sesuai dengan karakter kemandirian per-
guruan tinggi di Indonesia di masa mendatang.
Faktor terpenting yang perlu mendapat perhatian dalam
pengorganisasian penjaminan mutu pendidikan tinggi,
adalah bahwa pengorganisasian tersebut mampu menum-
buhkan kesepahaman tentang penjaminan mutu pendi-
dikan tingg di perguruan tinggi tersebut, yang pada gilir-
annya akan menumbuhkan sikap suportif dari seluruh kom:
ponen di perguruan tinggi itu terhadap upaya penjaminan
mutu pendidikan tinggi.
Kiat, antara lain a) Adakan lokakarya agar tumbuh pemaham-
an, antusiasme, dan komitmen terhadap penja-minan
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mutu; b) Susun rencana penjaminan mutu yang jelas, rinci,

dan realistik; c) Hubungi pihak-pihak yang kompeten dalam

penjaminan mutu sebagai fasilitator awal.



BAB IV

SISTEM MANAIEMEN MUTU
ISO 9001:2008

A. Konsep Dasar Sistem Manajenen Mutu

Manajemen mutu merupakan altematif baru dalam peng-

elolaan pendidikan yang lebih menekan kepada kemandirian

dan kreatifitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh Gari

Effective School yang lebih menekan diri pada perbaikan proses

pendidikan. Beberapa indikator yang menunjukkan karakter

dari konsep manajemen ini antara lain sebagai berikut (1) ling-

kungan sekolah yang aman dan tertib (2) sekolah memiliki mini

dan target mutu yang ingin dicapar, (3) sekolah memiliki kepe-

mimpinan yang kuat, (4) adanya harapan yang tingg dari per-

sonel sekolah (kepala sekolatu guru,dan staf lainnya termasuk

siswa) untuk berprestasi, (5) adanya pengembangan staf

sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK (5) adanya

Pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai

aspek akademik dan administratif dan pemanfaatan hasilnya

untuk penyempumaan/ perbaikan mutu dan (Z) adanya komu-

nikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid masyarakat.

Pengembangan konsep manajemen ini didesain untuk mening-
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katkan kemampuan sekolah dan masyarakat dalam mengerola
perubahan pendidikan kaitannya dengan tujuan keseluruhan,
kebijakan, strategi perencanaan, inisiatif kurikulum yang telah
ditenfukan oleh pemerintah dan otoritas pendidik. pendidikan
ini menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah raku seruruh
komponen sekolah, kepala sekolah, guru dan tenaga/staf admi-
nistrasi termasuk orang fua dan masyarakat dalam meman-
d*& memahami, membantu sekaligus sebagai pemantau yang
melaksanakan monitoring dan evaluasi daram pengeloraan
sekolah yang bersangkutan dengan didukung oleh pengelolaan
sistem informasi yang representatif dan valid. Aprikasi prinsip
bisnis dan teori manajemen di sekorah menunrt BruceJoyce dalam
bukunya Improaing American schoors (19s6) rnengingatkan kita
bahwa sekolah-sekolah harus dikerora dalam format kerja dari
sebuah perubahan yang konstan. Dalam kata-kataJoyce disebut-
karri'kita harus melihat adanya mekanisme yang sangat kuat di

' daerah yang memungkikan setiap selcolah ilapat meluasknn sebaik
mungkin pelayanan pendidikan kepada masyarakat"r. Akhir dari
semua itu ditujukan kepada keberhasilan sekorah untuk menyiap
kan pendidikan yang berkualitas/bermutu bagi masyarakat.

secara umum manajernen mufu dapat diartikan sebagai
model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar ke_
pada sekolalg dan mendorong partisipasi secara rangsungwarga
sekolah (gu.n, sisw4 kepala sekolah, karyawan) dan masya_
rakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat ilmuwan. pengusaha.
dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasar-
kan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.
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I Sudarmawan Danim, Visi Baru Manajemen,lST.
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Definisi manajemen mutu (Quality Managemenf) adalah

keselurahan metode unfuk mengukur mufu dalam suafu orga-

nisasi meliputi produk- jas4 kinerj+ proses dan sumber dava

manusia. Manajemen mutu menggabungkan trilogi mutu untuk

menyukseskan semua program perbaikan yang meliputi me-

lalui kerja tim2.

Menurut Vincef Gaspersz, Manajemen kualitas (QuaIiW

Management) ataumanajemen kualitas terpadu ffotal Quali$
Managemenf) adalah suatu cara meningkatkan performans seqlra

terus menerus (Continuous Performance lmprooement) pada

operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu

organisasi, dengan menggunakan semua sumber daya manu-

sia dan modal yang tersedia3.

Edward Sallis menyatakan manajemen mutu terpadu

adalah sebuah filosofi tentangperbaiktrn secara terus menerus

yang dapat memberikan seperangkat alat praktek kepada sikap

institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuharu keinginan

danharapanpara pelanggann/4 saatini dan untukmasa yang

akan datang. Management Quality terpadu diartikan sebagai

suatu cara, meningkatkan performans secara terus menerus pada

setiap level operasi dan proses, dalam setiap area fungsional

dan suafu organisasi dengan menggunakan semua sumber

daya manusia dan modal tersediaa. Mengacu pada uraian di

atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu ter-

padu dalam pendidikan merupakan sistem manajemen yang

mengangkat suatu sebagai strategi usaha yang berorientasi

2 Miranda ST dan Amin Wijaya Tunggaf A to Z Management (Jakarta:
fp,2003),'1,57.

3 Gaspersz, Total Quality,l0.
4 Ibid,5.



pada kepuasan pelanggan dengan cara melibatkan pelanggan
dari seluruh anggota organisasi.

Dari sini penulis dapat melihat bahwa konsep dari system
manajemen mutu merupakan lanjutan dari TQM dalam proses
keseluruhan system yang ada pada lembaga pendidikan me-
miliki standar yang jelas. Baik dalam pelayanan organisasi mau-
pun pengolahan produk yang dihasilkan akan mampu me-
muaskan pelanggan.

B. Perkembangan Sistem Manaiemen Mutu ISO 9001:2008
Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pem-

bangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagi-
an integral dari upaya peningkatan kualitas'rnanusia Indonesia
yangKffih (menyeluruh) baik lahir maupun batin.

Kondisi pergulatan global yang mendua, pendidikan
nasional kita dihadapkan pada permasalahan hubungan yang
tidak linear antala pendidikan dan dunia kerja. Perkembangan
dunia kerja tidak terkejar oleh dunia pendidikan. Menyadari
hal ini pemerintah melakukan upaya penyempurnaan sistem
pendidikan melalui penataan perangkat lunak (software) dan
perangkat k eras (hardw are) dengan munculnya Undang-undang
nomor 22 th 1999 tentang otonomi daerah yang dikuatkan
Undang-undangnomor 20 th 2003 tentangsistem pendidikan.
Sehingga dalam kondisi ini lembaga pendidikan dan peme-
rintah memiliki kebebasan untuk memajukan pendidikan di
daerahnya.

Mengenai pengertian ISO adalah singkatan darilnternati-
onal St andar dization Organization atau Organisasi Standarisasi
International yang merupakan organisasi non pernerintah dan
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anggotanya terdiri dari badan-badan standarisasi nasional

beberapa negara.

ISO 9000 mulai dikeluarkan pada tahun 7987 diJenewa,

Switzerland dan merupakan dukungan standar yang unik

yang dapat diterapkan pada hampir sernua kegiatan bisnis,

karena standar ISO 9000 dapat dipakai sebagai pedoman stan-

dar untuk perancangan pabrikasi, penjualan dan pelayanary

baik berupa barang maupun jasa.

Selama masa Perang Dunia ke-2 antara tahun 1939'1945,

negara sekutu yaitu Amerika Inggris dan Perancis secara ber-

sama menghadapi serangan ]erman, Itali dan JePan& mereka

mengalami kesulitan karena selain perbedaan bahasa yang

terjadi perbedaan peralatan dan standar satuan teknik yang

digunakan dalam perang. Dari sinilahlahir ide untuk melak-

sanakan standarisasi yang Pada saat itu penekanannya pada

alat-alat perang tersebut. Maka dalam perkernbangan berikut-

nya, muncul berbagai ide mengembangkan standar di biding

yang lainnya. Di antara tahun 1970 anhingga pada tahun l'980

an, di bidang ilmu kendali mutu berkembang dari ciri-ciri utama-

nya dalam re alize (inspection-dominan) meniadi Proactive Gystem

oriented) yang dalam implementasinya berupa perubahan

terhadap titik berat pada hasil aknir ke arah Proses produksi.

Perubahan ini didasarkan pada pola pikir bahwa produksi harus

dikembangkan dan dijaga secara sungguh-sungguh untuk

menghasilkan suatu produk yang bermutu dan selalu dalam

keadaan bermutu. Pada mulanya fnutu produk itu ditentukan

oleh produsen; maka pada perkembangan selanjutnya mutu

produk itu bisa dituntut oleh pembeli, dan produsen menge-

tahuinya bahwa produk itu bermutu bagus juga memang bisa



dapat dijuaf karena produk tersebut dibutuhkan oleh pembeli
dan bukan menjual produk yang dapat diproduksi.

Perkembangan mutu terpadu sebagai suatu sistem, pada
mulanya muncul di negara Amerika serikat. Namun buah pikir
tentang sistem manajemen mutu ini kurang diperhatikan oleh
masyarakat. Khususnya masyarakat bisnis. Namun berkht
keyakinan yang kuat dari pencetus ide-ide kreatif ini menjadi
kunci suatu keberhasilan dalam pengenalan, penerapan, dan
pengembangan konsep mutu.

Sejak tahun 1980 ide-ide manajemen mutu terpadu ini
mendapatkan penghargaan di seluruh dunia. Adapun perkem_
bangan konsep-konsep tentang mutu terpadu secara garis
besar dapat dikemukakan sebagai berikut tni.

1. F.W. Taylor (1856-1915)
: Seorang insinyur yang telah mengembangkan suatu serf

'konsep yang merupakan dasar dari pembagian kerja (diaision
of utork). Analisisnya menggunakan pendekatan gerak dan
waktu (time andmotion study) untuk pekerjaanmanuaf mem-
peroleh gelar "Bapak Manajemen Ilmi ah,, (The Father of Scientific
Managemenf) dalam bukunva tersebut Taylor menjelaskan
beberapa elemen tentang teori manajemen, yaifu:

a. Setiap orang harus mempunyai tugas yang jelas dan
harus diselesaikan dalam suatu hari.

b. Pekerjaan harus memiliki peralatan yang standar untuk
menyelesaikan tugas yang menjadi bagiannya.

c. Bonus dan intensif wajar ar diberikan kepada yang ber_
prestasi maksimal.
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d. Penalti yang merupakan kerugian bagi pekerjaarl yang

tidak mencapai susunan yang telah ditentukan (Personal

Insil.

Taylor memisahkan perencanaan dari perbaikan keria

dan dengan demikian. memisahkanpekerjaan dari tanggung

jawab untuk memperbaiki keria.

2. Shewhart (1891.-D6n

Adalah seorang ahli statistik yangbekeria pada"belllabs" .

Selama .periode 1920-7930 dalam bukunya The Economic Central

of Quality Manufactured Products". Merupakan suatu kontribusi

yang menonjol dalam usaha untuk memperbaiki mutu barang

hasil pengolahan. Dia selalu mengatakan bahwa hasil variasi

teriadi pada setiap segi pengolahan dan variasi itu dapat di-

mengerti melalui penggunaan suatu alai statistik yang seder-

hana. Sampling dan probabilitas itu digunakan untuk membuat

control chart untukmemudahkan para pemeriksa mutu untuk

bisa memilih produk mana yang memiliki mutu dan tidak.

Penemuan Shewhart sangat menarikbagi Deming danJuran.

Dimana kedua sarjana ini ahli dalam bidang statistik.

Proses kontrol secara statistik sebagai berikut:s L) mem-

fokuskan pada produk dan pehdeteksian dan pengontrolan

masalah-masalah mutu. 2) melibatkan pengetesan sejumlah

sample dan secara statistik menyimpulkan adanya kesamaan

untuk semua produk. 3) meliputi tahapan-tahapan dalam

proses produksi. 4) menyadari akan pelatihiu:l Personalia bagi-

an produksi dan pengontrol mutu.

s Tm DosenAdministrasi Pendidikan Universitas Pmdidikan Indq
nesia, Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2009), 291.



3. Edward Deniing
Lahir tahtrn 1900 dan mendapat ph.D pada tahun-!,972.

sangat menyadari bahwa is telah memberikan pelajaran
tentangpengendalian rnutu secara statistik kepada para insin-
yurbukan kepada para manajeryang mempunyai wewenang
unfuk memutuskan.

Katanya "Quality is not determined on the shop floor but in
the executiae suite" (Mutu tidaklah ditentukan pada atasan
tetapi ditentukan oleh deretan eksekutif,).

Pada tahun 1950 beliau diundang olehThe Lrnion to lopanese
scientists and Engineers (luse)" unfuk memberikan ceramah
tentang mutu. Pendekatan Deming dapat disimpulkan sebagai
berikut:

a. Quality is primarily the result of senior managanent actions
andhot theresult of actionsby workers(Mutu adalah hasil

- pokok dari tindakan atasan dan bukan hasil tindakan
para pekerja).

b- The system of work that determent how work is performeit
and only managers can create system (Sistem pekerjaan
yang pencegahan bagaimana pekerjaan itu dilakukan
dan hanya para manajer dapat menciptakan sistem).

c. Only manager can allocate resources, proaiile traini,g to
. workers use, and proaide the plant and enaironment necessary

to adtiane quality (Hanya manajer dapat mengalokasikan
sumber daya. menyediakan pelatihan penggunaan
untuk para pekerja, dan menyediakan rancangan dan
lingkungan itu diperlukan untuk mencapai mutu).

d. only senior managers determine the market in which the
firm wile participate and what product or sen:ice will be soloeil
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(Hanya para manajer senior menentukan Pasar dimana

tipu muslihat yang dipastikan mengambil bagian dan

produk atau jasa apa yang akan dipecahkqn).

Hal ini berarti bahwa tanpa keterlibatan pemimpin secara

aktif tidak mungkin tercapai manajemen mutu terpadu.

Menurut Deming terdapat 14 butir transformasi mana-

jemen menuju kondisi perbaikan secara terus menerus yaitu5:

a. Rumuskan dan umumkan kepada semua karyawan

maksud dan tujuan organisasi.

b. Mempelajari dan melaksanakan filosofi baru baik oleh

seorang manajer maupun karyawan.

c. Memahami tujuan infeksi yaitg untuk mempelajari

proses dan mengurangi biaya.

d. Mengakhiri praktek bisnis yang menggunakan'peng-

hargaan berdasarkan angka dan uang saja.

e. Memperbaiki secara konstan dan kontinyu sistem

produksi dan pelayanan.

f. Membudayakan dan melembagakan pendidikan dan

pelatihan.

Mengajarkan dan melembagakan kepemimpinan.

Menjauhkan rasa ketakutary ciptakan rasa kepercayaan,

ciptakan iklim yang mendukung inovasi.

Mengoptimalkan tujuan perusahaan, tim atau kelompok.

Menghilangkan tekanan-tekanan yang menghambat

perkembangan karyawan.

6 |erome S. Arcaro, Pendidikan Berbasis Mutu (Prinsip-prinsip

Perumusan dan Tata Langkah Penerapan), ter Yosal Iriantara (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 240q, 6.

8.
h.

i.
j .
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k. Menghilangkan kuota berdasarkan angka-angka tetapi
secara terus-menerus melembagakan metode perbaik_
an, menghilangkan manajemen berdasarkan sasaran
tetapi mempelaiari kemampuan proses dan bagaimana
memperbaiki.
l. Menghilangkan hambatan yang membuat karya_

wan tidak merasa bangga akan pekerjaan atau
tugasitya.

m. Menduk*g pendidikan dan perbaikan atau pe_
ningkatan prestasi setiap orang.

n. Melaksanakan tindakan atau kegiatan untuk men-
capai semua tujuan atau sasaran ifu.

Beberapa prinsip pokok dari Deming yang dapat diterap_
kan dalam bidang pendidikan adalah:

a. Anggota dewan sekolah dan administrator hares
menerapkan tujuan mutu pendidikan yang akan dicapai.

b. Menekankan pada upaya pencegahan kegagalan pada
siswa, bukannya mendeteksi kegagalan setelah peris-
tiwanya terjadi.

c. Asal diterapkan. secara ketat. penggunaan metode
control statistic dapat membantu memperb aikioutcomes
siswa dan administratiad.

4. Prof. )uran
Mengunjungi Jepang pada tahun 1945. Di lepang ]uran

membantu pimpinan Jepang di dalam menstrukturisasi industri
sehingga mampu mengekspor produk ke pasar dunia. Ia mem-
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bantu fepang untuk mempraktekkan konsep mutu dan alat-

alat yangdirancang untuk pabrik ke dalam suatu seri konsep

yang menjadi dasar bagi suatu "management process" yang

terpadu. Juran mendemonstrasikan tiga proses manajerial

untuk mengelola keuangan suatu organisasi yang dikenal

dengan trilogi ]uran yaitu Finance Planning, Financial Cantrol,

Financial lmproaemenfs. Adapun rincian trilogi itu sebagai ber-

ikut:

a. Quality Planning, suatu Proses yang mengidentifikasi

dan proses yang akan menyamPaikan produk dan jasa

dengan karakteristik yang tepat dan kemudian mens-

tranfer pengetahuan itu keseluruh kaki tangan suatu

perusahaan guna dapat memuaskan pelanggan.

b. Quality antrol, suatu proses dimana produk benar-benar

dan dievaluasi, dibandingkan dengan kebufrrhan-

kebutuhan yang dapat diinginkan para pelanggan ter-

sebut. Persoalan yang telah bisa diketahui kfirrudian

dipecahkan bersama. Contoh mesin-mesin nrsak itu

segera diperbaiki.

c. Quality improaemenf, suatu Proses dimana mekanisme

yang sudah maPan suPaya dipertahankan sehingga

mutu dapat dicapaiberkelanjutan. Hal ini meliputi alokasi

sumber-sumber, menugaskan oranS-ora4g unfuk me-

nyelesaikan proyek mutu, melatih para karyawan yang

terlibat dalam proyek mutu dan pada umumnya mene-

tapkan suatu struktur Permanen untuk mengejar mutu

I Tim Dosen Universitas Pendidikan
Pendidikan294.
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dan mempertahankan apayang telah dicapai sebelum_
nyae.

Dr. Josept M. Juran pun diakui sebagai salah seorang
"Bapak Mutu'. Dr- Juran berlatar belakang pendidikan teknik
danhukum. seperti halnya Deming,furan adalah ahri statistic
terpandang. |uran menyebut mutu seb agau " tepatuntuk pakai,,
dan menegaskan bahwa dasar misi mutu sebuah sekolah ada-
lah "mengembangkan program layanan yang memenuhi
kebutuhan pengguna seperti siswa dan masyarakat,,. Lebih
lanjut furan mengatakan bahwa "tepatuntuk dipakai,, rebih
tepat ditentukan, oleh pemakai bukan oreh pemberi. Beberapa
pandangan Juran tentang mutu adalah:

a. Meraih mutu merupakan proses yang tidak mengenal
akhir.

b. Perbaikanmufu merupakan prosesberkesinambungan,
bukan program sekali jalan.

c. Mutu merupakan kepemimpinan dari anggota dewan
sekolah dan administrator.

d. Pelatihan misal merupakan prasyarat mutu.
e. Setiap orang di sekolah mesti mendapatkan pelatihanro.

TQM atau dapat dikatakan manajemen mutu terpadu
(MIvIT) merupakan metodologi yang dapat membantu para
professional pendidikan menjawab tantangan lingkungan masa
kini. MMT dapat dipergunakan untuk menghilangkan kecemas-

._ 
e Darochea lvahyu- Ariani, Manajemen Kualitas (yogyakarta: Uni_

versitas Atmajaya Yogyak arta, 1999),'1,J.
to lbid., g-9,
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an terhadap kepercayaan lingkungan sekolah, untuk menjamin

kerjasama antara pendidikaa pemerintah dan duniabisnis, dapat

mercspon secara cepat perubahan tatanan masyarakat sehingga

sekolah dapat secara mudah menerima perubatran. Untuk mern-

bawa perubahan sekolah yang maiu dan bermutu perlu ada-

nya kerjasarna yang menyeluruh dengan tekad dan dedikasi

yang tinggi dari dewan sekolah" administrator, staf, siswa. guru

dan komunitas. Proses perubahan ini diawali dengan meng-

ubah visi, dan misi mutu sekolah, visi sekolah adalah terfokus

pada pelayanan terhadap pelanggan, mendorong keterlibatan

total komunitas sekolah dalam pelaksanaan program, mengem-

bangkan sistem evaluasi nilai pendidikaru menunjang sistem

yang diperlukan staf dan siswa untuk mengelola perubahan,

perbaikan secara kontinu untuk merealisasikan suatu produk

pendidikan yang lebih baikll.

Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu hp,tt, proses,

output dan outcorne. Input pendidikan dinyatakan bermutu

jika slat) berproses. Proses pendidikanbermutu apabila mampu

menciptakan suasana yang PAIKEM (Pembelaiaran yang Aktif,

Inovatif, Kreatif, dan menyenangkan). Output dinyatakan ber-

mutu jika basil belajar akademik dan nonakademik siswa tinggi.

Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap

di dunia kerja, gajiwajat, semua pihak mengakui kehebatan

lulusan dan merasa puas Mutu bermanfaat bagi pendidikan

karena: 1) meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas)

sekolah kepada masyarakat dan atau pemerintah yang telah

memberikan semua biaya kepada sekolah, 2) menjamin mutu

lulusannya, 3) bekerja lebih profesional, dan 4) meningkatkan

1r lhid,10-11..
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persaingan yang sehatl2. Sekolah menghendaki pesan mutu
sehingga dapat diraih secara bersama-sam4 maka pesan mutu
adalah 1) dapat mengenal mutu, jika mengalaminya, 2) mutu
adalah kepuasan sehingga sulit untuk menjelaskannya, 3)
kodrat manusia ingin meraih kesempurnaan, 4) bila tidak
mengenal mutu atau gagal mendapatkannya maka mutu di-
remehkan, 5) ada anggapan mutu identik kerja keras dan biaya
tinggi, 5) mutu membedakan dengan yang larn, 7) mutu suatu
yang penting organisasi untuk tetap eksis, 8) mencari sumber
mutu adalah penting 9) mutu mudah diucapkan tapi sutit di-
raih, 10) mutu berarti kerja profesionai, ll.) mutu meningkat-
kan akuntabilitas sekolah,12) mutu dapat meniamin kualitas
input, proses, produk, dan outcome sekolatll3.

5. Vincet Gaspersz (2001)

- Dalam bukunya "lSO 900L:2000 and continual quality
improvement" menyatakan tentang definisi: ISO 9001: 2000
adalah sebagai berikut ISO 9001: 2000 adalah suatu standar
intemational untuk sistem manajemen kualitas. ISO 9001 : 2000
menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi unfuk
desain dan penilaian dari suafu sistem manajemen kualitas,
yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan rnem-
berikan produk (barang darVatau jasa) yang memenuhi persya-
ratan yang ditetapkanla. Berikut ini adalah tabel sejarah per-
kembangan pengawasan mutu:

12 Husaini Usmary Manajemen Teori, Praktek ilan Riset pendidikan
flakarta: Bumi Aksara, 20061,470.

1t lhid,4ll.
la Vincent Gaspersz,ISO 9N12M and Continusl Qaality lnryrweement

(fakarta: Gramedia Pustaka Utama 2006),l.
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Tabel Sejarah Pengawasan Mutu1s

Periode Keiadian Berseiarah
Pre'1900 Mutu sebagai integral tukang

Qualitv control (QC) untuk mandor
1900-7920 Taylor mempublikasikan bukunya The

Pinciples of Scientific Marugemant, yang
melahirkan berbagai teknik seperti studi
waktu dan eerak

7917 Lrspeksi berbasis OC
1920-1940 Shewhart dan Bell Laboratories

memperkenakan Statistical Quality Control
dalam bukunya Economic Control of Quality of
Manufactur ile P ro ducts.

7937 W. Edwards Deming membantu U.S Bureau
of Census dalam menerapkan teknik-teknik
samplins statistik

794p/ Penerapan Statistical Process Control (SPC)

1940-7960 Deming mengajarkan teknik-teknik
pengendaliankualitas di U.S War
Departement

1947 Deming mengajarkan mata kuliah mengenai
kualitas kepada para ilmuwan, insinyur, dan
eksekutif perusahaan lepans

1950 Josep M. Juran mempublikasikan bukunya
beriudul Oualitv Control Handbook

1951 Quality Assurence (QA) Inggris dan Eropa
Barat 15 tahun menerapkan QA untuk
meninekatkan mutu

1960-1980 Total Quality Control GQC) pemikiran
Deming dan Juran berkernbang di USA dan
beberapa neaqara tahun 1950-an-1960-an

1970-7980 Martin Company ftemudian bernama martin
Marietta) membangun rudal pershing yang
memiliki tinskat kerusakan nol

15 LJsman, Manajemen Teori, Praktek, 41.4-475.
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Industri USA kalah bersaing dengan
industri Jepang. Temyata ide Deming

Ptilip Croby memperkenalk"r, kor""p rrrc

Philip Croby Mempublikasikan bukunva

TQM Dan Budaya peningkatan Vrrt, f"ruo

Siaran Dokumentasi TV NBC, tf lapan
Can...Why Can't We? Memberi pengakuan
Kepada W. Edward Deming Di USA.
Deming Crosby Dan Feigenbaum
mengetahui bahwa USA dan Eropa Barat
hanya sedikit yang sunggub-sungguh

Walaupun mutu sudah menjadi ug""d" I'u"h
sebelum TQM menjadi patok duga

Ford Motor Company mengundang W.
Edward Deming untuk berbicara di
hadapan eksekutif puncaknya, yang
mempelopori hubungan produktif antara

rodusen mobil dan pakar kualitas.
Kesuksesan Jepang Sangat tute-p"ngarut i
Buku-Buku Manajemen yang Ditulis peter
Dan Waterman Dalam Bulcu Search of
Excellent (1.982) berdasarkan pratik terbaik di
USA
Deming menerbitkan bukunya berjudul

Philip Crosby menerbitkan b.rkr'rr,vu
berjudul Quality Without Tears: Ari of Hassl-

Kongres Amerika Serikat menetapkan
MaI com B adr i pe N ational

2000 Secretary Of Defense Frank Carlucci
Memerintahkan US Departmmt Of Deftnse
untuk mengadopsi total quality.
Floiila P outer anil Light berhasil menjadi
perusahaan non-Jepang pertama yang
berhasil memenangk an Deming Prize

2fi)Gsekarang Total Quality Approach (TQA) diajarkan di
Universitas-unirersitas USA dan Inggris
tetapi baru diterapkan tahun 1990

2001 Organisasi Widc Quality Management
(wQM).
Penerapan ISO 9000 kemudian direvisi
menjadi ISO 9001
Sebuah sekolah di Northem Ireland
memenangk an Euoropean Qualitv Award.

Dengan adanya usaha membangun standar yangberlaku

secara intemasional, maka lahirlah organisasi ISO dimana untuk

pelaksanaan teknisnya ISO membentuk tim teknis yang dikenal

dengan nama Technical Committee 1'76 (TC176) atau lebih di-

kenal sebagai ISO/-1 C176r6.Pada tahun 1987lnf FC'176telah

berhasil menyusun sekelompok/seri standar yang daPat

diterima secara intemasional terutama unfuk kawasan Masya-

rakat Ekonomi Eropa (MEE) Pada masa itu yang diberi nama

ISO 9000 series version 1987.

Berikut ini adalah perkembangan ISO 9000 mulai tahun

L987 sampai dengan 2008.

o Versi L987

ISO 9000:1987 memiliki struktur yang sama dengan BS

5750, dengan 3 (tiga) model SMM, Pemilihan didasarkan

pada ruang lingkup aktivitas suatu organisasi:

t6 lbid.,438.
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ISO 9001 : 1 987 Model, untuk penjaminan mutu (QA = quality
assurance) dalam desairu pengembangan, produksi, insta-
lasi dan pelayanan bagi organisasi yang memiliki aktivitas
menciptakan produk baru.
ISO 9002:1987Model, untuk QA dalam produksi, instalasi
danpelayanan yang dasamya sama dengan ISO9001:1987
namun tanpa aktivitas menciptakan produk baru.
ISO 9003:1987 Model, untuk (Quality Assurance) QA dalam
pengujian dan inspeksi akhir saja.
ISO 9000:1987 dipengaruhi oleh standar militer di Amerika
Serikat khususny4 namun juga cocok diterapkan pada manu-
faktur. Penekanan standar ini adalah pada kesesuaian dengan
prosedur-prosedur ketimbangan proses manajemen secara
keseluruhan.

Versi 1994

tSO g0OO:f g94 menekankan QA melalui tindakan preventif,
sebagai ganti dari hanya melakukan pemeriksaan pada
produk akhir, namun tetap melanjutkan pembuktian ke-
patuhan dengan prosedur-prosedur terdokumentasi. Dan
karenany4 seperti versi sebelumnya, organisasi cenderung
menghasilkan begitu banyak manual prosedur sehingga
membebani organisasi tersebut dengan rangkaian birokrasi
yang tidak perlu.

Versi 2000
ISO 9001:2000 memadukan ketiga standar tSO 9001,9002,
and 9003 menjadi hanya satu standar yaitu 9001. Prosedur
desain dan pengembangan disyaratkan hanya jika organi-
sasi berkaitan secara langsung dengan aktivitas penciptaan
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produkbaru. Versi 2000ini membuat perubahan mendasitr

dalam konsep SMM ISO 9000 ini dengan menempatkan

manajemen proses sebagai landasan pengukuran, Peng-
amatan dan peningkatan tugas dan aktivitas organisasi,

ketimbanghanya melakukan inspeksi pada produk akhir.

Versi 2000 ini iuga menuntut keterlibatan manajemen

puncak dalam mengintegrasikan manajemen mutu dengan

sistem bisnis secara keseluruhan, dan juga menghindari pen-

delegasian fungpi-fungsi manajemen mutu ke administrator

yunior. Trjr* lainnya adalah meningkatkan efektivitas

melalui pengukuran-pengukuran statistik untuk memenuhi

kepuasan pelanggan dan peningkatan berkesinambungan.

. Versi2008

ISO telah me-release edisi terbaru dari standar ISO 9001,

yaitu ISO 9001:200& Quality Management System-Require-

ments,pada tanggal L4 Nopember lalu. ISO 9001:2008 tidak

ada persyaratan baru. Namun ada hal-hal yang perlu diper-

hatikan dalam standar ISO 9001 versi terbaru ini, yaitu:

Untuk membuktikan pemqnuhan persyaratan ISO 9001:

2008, organisasi harus mampu menyediakan bukti objektif

(tidak perlu terdokumentasi) bahwa SMM telah diterapkan

secara efektif.

Analisis dari proses sebaiknya merupakan sumber untuk

menetapkan jumlah dokumen yang diperlukan bagi SMM,

guna memenuhi persyaratan ISO 9001:2008. Bukan doku-

mentasi yang menentukan proses.

ISO 9001:200& memberikan fleksibilitas bagi organisasi

untuk memilih pendokumentasian SMM, memungkinkan



setiap organisasi mengembangkan iumlah minimum dari

dokumentasi yang diperlukan untuk mendemonstrasikan

perencanaan yang efektif, operasi dan kontrol prosesnya serta

penerapannya dan peningkatan dari efektifitas SMM.
Penekanan bahwa ISO 9001 mensyaratkan "Documented

quality management system" , and not a " systan of documents" . Sehnl

itu juga disampaikan bahwa dalam masa transisi, dari ISO

9001:2000 ke ISO 9001:200& ISO dengan IAF (lnternational

Accreditation F orum) menyetujui sebuah implementation plan

diantaranya:
ISO-9001:2008 telah dipublikasikan pada 14 Nopember

2008 Satu tahun setelah publikasi ISO 9001:200& semua ser-

tifikat akreditasi yang diterbitkan (baru maupun resertifikasi)

harus mengacu ke ISO 9001:2008 24 bulan setelah publikasi

ISO 9001:200& semua sertifikat ytng dterbitkan sesuai ISO

9001.:2000 tidak berlaku.

Organisasi yang telah memiliki sertifikat ISO 9001:2000

sebaiknya menghubungi Lembaga Sertifikasi untuk menye-

tujui program untuk menganalisa klarifikasi ISO 9001:2000

dengan SMM yang diterapkannya. Organisasi yang telah me-

miliki sertifikat ISO 9001:2000, sebaiknya berpikiran bahwa

sertifikat ISO 9001:2000 mempunyai status yang sama dengan

sertifikat ISO 9001:2008 pada masa transisi.

Organisasiyang sedang dalamproses sertifikasi ISO 9001:

2000 sebaiknya berubah menggunakan ISO 9001:2008 untuk

sertifikasinya. Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi harus

menjaminbahwa auditornya mengetahui akan klarifikasi ISO

9001:2008, dan implikasinya, dalam melaksanakan audit sesuai

ISO 9001:2008 tersebut. Konsultan dan Lembaga pelatihan

disarankan untuk mengetahui akan klarifikasi ISO 9001:2008
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serta menentukan kebutuhan untuk memperbaharui Program
pelatihan/dokumentasi dan perubahan lainnya yang diperlu-

kan untuk pelaksanaan pelatihan/konsultasi ISO 9001 :200817.

Sejak didirikan ISO memfokuskan diri pada Pengem-
bangan standar khusus untuk produk Kemudian pada pertengah-

an tahun 1980an. ISO mulai bergerak pada standar yang ber-

kaitandengan sistem yangpada akhimya dikenal sebagai seri

standar ISO 9000. pada tahun 1987 ISO menyelesaikan dan

menerbitkan seri standar 9000-nya, seri ini memPersatukan

hampir semua elemen yang terdapat pa daThc British Standards

lnstitution (B SD y angdikenal dengan nama B.S. 5750 kedalam

standar ISO 9001. (salah satu bagian dari seri ISO 9000: 2008).

ISO 9001:2008 hanya merupakan standar sistem mana-

jemen kualitas. Persyaratan-persyaratan dan rekomendasi

dalam ISO 9001:2008 diterapkan pada manajemen organisasi

yang memarck produk sehingga akan bisa mempengaruhi bagai-

mana produk itu didesain, diproduksi, dirakit, ditawarkary

dan lain-lain. Di samping itu sejak pertama kali dikeluarkan

Standar-Standar ISO pada tahun 1987 lSo.FC 175 menetapkan

siktus peninjauan ulang pada setiap lima tahun sekali. Akan tetaPi

sekarang beralih menjadi tiga tahun sekali harus memperbarui

sertifikasi ISO. Untuk persyaratan standar dari manajemen

kualitas ISO 9001:2008 terdiri dari delapan klausuls. Adapun

ttrjuan dari peninjauan tersebut adalah untuk memastikan agar:

1) Standar mencerminkan pengalaman yang diraih dari suatu

pengaplikasian praktek sebelumnya.

17 sumber: indonesia-qms-forum@yahoo.com oleh maskal diakses
tanggal 8 Maret 2011.

18 Gaspersz, ISQ 9001:2000 and.,2656.
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2) Standar tetap relevan untuk digunakan

3) Standar tetap terjamin kompetensi dan stabilitasnya

4) Standar dapat digunakan oleh semua perusahaan yang

dapat memiliki ukuran maupun penawaran produk yang

berbeda-beda.

Perkembangan mutu sejak munculnya TQM mengalami

perkembangan yang cepat, terutama untuk memenuhi ke-

puasan pelanggan. Hal ini berbeda dengan konsep mutu yang

ada pada departemen pendidikan nasional, karena mutu pen-

didikan dapat dilihat melalui input, proses dan output pen-

didikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkanbahwa sistem

manajemen mutu hanya menawarkan standar yang ditawar-

kan dalam manajemennya.

C. Prinsip-prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 900t2008

ISO 9001: 2008 disusun berdasarkan pada delapan prinsip

sistem manajemen kualitas. Prinsip ini dapat digunakan oleh

manajemen sebagai suatu kerangka kega ffrom work) yang mem-

bimbing organisasi menuju peningkatan kinerja. Delapan prinsip

manajemen kualitas yang menjadi landasan penyusunan ISO

9001:2008 adalah:

1. Fokus pelangganle

Organisasi tergantung pada pelanggan mereka. Karena

itu manajemen organisasi harus memahami kebutuhan

pelanggan sekarang dan akan datang, harus memenuhi kebu-

tuhan pelanggan dan giatberusaha melebihi ekspelasi pelang-

180

te lhiil,76.
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gan, dan giat berusaha melebihi ekspolasi pelanggan, kontribusi

dari prinsip ini adalah:
Menigkatkan penerimaan dan pangsa pasar, yang diper-

oleh melalui tanggapan-tanggapan yang cepat dan fleksibel

terhadap kesempatan pasar.

a. Meningkatkanefektifitaspenggunaansumber-sumber

daya organisasi menuju peningkatan kepuasan pelanggan

b. Meningkatkan loyalitas pelanggan yang akan memim-

pin pada percepatan perkembanganbisnis melalui peng-

ulangan transaksi-transaksi.

2. PrinsipKepemimpinan2o

Pemimpin organisasi menetapkan kesatuan tujuan dan

arah dari organisasi. Mereka harus menciptakan dan memeli-

hara lingkungan internal agar <irang dapat menjadi terlibat

secara penuh dalam pencapai tujuan-tujuan organisasi.
Manfaat pokok bila organisasi ini menetapkan prinsip-

prinsip kepemimpinan ini adalah:

a. Orang-orang akan memahami dan termotivasi menuiu

sasaran dan fujuan organisasi.

b. Aktivitas-aktivitas akan dievaluasi, disesuaikan dan

diterapkan dalam satu kesatuan cara.

c. Meminimalisir kesalahan komunikasi di antara tingkat-

tingkat organisasi.

3. Prinsip keterlibatan orang:orangzl

Orang pada semua tingkat merupakan faktor yang sangat

penting dari suatu organisasi dan keterlibatan mereka secara

N Ibid.,77.
2t lbid.,78.



penuh akan memungkinkan kemampuan mereka digunakan
untuk manfaat organisasi.

Manfaat-manfaat pokok bila organisasi ini menerapkan
prinsip keterlibatan orang ini adalah:

a. Orang-orang dalam organisasi menjadi termotivasi

memberikan komitmen dan terlibat.

b. Menumbuhkembangkan inovasi dan kreativitas dalam

mencapai tujuan-tujuan organisasi.
c. Orang-orang menjadi bertanggung jawab terhadap

kinerja mereka.

d. Orang-orang menjadi giat berpartisipasi dalam mening-

katkan terus menerus.

4. Prinsip Pendekatan Prosesz

Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara lebihefisien,

apabila aktivitas dan sumber-sumber days yang berkaitan

dikelola sebagai suatu proses. Suatu proses dapat didefinisikan

sebagai integrasi sekuensial dari orang, material, metode, mesirL

dan peraiataru daiam suatu lingkungan guna menghasilkan

nilai tambah output bagi pelanggan. Suatu proses mengkon-
versi input terukur ke dalam output terukur melalui sejumlah
Iangkah sekuensial yang terorganisasi.

Manfaat pokok bagi organisasi menerapkan prinsip pen-

dekatan proses ini adalah:

a. Biaya menjadi lebih rendah dan waktu siklus (eyes times)

menjadi lebih pendek, melalui efektivitas penggunaan

sumber-sumber davs.
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b. Hasil-hasil menjadi meningkat, konsisten dan dapat

diperkirak xr (pre dict able).

c. Kesempatan peningkatan meniadi prioritas dan ter-

fokus.

5. Prinsip pendekatan sistem terhadap manajemena

Pengidentifikasiary pemahaman dan pengolahan dari

proses-proses yang satingberkaitan sebagai suatu sistem, akan

memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi organi-

sasi dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Manfaat pokok bagi organisasi menerapkan prinsip pen-

dekatan sistem terhadap manajemen ini adalah:

a. Integrasi dan kesesuaian dari proses-Proses yang akan

pating baik mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

b. Kemampuan memfokuskan usaha-usaha pada proses-

proses kunci.

c. Memberikan kepercayaan kepada pokok yang berke-

pentingan terhadap konsistensi, efektivitas dan efesiensi

dari organisasi.

6. Prinsip peningkatan terus menerus2a

Peningkatan terus menerus dari kineda organisasi secara

keseluruhan harus menjadi tujuan tetap dari organisasi. Pening-

katan terus menerus dideftnisikan sebagai suatu Proses yang

berfokus pada upaya terus menerus mening'katkan efektivitas

darVatau efisiensi organisasi untuk memenuhi kebijakan dan

tujuan dari organisasi itu. Peningkatan terus menerus mem-

a Ihid.,80.
21 lhid.,87.



butuhkan langkah-langkah konsolidasi y*g progresif, me-
nanggapi perkembangan kebutuhan dan ekspektasi pelanggary
dan akanmenjamin suatu evaluasi dimiliki dari sistem mana-
jemen kualitas.

Manfaat pokok bagi organisasi menerapkan prinsip
peningkatan terus menerus ini adalah:

a. Meningkatkan keunggulan kinerja melalui peningkat-
an kemampuan organisasi.

b. Kesesuaian dari aktivitas-aktivitas peningkatan semua
tingkat terhadap tujuan strategik organisasi.

c. Fleksibilitas bereaksi secara tetap terhadap kesempat-
an-kesempatan yang ada.

7. Prinsip pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan6
Kepufusan dengan efektif adalah yang berdasarkan pada

analisis data dan informasi untuk menghilangkan akar penye-
bab masalah. Sehingga masalah-masalah kualitas dapat terselesai-
kan secara efektif dan efisien. Keputusan manajemen organi-
sasi, seyogyanya ditunjukkan untuk meningkatkan kinerja
organisasi dan efektivitas implementasi sistem manajemen
kualitas.

Manfaat pokok bagi organisasi menerapkan prinsip pen-
dekatan faktual dalam pembuatan keputusan ini adalah:

a. Keprrtusan-keputusan berdasarkan informasi yang aktrat.
b. Meningkatkan kemampuan untuk menunjukkan efekti-

vitas dari keputusan melalui referensi terhadap catatan-
catatan faktual.
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c. Meningkatkan kemamPuan untuk meninjau ulang

serta mengubah opini dan keputusan-keputusan.

8. Prinsip hubungan Pemasok yang saling menguntungkanb

Suatu organisasi dan pemasoknya adalah saling tergan-

tung dan suatu hubungan yang saling menguntungkan akan

meningkatka-n kemampuan bersama dalam menciptakan nilai

tambah.
Manfaat pokok bagi organisasi ini menerapkan prinsip

hubungan pemasok yang saling menguntungkan ini adalah:

a. Meningkatkan kemampuan untuk menciptakan nilai

bagi kedua pihak.

b. Meningkatkan fieksibilitas dan kecepatan bersama

untuk menanggapi perubahan Pasar atau kebutuhan

dan ekspektasi pelanggan.

c. Mengoptimalkan biaya dan penggunaan sumber-sum-

ber daya.

Apabila kedelapan prinsip manajemen kualitas ISO 9001:

2008 itu diterapkan secara taat azas dan benar, maka berbagai

manfaat bersama akan diperoletu antara lain:

1. Pelanggan dan pengguna Ploduk akan menerima produk

yang sesuai dengan kebutuhan.

2. Orang-orang dalam organisasi akan memperoleh manfaat

melalui peningkatan kondisi keda.

3. Pemilik dan investor akan memperoleh manfaat rnelalui

peningkat an: Return on lnaestment (RODhasil-hasil operasi-

onal, pangsa pasar, dan keuntungan.



4.

J.

Pemasok dan mitra bisnis akan memperoleh manfaat me-
lalui peningkatan: kestabilan, pertumbuhan, kemitraan dan
pemahaman bersama.
Masjratakat akan memperoleh manfaat melalui peme-
nuhan persyaratan-persyaratan hukum dan perafurary
peningkatan kesehatan dan keselamatary penurunan dam-
pak lingkungary peningkatan keamanan. Berikut siste-
matika sistem manajemen ISO 9001:2008 yang terdiri dari
aktivitas plan, do, act and check.

Menerapkan sasaran dan
proses yang dibutuhkan rE

trlr

Pelaksanaan aktivitas

Proses

Mengawasi dan
mengukur

pelaksanaan

Mengambil tindakan
untuk meningkatkan
' kjnerja

Gambar Sistematika Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 200g

Tujuan akhir menerapkan SMM ISO 9001:200g adalah
untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menerap-
kan sistem)ma secara efektif dan efisiery termasuk proses per-
baikan iika proses yang telah dilakukan belum mencapai hasil
sesuai sasaran dan persyaratan pelanggan.

D. Manfaat Implementasi Sistem Manajenen Mutu ISO
900ft 2008

Mengenal ISO 9001: 2008 itu bisa memberikan manfaat
yang sangat besar bagi perusahaan atau organisasi yang mene-
rapkannya. Menurut Nevi Zond Chaftab manfaat implementasi
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2.

sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008 dapat dilihat dari

beberapa aspek yaitu:

1. Aspek Konsekuensi Pelaksanaan

a. Memberikan pendekatan praktek yang sistematis untuk

menajemen mufu

b. Memastikan konsistensi oPerasi untuk memelihara

mutu produk dan atau jasa.

c. Menerapkan kerangka kerja untuk Proses guna me-

mastikan suatu konsistensi dan mampu menelusur serta

meningkatkan hubungan antar fungsi yang memPeng-

aruhi mutu.

Aspek pengendalian pencegahan sistem manajemen mutu

ISO 9001:2008

a. Menentukan secara jelas tanggung jawab dan we-

wenang dari personel kunci yang dapat mempengaruhi

mutu.

b. Mendokumentasikan prosedur secara baik dalam rangka

menjalankan operasi dan proses bisnis penyediaan jasa

atau manufakfur.

c. Menerapkan sistem dokumentasi yang efektif melalui

mekanisme dari audit inlernal dan tinjauan manajemen

yang bisa berkesinambungan.

Aspek pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan atau

organisasi
a. Bisa sebagai sarana dan prasarana

b. Dapat meningkatkan citra dan daya saing suatu per-

usahaan

c. Dapat meningkatkan suatu kepercayaan dan kepuasan

3.
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pelanggan melalui sistematika dan suatu pendekatan
yang terorganisir pada pemastian mutu.

d. Dapat meningkatkan suatu produktivitas dan mutu
produk jasa dengan memenuhi persyaratan-persyarat-
anbagi pembeli melalui keria sama dan komunikasi y*g
baik, maka penguatan pengendalian bisnis dan proses
bisnis.

e. Dapat memberikan pelatihan yang sistematis kepada
staf melalui prosedur dan instruksi yang baik

f. Mengantisipasi tuntutan konsumen atas mutu produk
dan tingkat persaingan usaha yang telah mengalami
evaluasi, sehingga produsen menaggapinya melalui
pendekatan mufu, pengendalian muttl pemastian mufu,
manajemen mufu dan manajemen mufu terpadu

g. Bisa,sebagai fondasi yang mantap untuk mengembang-
, kan mufu selanjubrya menuju manajemen mutu ter-

padu27.

Dari uraian tersebut manfaat implementasi sistem mana-
jemen mutu ISO 9001:2008 dapat dirumuskan sebagaiberikut:

1. Adanya jaminan organisasi untuk menerapkan sistem
manajemen mute ISO 9001: 2008 dan produk juga dihasil-
kan sesuai dengan keinginan pelanggan. Setiap unit kerja
mempunyai penjelasan tugas dan tanggung jawab.

2. Setiap personil mempunyai kejelasan tugas dan tanggung

iawab

27 Navizanil Chatab, Panduan Penerapan itan Sertifikasi Sistem
Manajemen Mutu ISO 900L2000 (fakarta: Elex Media Komputindq lggZ),
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3. Adanya kejelasan hubungan antam unit kerja yang terlibat

dalam melaksanakan pekerjaan

4. Dapatmengarahkan personiluntukberpola pikir mutu dan

kepuasan pelanggan.

5. Dapat distandarisasikan berdasarkan kebijakan dan

prosedur yang berlaku di seluruh unit kerja.

Manfaat dari pelaksanakan sistem manajemen mutu ini

akan dapat dirasakan oleh semua orang yang terlibat dalam

organisasi. Sehingga sumber daya manusia yang ada sangat me-

nunjang perkembangan manajemen di lembaga pendidikan.

E. Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

1. Definisi Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: implementasi

adalah pelaksanaarL penerapan.

Sedangkan menurut Muhammad Joko Susila bahwa

implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, ke-

bijakan" atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga

memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan,

ketrampilan, mampu nilai dan sikap28.

Sudjana mengatakan bahwa implementasi (pelaksanaan)

dapat diartikan sebagai upaya pimpinan untuk memotivasi

seseorang atau kelompok orang yang dipimpin dengan menurn-

bulikan, dorongan atau motivasi dalam d;rinva untuk melaku-

kan tugas atau kegiatan yang diberikan sesuai dengan rencana

dalam rangka mencapai tujuan organisasi2e. Pelaksanaan me-

a Mahmud Joko Susila KTSP, Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan
Sekolah Menyongsongny a (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)7). 35

D Sudjana H.D . Manajemen Program Pendidil<nn untuk Pendidlknn Sekolalr
dun Pengembangan SDM (Bandung: Falah Prod.uction. 2000), 20.



rupakan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Perencana-
an dan pengorganisasian kurangbermakna dan afektif. apabila
tanpa tindakan kegiatan yang mendorong untuk melaksana-
kan kegiatan, implementasi (pelaksanaan) adalah salah satu
fungsi dalam manajemen yang sangat pmting sebab tanpa fungsi
ini. Maka apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan itu
tak dapat direalisasikan dalam. kegiatan. Perencanaan akan
bedalan dengan baik apabila ditunjang oleh perencanaan yang
baik, pengorganisasian yang baik, dan pengawasan yang baik.

Berdasarkanhal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan
bahwa pelaksanaan merupakan proses operasional yang meng-
elola sumber daya selama tindakan" memerlukan kehampilan"
memotivasi dan kepemimpinan yang khuzus serta memerlukan
koordinasi diantara banyak orang. Sekilas organisasi pelalsanaan
tersusun" maka togas manajemen puncak adalah menggerakkan
orang{rElng dalam organisasi untukbekerja secara optimal. Dalam
proses ini terkandung usaha bagaimana memotivasi orang agar
bekerja dengan baik, bagaimana proses kepemimpinan yang
memungkinkan pencapaian tujuan serta dapat memberikan
suElstlrur hubungan kerja vang baik, dan bagaimana mengkoor-
dinasi orang-orang dan kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi"
sehingga dapat menghasilkan tim kerja yang harmonis.

Dalamhal ini faktor-faktor yang dapatberyenganrhterhadap
keberhasilan suatu fungsi pelaksanaan atau implementasi ada-
lah sebagai berikut:

'1,. Motivasi
Motivasi merupakan dorongan dari daiam diri seseorang

untuk mencapai suatu hasil atau tujuan. Pada prinsipnya orang
akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika:
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a) Yakin akan mampu mengerjakan

b) Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat

bagi dirinya

c) Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas

lain yang lebih penting atau mendesak.

d) Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang

bersangkutan.
e) Hubungan antar teman dalam organisasi harmonis.

Motivasi adalah suatu yang pokok agar dapat menjadi

dorongan seseorang untuk bekerja. Inti pemberian motivasi

adalah agar timbul kesadaran diri. Oleh karena itu hal yang

perlu diperhatikan adalah menumbuhkan kesadaran diripada

karyawan bahwa bekerja merupakan suatu kebutuhan hidup.

Adapun hal-hal yang perlu dimotivasi yaitu:

a. Unsur etos dan kualitas kerja yaitu sikap mendasar ter-

hadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup. Mening-

katkan minat untuk terns mengembangkan diri ber-

lomba-lomba secara sehat unfuk berprestasi mengem-

bangkan organisasi.

b. Unsur pengetahuan dan ketrampilan yaitu menjadi

bekal dalam melakukan pekeriaan sehingga dapat meng-

atasi setiap perusahaan yang dihadapi.

c. 'Unsur ketaatan beribadah yaitu agar tumbuh sebuah

kesadaran bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam

pekerjaan, tak lepas dari pengurusanAllah SWT.

d. Unsur kejujuran yaitu harus dapat diyakinkan bahwa

dcngan kejujuran, pekerjaan akan jauh lebih mudatu

lebih sehat, dan lebih baik.
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2. Komunikasi

Komunikasi adalah penyampaian suatu informasi dari
seseorang kepada orang lain dimana informasi itu dapat
dipahami oleh si penerima intormasi tersebut. salah satu unsur
pokok dalam pcngelolaan staf adalah berkomunikasi, untuk
menyampaikan suatu gagasan atau program yang dapat me-
nyakinkan berbagai pihak akan pentingnya program tersebut
sehingga orang lain dapat terdorong ikut mendukungnya. Ko-
munikasi disebut efektif bila mencapai tujuan jika tejadi per-
ubahan perilaku misalnya kepada sekolah menjielaskan pen-
tingnya disiplin kepada siswa dan setelah itu siswa dapatber-
laku disiplin.

Prinsip-prinsip yang dilakukan agar komunikasi dapat
berialan dengan efektif adalah:

Agar berpikir dan berbicara dengan jelas.
Ada sesuatu yang sangat penting.
Ada tujuan yang jelas

Agar bisa penguasaan terhadap masalah.
Agar pemahaman proses komunikasi dan menerapkannya
dengan konsisten.
Bisa mendapatkan empati dari komunikan (sasaran)
Selalu menjaga kontak mata, suara yang ticlak terlalu keras
atau lernah, dan bisa menghindari ucapan penganggu
(misalnya he he he dan sebagainya),

Komunikasi harus direncanakan dengan memperhatikan:

1) Apa pesan yang akan dikomunikasikan
2) Siapa komunikan (sasaran) yang dituju sehingga dapat

dipelajari karakteristik y".

1)
2)
3)
4)
s)

6)

n
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3) Buatlah skenario yang sesuai dengan inti pesan dan

karakteristik komunikan.

4) Siapkan diri agar dapat menguasai masukan sehingga

dapat menielaskan dengan baik.

Ketrlibatan masyarakat dalam program-Program sekolatu

dapat dilihat melalui bentuk komunikasi. Sebab komunikasi

pada hakikatnya adalah satu bentuk keterlibatan, dan keterli-

batan berarti partisipasi aktif masyarakat di dalam Program
dan kegiatan sekolah.

Ada beberapa bentuk keterlibatan yang biasa digunakan

sekolah-sekolah yang efekti f, yaitu:

1) Kunjungan keluarga

2) Pertemuan dengan orang tua siswa

3) Sukarelawanmasyarakatyang menaruhperhatiandalam

dunia pendidikan

4) Perwakilan masyarakat pada panitia penasihat atau per-

timbangan pendidikan.3o

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah seni untuk memPengaruhi, men-

dorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan guru,

staf, siswa, orang tua siswa dan pihak lain yang terkait unfuk

bekerja berperan serta guna mencapai tujuan yang telah di-

tetapkan.
' Kepemimpinan itu situasi anak artinya suatu tipe kepe-

mimpinan (otoriter, demokratis, instruktif, konsultatif, parti-

s Wahjosum idjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah; Tiniauan Teoritik dan

Permasalahannya (lakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)'342.'



sipatif, delegatif), dapat efektif untuk situasi tertentu dan kurang
efektif untuk situasi yang lain. Dengan demikian manajemen
puncak institusi pendidikan harus dapat memahami situasi
yang tedadi di institusinya sehingga dapat menerapkan tipe
kepemimpinan yang efektif. Contoh-contoh penerapan gaya
kepemimpinan sebagai berikut:

Otoriter dapat diterapkan jika dalam situasi yang
darurat. Misalnya ketika terjadi kebakaran atau terjadi
perkelaian antar pelajaran.
Demokratis bisa dapat diterapkan untuk situasi yang
normal.

Delegatif dapat diterapkan jika menghadapi staf yang
memiliki kemampuan keria yang baik dan motivasi kerja
juga baik Manajemen puncak lebih banyak memberikan
dukungan dan mendelegasikan tugas dan wewenang
kepada staaf.

Partisipatif dapat diterapkan jika menghadapi staf yang
memiliki kemampuan kerja yang baik tetapi motivasi
kerjanya kurang, maka manajemen puncak berpartisi-
pasi aktif ini dalam mendorong staf untuk dapat meng-
gunakan kemampuannya secara optimal.
Konsultatif dapat diterapkan jika menghadapi staf yang
memiliki kemampuan yang kurang baik, tetapi kita
rnemiliki motivasi keria baik, maka manajemen puncak
lebih banyak memberikan bimbingan sehingga dapat
mendorong kemampuan staf secara bertahap bisa me-
ningkat dengan baik.
Instmktif dapat diterapkan jika menghadapi staf yang
memiliki kemampuan yang kurang baik dan motivasi

d.

j
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kerja yang kurang baik. Baik kepala sekolah lebih banyak

bisa memberi petunjuk y*g spesifik dan secara ketat

bisa mengawasi staf dalam mengerjakan tugas3l.

Konsultatif

Instruktif

Delegatif

Partisipatif

Kemampuan

Gambar Penerapan Gaya Kepemimpinan

Bagi organisasi yang berkeinginan untuk menerapkan

sistem manajemen kualitas ISO 900L: 2008, dan sekaligus ingrn

memperoleh sertifikat ISO 9001: 2008 dapat mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut:

a. Memperoleh komitmen dari manajemen puncak

Implementasi dari sistem manajemen kualitas mem-

butuhkan komitiiten dari manajemen organisasi agar

dapat didokumentasikan yang biasanya dalam bentuk

pemyataan kebijakan kualitas organisasi.

31 Didin Hafidhudin dan Henri Tanjung, Manajemen Syariah ilalam
Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).



b. Pembentukan komite pengarah (steuing commitee) atau
koordinator ISO. Komite ini memastikan proses agar
sesuai dengan persyaratan standar dalam sistemmana-
jemen kualitas ISO 9001 : 2008. komite ini jugs berfungsi
mengangkat atau menunjuk satu lebih auditor intemal.

c. Mempelajari persyaratan-persyaratan standar dari
sistem manajemen kualitas ISO 9001: 2008 adalah kunci
sukses menuju keberhasilan dari proses dokumentasi
dan implementasi.

d. Melakukan pelatih an(training) terhadap semua anggota
organisasi., sangat menentukan keberhasilan imple-
mentasi sistem manajemen kualitas ISO 9001: 2008.

e. ldentifikasi, kebijakan kualitas, prosedur-prosedur,
intruksi-intruksi yang dibutuhkan yang dalam dokumen-
dokuihen tertulis.

t. Implementasi sistem manajemen kualitas ISO 9001:
2008.

g. Memulai audit sistem manajemen kualitas perusahaan.

ISO 9001: 2008 adalah suatu sistem standar internasional
untuk sistem manajemen kualitas. ISO 9001.: 2008 menetapkan
persyaratan--persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan
penilaian dari suatu sistem manajemen mutu yangbertujuan
untuk menjaminbahwa organisasi akan memberikan produk
yang dapat menjamin kepuasan pelanggan ISO 9001:2008. bukan
merupakan standar produk ISO 9001: 2008 hanya merupakan
standar sistem manajemen.

ISO 9001: 2008 bukan merupakan standar produk, karena
tidak menyatakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi
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oleh produk. ISo 9001: 2008 hanya merupakan standar sistem

manajemen mutu.

2. Model Proses Sistem Manaiemen -Mutu ISO 9001:2008

Sedangkan untuk PeneraPan ISO dalam bidang pendi-

dikan adalah sebagai berikuf 1) komitmen pimpinan puncak

lembaga alas mutu, 2) sistem mutu, 3) penentuan hak-hak dan

kewajiban pelanggan (stakeholders) pendidikan, 4) dokumen

pengendaliaru 5) pembelian, 5) kebijakan penerimaan calon;

kebijakan pembelian sarana Prasarana, 7) pelayanan prima

terhadap stakeholders terutama peserta didik, 8) arsip indah

peserta didik, 9) sistenn penilaian hasil belajar, 10) pengem-

bangan staf edukatif dan administratif?'

Transformasi menuju sekolah bermutu diawali dengan

rirengadopsi dedikasi bersama terhadap mutu oleh dewan seko-

lah, administratif, staf, siswa, guru dan komunitas' Prosesnya

diawali dengan mengembangkan visi dan misi mutu untuk

wilayah tersebut visi mutu difokuskan pada pemenuhan ke-

bufuhan costumer, mendorong keterlibatan total komunitas

dalam Program, mengembangkan sistem pengukuran nilai

tambah pendidikan, menunjang sistem juga diperlukan staf

dan siswa untuk mengelola perubahan, serta perbaikan ber-

kelanjutan dengan selalu berupaya keras membuat produk

pendidikan lebih baik€. Dari penjelasan tersebut bahwa sekolah

mutu memenuhi pilar-pilar sebagai berikuts:

32 Usman, Manajemen Teori, 43-
3 Arcaro, Pendidikan Berbasis Mutu,l0.
34lbid.,4344.
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Tabel Pilar-pilar sekolah mutu

Fokus pada
customer

Secara berkala
mengadakan pertemuan
dengan staf, siswa, orang
fua siswa dan wakil-
wakil komunitas untuk
merumuskan

Tidak menanggapi
keluhan atau
kepedulian staf, siswa,
orang fua atau
komunitas

Keterlibatan
total

Para staf sama-sauna
bertanggungiawab untuk
memecahkan masalah
saat mengembangkan
sekolah bermutu

Secara umum staf
menSSanggu
manaiemen atau orang
lain memecahkan
masalah

Mengumpulkan data
unfuk mengukur
perbaikan dan untuk

Tidak mencatat
kgmajuan dan hanya
berjalan menuju

Komitmen Manaiemen memiliki
komitmen unfuk
memberikan pelatihary
sistem dan proses yang
dibutuhkannya untuk
mengubah cara kerja
guna memperbaiki mutu
dan meningkatkan

Dukungan untuk
mufu terisolasi dan
tidak diakui oleh staf
siswa dan komunitas

Perbaikan

berkelanjutan
Secara konstan mencari
cara untuk memperbaiki
setiap proses pendidikan

Mengisi dengan hal-
hal sebagaimana
adany4 sekalipun
masalah tidak
mmSanggaPnya
masalah

Maka didalam model proses ISO 9001:2008 terdiri dari
beberapa elemen yang harus ada, yaitu:

1) Sistem manajemen mutu (Quality Management System)
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2)
3)
4)
s)

Tanggung jawab manaiemen (Management Responsibility)

Manajemen sumber daya manu sia (Resource Management)

Realisasi Produk (Product Realization)

Pengukuran analisi perbaikan (Measurement Analysis anil

lmprooemantl.

Pmingkatan Berkelanjutan SYstem
ManajemmMutu

Tanggung jawab

manajemen

Pengukuran
Analisa dan

Peningkatannya

Gambar Model Proses slstem Manajemn Mutu ISO 9001:2008

Dari gambar tersebut di atas dapat dijelaskan langkah-

langkah implementasi sistem m'anajemen mutu ISO 9001: 2008

sebagai berikut:

a. Sistem manaieinen mutu mensyaratkan beberaPa adanya:

Syarat umum yaitu menetapkan, meneraPkan dan meme-

lihara sistem manaiemen mufunya serta terus menerus mem-

perbaiki keefektifan sistem manaiemen mutunya sesuai

dengan standar internasional. Persyaratan dokumentasi

mensyaratkan bahwa setiap aktivitas harus terdokumentasi

Manajemen
Sumber Daya

K
e

P
u

a

s
a

n

P
e

I

a

n

t

I
a

n
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secara tertulis agar dapat dikomunikasikan dan dimengerti
semua pihak.
Dokumentasi dalam sistem manaiemen mutu meliputi: ke-
bijakanmutu dan sasaran mutu, pedoman mutu, prosedur
operasi standar3s. Dokumen yang digunakan dalam mana_
jemen mufu perencanaan operasi dan pengendalian proses
efektif yaitu intruksi kerja dan formulir serta rekaman.
Dalam ISO 9001: 2008 hirarki dokumen yaitu 1) pedoman
Mutu (PM), 2) Prosedur Induk (pI) dan intruksi Kerja (IK).

b. Tanggungjawab manajemen, meliputi:
/ Komitmen manajemen menjadi tanggung jawab kepala

sekolah dalam menjalankan dan menerapkan mana_
jemen mutu dibuktikan dengan sosialisasi ke organisasi
masalah undang-undang dan peraturan, menetapkan,
kebijakan mutu, sasaran mutu, melakukan tinjauan

' manajemen dan memastikan adanya sumber daya.
{ Fokus pada kepuasan pelanggan
/ Merumuskan kebijakan mutu
/ Perencanaan
,r Tang#ng jawab, wewenan& dan komunikasi
{ Evaluasi manajemen
r' Memperhatikan input dari hasil evaluasi.

c. Pengelolaan sumber daya yaitu dengan meningkatkan
kualitas sumber daya baik guru, karyawan dan staf dengan
pendidikan, pelatihary ketrampilan dan penambahan peng-
alaman" juga melengkapi sarana yaitu gudang ruang kerja
dan kelengkapan terkaif dan menciptakan lingkungan kerja

200

s Usmary Manaj emen Tbori,Praktek, 447.
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yang mendukung untuk mencapai kesesuaian dengan

persyaratan produk.

d. Realitas produk dengan langkah-langkah sebagai berikut:

/ Lingkup Perencanaan meliputi sasaran mutu Persya-

ratan produk, proses, dokumen dan sumber daya yang

diperlukan, verifikasi, validasi' pemantaan dan peng-

ukuran sehingga produk itu bisa diterima dalam rekaman

sebagai bukti bahwa produk itu telah memenuhi per-

syaratan.
/ Ketepatan sesuai permintaan pelanggan

/ Perencanaan dan pengembangan
/ Pembeli
/ Produksi dan penyediaan jas4 dan

/ Pengendalian sarana penlantauan dan pengukuran

e. Pengukurar; analisis dan perbaikan meliputi

/ Rencana organisasi
/ Pengukuran dan pemantauan (audit internal) sesuai

dengan standar ISO dan tindak lanjut'

/ Produk yang tidak sesuai, maka diadakan koreksi atau

melepaskary
/ Analisa data (kepuasan pelanggan. kesesuaian dengan

syarat produk karakteristik kecenderungan proses dan

produk, termasuk juga peluang untuk pencegahan dan

pemasok.

. Sistem manajemen kualitas mendefinisikan bagaimana

organisasi menerapkan praktek-praktek manajemen kualitas

secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan



pasar. Terdapat beberapa karakteristik, umum dari sistem
manajemen kualitas:

yang luas dari aktivitas-aktivitas dalam organisasi
modern. Kualitas dapat didefinisikan melalui lima
pendekatan utama: (1) transcendent quality, yaitu suatu
kondisi ideal menuju keunggulan, (Z) product-based
quality, yaitu suatu atribut produk yang memenuhi
kualitas, (3) user-based quality, yaitu kesesuaian atau
ketepatan dalam penggunaan produk (barang dan/at-
a ll j a sa), (4) manufa ct ur ing-b ased q u ali ta, yaitu kesesuaian
terhadap persyaratan-persyaratan standaq, dan (5) aalue-
based quality, yaitu derajat keunggulan pada tingkat
harga yang kompetitif.

dari proses kerja.

cegahan kesalahan sehingga bersifat proaktif, bukan
pada deteksi kesalahan yang bersifat reaktif.

tujuan (objectiaes), pelanggan (customers), hasil-hasil
(output), prowprws (prcess),masukan-mazukan (mputs),
pemasok (supliers), dan pengukuran untuk umpan-
batik dan umpan maju (meas:urements for feedback and

3. Langkah-langkah Implementasi Sistem Manajemen
Mutu ISO 900t 2008

Langkah-langkah implerrientasi manajemen mutu ISO
9001: 2008 terdiri dari:
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a) Memutuskan untuk mengadopsi suatu standar sistem

manajemen kualitas Yar-rg akan diterapkary standar-

standar sistem manaiemen kualitas itu dipilih berdasar-

kan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Menetapkan suatu komitmen pada tingkat pemimpin

senior dan organi sasi (Top Management Commitment).

Menetapkan suatu kelomPok kerja (Working Group) atau

komite pengaruh (SteeringCommented) yang terdiri dari

manajer-manajer senior.

Menugaskan wakil manaj emen (Manajanen Reprwntatfue)

dan yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa

persyaratan-persyaratan standar dari sistem mana-

jemen kualitas itu diterapkan dan dipelihara.

Menetapkan tujuan-tujuan kualitas dan implementasi

sistem.
Meninjau ulang sistem manajemen kualitas yang

sekarang dapat melalui suatu audit sistem atau penilai-

an terhadap sistem manajemen kualitas yang ada.

Mendefinisikan struktur organisasi dan tanggung

jawab.

Menciptakan kesadaran kualitas (Quality Awareness)

pads semua tingkat dalam organisasi. Kesadaran kuali-

tas itu dapat dibangkitkan melalui pelatihan tentang

kualitas.
Mengembangkan peninjauan ulang dari sistem mana-

jemen kualitas dalam manual (buku panduan) kualitas

tujuannya agar dokumen dapat terkendali untuk pe-

meriksaan lebih lanjut dalam proses audit sistem mana-

jemen kualitas.

b)

c)

d)

e)

0

s)

h)

i)
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i) Menyepakati bahwa fungsi-fungsi dan aktivitas
dikendalikan dari prosedur-prosedur.

k) Mendokumentasikan aktivitas terperinci dalam pro_
sedur operasional atau prosedur terperinci.

l) Memperkenalkandolumentasitujuannya agardokumen_
dokumen tersebut dapat dipahami secara benar sebelum
prosedur-prosedur itu. Secara formal diadopsi untuk
penggunaan dalam sistem manajemen kualitas.

m) Menetapkan partisipasi karyawan dan pelatihan dalam
sistem.

n) Meninjau ulang dan melakukan audit sistem mana_
jemen kualitas, dengan maksud menjamin kelanjutan
kesesuaian dan efektifan dari sistem manajemen kuaritas.

Thhapan implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:
2008 dilakukan melalui:

1) Keptitusan dan komitmen manajemen
Keputusan dan komitmen manajemen diperlukan untuk
memastikan bahwa pelaksanaan dari penerapan ISo 9001:
2008 ini mendapat dukungan dan keterlibatan manajemen.

2) Pelatihan ISO 9001: 2008 dan pemasyarakatannya
Karena sistem manajemen mutu ISO 9001: 200g ini me_
merlukan keterlibatan seluruh warga maka perlu dilaku-
kan pelatihan. Materi pelatihan mencakur introduction to
ISO 9001: 2008 system design and deaelopment, internal and
external qualiw audit (disain sistem dan pengembangan,
audit mutu internal dan ekstemal).

3) Pembentukan tim pelaksanaan lSO 9001:200g
Pembentukan tim pelaksana ISO 9001: 200g ini dibentuk

2M

4)

s)

6)

n

untuk inembentuk sinergitas tim untuk peningkatan mutu

kerja dan kepuasan Pelanggan.
Menyiapkan dokumen sistem mutu

Dokumen sistem mutu yang disiapkan diantaranya:

a. Pedoman mutu QuaIitY manual)

b. Prosedur sistem mutu @uality system proceilure)

c. Instruksi keda formulir dan dokumen pendukunglain-

nya.

Uji coba sistem mutu

Uji coba sistem mutu berfungsi untuk mengimplementasi-

kan sebagai uji coba sistem dokumen mutu yang telah di-

susun. Untuk melakukan penyesuaian serta perbaikan atas

penerapan sistem mutu tersebut'

Audit mutu internal

Audit mutu internal berfungsi untuk memastikan bahwa

sistem yang dikembangkan dapat dilaksanakan sepenuh-

nya dan memastikankeefektifan sistem tcrsebut agar dapat

diidentifikasi peluang perbaikan.

Sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008

a. Pemilihan badan sertifikasi

b. Pengajuan permohonan sertifikasi

c. Penilaian awal(Pre asseswent)

d. Penilaian (assesment)

e. SertifikasiPemeliharaan

f. fSurveillance audit

g. Re- assessment (penilaian ulang)
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4. FaktoryangMempengaruhi Implementasi SistemMana-
jemen Mutu ISO 9001:2008

Dalam prakteknya implementasi sistem manajemenmufu
ISO 9001: 2008 di SMK Muhammadiyal Kepanjen dan SMK N
3 Boyolangu Tulungagung tidak terrepas dari berbagai faktor
penghambat dan faktor pendukung. Berdasarun naJt peneri-
tian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

a. Faktor penghambat implementasi sistem manajemen
mutu ISO 9001:2008.

' Kurangnya sosialisasi kepala sekolah terhadap guru
dan karyawan tentang implementasi sistem m€rna_
jemen mutu ISO.

' Dana atau biaya yang dibutuhkan untuk mengada-
kan pelatihan dalam memahaminya pener-apan
implementasi sistem manajemen mutu ISO.

'. r Kurangnya kualitas sumber daya manusia unfuk
' melaksanakan implementasi sistem manajemen

mutu ISO. Karena kemampuan yang dimiliki antara
guru dan karyawan itu beda-beda atau tidak sama
dalam memandangnya dalam segi mutu pendidikan.
Kurangnya kesadaran akan budaya mufu dalam
memajuk-.. pendidikan terhadap peserta didik yang
siap pakai.

Adapun usaha yang dilakukan sekolah untuk meng_
atasi hambatan tersebut:
. Mengalokasikan dana sekolah secara matang

sehingga kebutuhan dana dapat terpenuhi untuk
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b.

terlaksananya peneraPan sistem manajemen mufu

ISO 9001:2008.
. Melakukan kegiatan pemberian diklat, agar bisa

memahami cilra penerapan sistem manajemen mutu

ISO.
. Melakukan pembinaan sumber daya manusia, serta

adanya tindakan, nyata berupa pemberian contoh

secara langsung dari pimpinan sekolah.

Faktor pendukung implementasi sistem manajemen

mute ISO 9001: 2008 Adapun faktor-faktor yang dapat

mendukung pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO

di sekolah tersebut antara lain adalah:
. Komitmen dari warga sekolah dan seluruh stake-

holdernya telah mampu secara bersama. Demikian

pula program kerja dirumuskan secara bersama,

kemandirian di evaluasi secara bersama pula intinya

seluruh stakeholders mampu secara bersama me-

lakukan, perencanaan dan evaluasi secara berke-

sinambungan.
. Warga sekolah memPunyai kesadaran unfuk me-

muaskan pelanggan yang dilakukan dengan baik

yaifu senyum, sapa dan salam terutama dalam pe-

layanan proses belajar mengajar. bimbingan belajar

dan bimbingan karier yang dilaksanakan lewat

kegiatan intra dan ekstra kurikuler.
. Adanya motivasi untuk mengkaderkan SMK se-

bagai sekolah berstandar internasional.
. Tersedianya dana untuk penyediaan sarana dan

prasarana, proses belajar mengajar yang kondusif,
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tenaga kependidikan yang penuh dedikasi minas
masyarakat mulai tumbuh terindikasi dengan me-
ningkabrya jumlah siswa setiap tahunnya.
Kepemimpinan kepala sekolah yang mengedepan-
kan asas demokrasi. Hal ini dapat dilihat pendele-
gasian togas dan wewenang baik di tingkat guru
maupun staf. Pendelegasian wewenang dan tang_
Sung jawab yang diberikan kepada sekolah dapat
diselenggarakan dengan baik oleh guru dan staf,
artinya pengelolaan ketenagaan dinilai memadai.
lklim/kultur seluruh yang terus dipacu untuk men-
capai sasaran lingkungan yang dikondusif untuk
belajar, islami. aman dan tertib. .-
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BAB I

AKREDITASI SEKOLATVMADRASAH
DALAM MENINGKATKAN MUTU

PENDIDII(AN

A. LatarBelakang
Pemberlakuan Undang-undang nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Otonomi Daerah mengingatkan kemung-

kinan- kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam

suasana kondusif dan dalam wawasan yang demokratis, ter-

masuk pula di dalamnyaberbagai kemungkinan pengelolaan

dan pengembanganbidang pendidikan. Pemberlakuan undang-

undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan

pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada lebih bersifat

desentralistik.
Tilaar menyatakan bahwa desentralisasi pendidikan

merupakan keharusan. Ada tiga hal yang berkaitan dengan

desentralisasi pendidikan yaitu (1) pembangunan masyarakat

demokratis, (2) pengembangan sosial kapital dan (3) peningkatan

daya saing bangsa.l

1 HAR. Tilaar, Paradigma Baru Pendidiknn N asional (Jakarta: Reneka

Cipta,2004),20.



onal antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat.
standar kompetensi yang mungkin akan berbeda antara sekorah
atau antar daerah akan menghasilkan standa,r kompetensi nasi-
onal dalam tingkatan standar minimal morar (main stream) d,art
unggulan.2

'.Pelaksanaan otonomi pendidikan menuntut adanya
perubahan dalam sistem evaluasi yang bukan saja mengemban
pengawasan tetapi juga fungsi pembinaan dan pemberdayaan
terhadap penyelenggaraan pendidikan. pengurusan dan pem_
binaan pendidikan dilakukan baik ditingkat satuan penalait-
an maupun birokrasi pengelolaan. Undang_undang nomor 20
tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional merupakan
dasar dan arah pengembangary sekaligus membangun sistem
pengendalian mutu pendidikan melalui empatprogram yang
terintegrasi yaitu standardisasi, evaluasi, akreditasi dan ser_
tifikasi. standardisasi pendidikan haruslah dimaknai sebagai
upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang me_

2 Indra fati Si aL \Uijlyn flnyelenggarann Otonomi Daerah di BidangPendidikan (msl(nlah seminar) (BanduTtg: Uiiversitas pendid.ikan Indonesia,
2000),6.

210

miliki keluasan dan sekaligus keluwesan dalam implemen-

tasinya.3
Upaya peningkatan mutu pendidikan secara Nasional

merupakan salah satu program y:u:rg sedang dilaksanakan oleh

pemerintah yang diarahkan agar lembaga pendidikan selalu

berupaya untuk memberikan jaminan mutu layanan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan atau masyarakat. Dalam hal

ini yang dimaksud jaminan adalah Proses penyelenggaraan

pendidikan di sekolah sesuai dengan yang seharusnya terjadi

dan sesuai pula yang diterapkan. Apabila setiap satuan pendi-

dikan selalu berupaya untuk memberi jaminan mutu dan upaya

ini secara terus menerus dilakukan maka diharapkan mutu

pendidikan secara Nasional akan terus meningkat. Agar mutu

pendidikan sesuai dengan harapa{r masyarakat, maka perlu ada

suatu standar yang dijadikan pagu (brandmark) setiap sekolah

secarabertahap dibidang ini dikenal dengan istilah akreditasi.

Akreditasi merupakan salah satu Proses penilaian secara

komprehensif untuk menempatkan suatu lembaga sekolah

pada tingkat kelayakan yang diharapkan. Akreditasi meru-

pakan alat regulasi diri (self regulation) bagp sekolah untuk

mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan uPaya

terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memPer-

baiki kelemahannya. Dalam hal ini akreditasi juga merupakan

hasil pendidikan dalam bentuk sertifikasi formal terhadap

kondisi suatu sekolah yang telah memenuhi standar layanan

tertentu yag telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berangkat dari penilaian tersebut dan untuk dapat mem-

bandingkan serta memetakan mutu dari setiap satuan pendi-

3 Depdiknas, Kebiiakan Akreditasi sekolah2 (fakarta: BadanAkredi-

tasi Nasional. Departemen Pendidikan Nasional, 2004),2
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dikan, perlu dilakukan akreditasi bagi setiap lembaga dan pro-
gram pendidikan. Proses akreditasi dilakukan secara berkala
dan terbuka dengan fujuan untuk membantu dan member-
dayakan,satuan pendidikan agar mampu mengembangkan
sumber.dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.
Dengan menggunakan insbrrmen akreditasi yang komprehensif
dan dikembangkan berdasarkan standar mutu yang ditetapkan
diharapkan profil mutu sekolah dapat dipetakan untuk kepen-
tingat peningkatan mutu sekolah oleh berbagai pihak.

B. StandarNasional Pendidikan
Secara umum mutu adalah gambaran dan karakteristik

menyelurulr" artinya mutu adalah sebuah proses terbtruktur untuk
memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Pengertian mutu men-
cakup input, proses danout puf pendidikan.

-. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 3 tentang
standar Nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengamanan pendidikan dalam
rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. pada

Bab II Peraturan Pemerintah nomor L9 tahun 2005 pasal 35
dijelaskan standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi,
proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikaru sarana dan
prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan
yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. pen-
jaminan dan pengendalian mutu pendidikan standar nasional
pendidikan dilakukan, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi.

Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan
belum mencapai taraf seperti yang diharap$n. Penetapan mutu
hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil
sebagai produsen tenaga terhadap calon keluaran dengan sistem
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sertifikasi. fadi mutu pendidikan akhirnya dilihat dari kualitas

keluarannya.

Selanjutnya kelancaran Pemrosesan mutu pendidikan

bisa tercapai apabila dihrnjang oleh komponen pendidikan yang

terdiri dari peserta didik, tenaga kependidikary kurikulum,

sar.rna pembelajaran bahkan masyarakat di sekitamya besar

dukungan tersebut diberikan oleh komponen pendidikan,

sangat tergantung kepada kualitas komponen dan kerjasama-

nya serta mobilitas komponen yang mengarah kepada Pen-
capaian tujuan.

Masalah mutu pendidikan juga mencakup masalah peme-

rataan mutu. Di dalam PP No. 19 Tahun 2005 (penjelasan umum)

dinyatakan; pendidikan dalam konteks pembangunan nasi-

onal mempunyai fungsi (1) pemersatu bangsa (2) penyamaan
-kesempatan dan (3) pengembangan potensi diri, pendidikan

diharapkan dapat memperkuat keutuhan NKR[, memberi ke-

sempatan yang sama bagi warga untuk berpartisipasi dalam

pembangunan, memungkinkan setiap warga negara untuk

mengembangkan potensi diri secara optimal. Dari point ke'3

tersebut menuntut adanya peningkatan mutu setiap jenjang

dan jmis pendidikan khuzusnya untuk memacu Penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi perlu. Umumnya kondisi mutu pen'

didikan di seluruh tanah air menunjukkanbahwa daerah pedesa-

an utamanya di daerah terpencil lebih rendah daripada di daerah

perkotaan. Acuan usaha pemerataan mutu pendidikan ber-

maksud agar sistem pendidikan khususnya sistem persekolah-

an dengan segala jenis dan jenjangnya di seluruh pelosok tanah

air mengalami peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan

situasi dan kondisinya masing-masing.



B. Inovasi Pendidikan

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus menerus
dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. Hal
tersebut lebih terfokus lagi setelah diamanatkan bahwa tujuan
pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu pen-
didikan nasional pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakanbahwa tujuan
membenfuk negara kesatuan Republik Lrdonesia ialah mencer-
daskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa
yang dapat suraiae di dalam menghadapi berbagai kesulitan.

Berdasarkan undang-undang sistem pendidikan Nasional
nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa sistem pendidikan
Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan
pendidikan" peningkatan mutu serta evaluasi dan efisiensi marul-
jemen penddikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan
tuntutan perubahan kehidupan lokal, Nasional dan global
sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara
terencana, terarah dan berkeseimbangan.

Pendidikan dewasa ini, dalam rangka mewujudkan
masyarakat Indonesia baru yaifu masyarakat Indonesia modern
tentunya mengalami berbagai hambatan dan tantangan.
Hambatan dan tantangan tersebut ada yang berasal dari dalam
antara lain; kebijakan pendidikan sebelumnya yaitu masalah
kesatuan bmgsa, demokrasi pendidikan, desentralisasi mana-
jemen pendidikan maupun kualitas pendidikan.

Dari,berbagai unsur peyelenggaraan pendidikan dapat
diketahui,bahwa betapa peningkatan kualitas pendidikan
dengan sarana yang terbatas sangat sulit. Selain itu Pendidikan
yang minim dan penghargaan kepada profesi guru yang sangat
rendah dan terbatasnya berbagai sarana penunjang pendidikan

2't4

lainnya. Menurut Tilaara peningkatan kualitas pendidikan

merupakan suatu syarat mutlak untuk menpercepat terwujud-

nya suatu masyarakat yang demokratis. Masyarakat yang cerdas

hanya dapat dihasilkan melalui pendidikan yang berkualitas.

Kunci utama di dalam peningkatan kualitas pendidikan

adalah mutu para guru. Dalam hal ini bukan hanya diperlukm-

mutu informasi mendasar dari pendidikan guru kit4 tetaPiiuga

sejalan dengan penghargaan yang layak terhadap profesi guru

dapat dibangun sistem pendidikan yang menuniang lahirnya

masyarakat demokrasi, masyarakat yang berdisiplin, masyarakat

yangbersatu penuh toleransi dan pengertian serta dapat bekerja

sama.

Kehidupan global dalam dunia terbuka memerlukan

manusia yang berkualitas artinya manusia yang dapat bersaing

dalam arti yang baik. Hasil karya atau produk-produk yang

dihasilkan dapat berkompetisi yang berarti mendorong kearah

kualitas yang semakin lama semakin meningkat kualitas yang

baik dan terus meningkathanya dapat diciptakan oleh manusia-

manusia yang mempunyai kemampuan kompetensi yang lahir

dari suasana kerjasama.

Menurut Tilaar,s pendidikan dalam milenium ketiga ada-

lah pendidikan yang mengembangkan inovasi hal ini sejalan
juga dengan kehidupan demokrasi yang memerlukan anggota-

anggota yang bukan merupakan robot tetapi manusia-manusia

yang kreatif dan inovatif.

Pendidikan di Amerika Serikat sangat menekankan kepada

pembentukan sikap inolatif. Suatu sistem pendidikan dapat

a Tilaar, ParadigJna Baru,'14.
s Ibid.,76. ,
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saja menghasilkan tenaga-tenaga pemikir tetapi apabila tidak
inovatif maka kemampuan berpikirnya tidak akan mendapat
pasaran atau mal.cra didalam kehidupan bersama. Dimasa depan
hanya bangsa yang inovatif yang mempunyai daya saing besar
yang dapat menguasai dunia.

Manajemen mutu berbasis sekolah dapat diartikan sebagai
pengkondisian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan
secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelom-
pok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung
dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi ke-
butuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah
dalam kerangka kebijakan Pendidikan Nasional. Tq-uannya
untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui
pemberian kewenangan, keluwesan dan sumber daya unfuk
meningkatkan mutu sekolah. Esensinya manajemen berbasis
sekolah yaitu otonomi sekolah dan pengambilan keputusan
partisipatif untukmencapai sasaranmutu sekolah. Keluaran yang
diharapkan adalah kinerja sekolah berupa prestasi sekolah yang
dihasilkan dari proses sekolah. Kinerja sekolah diukur dari kualitds,
efektifi tas, produktifitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan
kerja dan moral kerjanya.

Dalam kondisi apapun komitmen pemerintah meningkat-
kan kualitas pendidikan hendaknya tidak berubah. Manajemen
berbasis sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasa€ul
ilmu dan teknologi yang ditunjukkan dengan pemyataan politik
dalam GBHN. Hal ini diharapkan dapat dijadikan landasan
dalam pengembangan pendidikan di brdonesia yang berkuali-
tas dan berkelanjutan baik secara makro, meso maupun mikro.
Kerangka makro erat kaitannya dengan upaya politik yang

2't6

saat ini sedang ramai dibicarakan yaitu desentralisasi kewenang-

an daripemerintah pusat ke daerah. Aspeldkata mesoberkait-

an dengan kehidupan daerah tingkatprovinsi sampai tingkat

kabupatery sedangkan aspek mikro melibatkan seluruh sektor

dan lembaga pendidikan yang paling bawafu tetapi terdepan

dalam pelaksanaannya yaitu sekolah.5

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu konsep

yang menekankan otonomi pada sekolah untuk menentukan

kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi

dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi ke-

inginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang

erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Pembahasan

selengkapnya manajemen berbasis sekolah atau manajemen

mutu berbasis sekolah/madrasah dapat dilihat pada bab 1..

C. Akreditasi Sekolah

1. Definisi Akreditasi

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara kom-

prehensif terhadap kelayakan dan kinerja lembaga atau Program
kebijakan pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akun-

tabilitas publik. Di dalam proses akreditasi sebuah sekolah

dievaluasi sedalam mungkin kaitannya dengan arah dan

tujuannya, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi

sekolah sebagai sebuah institusi belajar.

Walaupun beragam perbedaan dimungkinkan terjadi

antar sekolah, tetapi sekolah dievaluasi berdasarkan standar

tertentu. Standar diharapkan dapat mendorong dan mencipta-

6 E. Mulyasa, Manajoncn Berbasis Sekalah. Konsep Strategi l<nraktetistik
dan Implemenfasf (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 11.
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kan suasana kondusif bagi pertumbuhan pendidikan dan
memberikan arahan untuk evaluasi diri yang berkelanjutan,
serta menyediakan perangsang untuk terus berusaha men-
capai mufu yang diharapkan.

Akreditasi diharapkan merupakan instrumen yang men-
dorong sekolah untuk menyediakan layanan pendidikan yang
bermutu dengan memberikan keyakinan kepada peserta didik
khusunya dan masyarakat pada umurnnya. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa proses akreditasi dalam makna proses
adalah penilaian dan pengembangan mutu sekolah secara ber-
kelanjutan. Akreditasi dalam makna hasil menyatakan peng-
akuan bahwa suatu sekolah telah memenuhi standar kelayakan
pendidikan yang telah ditentukan

2. Akreditasi Sekolah Sebagai Usaha Peningkatan Mutu
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menye-

butkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan
komponen pendidikan yang terkait secara terpadu untuk men-
capai tujuan pendidikan Nasional. Untuk mencapai hal ter-
sebut diperlukan suatu penilaian secara terpadu yaitu Akre-
ditasi. Dijelaskan lebih jauh pada pasal 60 ayatl menyebutkan
bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan
program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal
dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Ke-
bijakan yang dilakukan pemerintah tentang akreditasi dilaku-
kan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dalam hal ini lem-
baga mandiri yang diberi wewenang sebagai bentuk akunta-
bilitas publik.
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DepdiknasT akreditasi dilaksanakan sebagai langkah: (1)

memberikan informasi bahwa sebuah sekolah atau program

telah memenuhi standar kelayakan dan kinerja yang telah di-

tentukan (2) membantu sekolah melakukan evaulasi diri dan

menentukan kebijakan sendiri dalam upaya peningkatan mutu

(3) membantu sekolah dalam menentukan dan mempermudah

transfer peserta didik (4) membimbing calon peserta didik,

orang tua dan masyarakat untuk mengidentifikasi sekolah ber-

mutu yang dapat memenuhi kebutuhan individual terhadap

pendidikan termazuk mengidentifikasi sekolah memiliki prestasi

dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan pengakuan

dari masyarakat (5) membantu mengidentifikasi sekolah dan

program dalam rangka pembqrian bantuan pemerintah, inves-

tasi dana swasta dan donatur atau bentuk lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan akreditasi yang di-

lakukan pemerintah dapat disimpulkan:

a. mendorong dan meningkatkan mutu pendidikan

b. mendorong tercipta dan terpeliharanya ketahanan

sekolah dan lingkungannya.

c. mendapatkan bahan-bahan masukan bagi perencanaall

dalam rangkaian pembinaan sekolah yangbersangkutan.

d. melindungi masyarakaf dari usaha pendidikan yang

kurang bertanggung jawab.

e. memberikan informasi kepada masyarakat tentang

mutu pendidikan sekolah.

7 Depdi_lmas, Kebijakan,6*reditasi sekolah 3 (fakarta: BadanAkreditasi

Nasional. Departemen Pendidikan Nasional, 2004)'



3. Komponen-komponenAkreditasi

Berbicara masalah komponen tidak terlepas dari unsur
yang membentuk suatu aktivitas. Dalam akreditasi sesuai de-
ngan keputusan menteri pendidikan Nasional nomor }gZN/
2002tanggal 14 |uni 2004 dalam Depdiknas (2004:g) tentang
akreditasi, bahwa ada sembilan komponen akreditasi sekolah
yangmmjadi bahan penilaian sekolahyaitu: (1) Kurikurum dalam
proses pembelajar ffi, (Z) Administrasi/mamajemen sekolah,
(3) Sarana dan prasarana (4) Ketenagaan, (5) pembiayaan, (6)
Peserta did*, (n Peran serta masyarakat (g) organisasi Kelerh-
bagaan (9) Lingkungan/ kultur sekolah.

a. Kurikulum dalam Proses pembelajarart_

Istilah kurikulum pendidikan Islam jika diurai maka
menjadi kurikulum + pendidikan Islam. Kata kurikulum ber-
asaLdari bahasa Yunani yang semula dalam bidang olah raga,
yal;tu curcre yang berarti jarak terjauh lari yakni jarak yang hams
ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start sampai finishs.
lsttlaheurerebelum terdapat dalam kamus webster tahun 1g12
dan baru timbul untuk pertama kalinya dalam kamus tahun
1856. Artinya adalah "L. arae @urce; aplacefor running a chariot,
2. a cource in general; appliedparticulary to the course of study in a
uniaersity ". Kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh
oleh pelari atau kereta dalam perlombaan dari wal sampai akhir.

6 samsul Niz ar, F ilnfat pendidikan Islam: pende?,atan Histois, Tboitis
dan Praktis (Jakarta: Ciputat pers, 2002), 55. Sulistiyoini, Mainajemen
Pendidilun lslarn (surabaya: eLKAE 2005), 27.Daranbutt tryu, Ramayulis
mengutip dari Langgulung yang menyatakan bahwa kurikulum berasal
d'arikata carir yang berarti pelari dan cz rare yangberarti tempat berpacu.
Lihat Ramayuhs, IImu pendidiknn Istam (lakarta: Kalam Muli L zoooi, tso.
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Kurikulum juga berarti Chariot, semacam kereta pacu pada

zaman dahulu yakni suau alat yang membawa seseorang dari

start sampai finish., Jika dalam pendidikan Islam, maka konteks-

nya berubah yal,mi suahr hal yanghanrs dilalui oleh Peserta didik

dan pendidik yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran'

Dalam kosa kataArab, istilahkurikulum dikenal dengan

istilah Man hai, yalaiialan yang teranp atau jalan terang yang

dilalui manusia dalam bidang kehidupannya. Dalam konteks

pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh

pendidik/guru juga peserta didik untuk menggabungkan

pengetahuan, ketrampilan, sikap serta nilai-nilai'lo

Adapun pengertian kurikulum yang bermacam-macam

dapat dikelompokkan menjadi 3 golonSan, namun selain itu

nanti akan penulis tampilkan pengertian dari berbagai ahli yang

lain:

1) Pengertian kurikulum secara tradisional, tuitirtum adalah

semuabidang studi yang diberikan dalam lembaga pendi-

dikan.

2) Pengertian kurikulum secara modern, kurikulum adalah

semua pengalaman aktual yang dimiliki siswa dibawah

pengaruh sekolah.

3) Pengertian kurikulum masakini, kurikulum adalah strategi

yang digunakan untuk mengadaptasikan pewarisan

kultural dalam mencapai tujuan sekolah'll

e Nasutiorl Asas-asas Kurikulum (fakarta: Bumi Aksara,2003)'7-2.

Lihat juga Ktroiron Rosyadi, Pendidikan Profetik (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2004),240'
loomarMuhammadAlThoumyAl-Shaibany,FilsafatPendidiknn

Islam, terl.Hasan Langgulung (fakarta: Bulan Bintang' 1W9)' 478'
11 Sulistiyorini, Manaj emen P endidikan' 28'



Istilah kurikulum ini dipopulerkan oleh ]ohn Franklin
Bobbit dalam bukunya The Cuniculumyangditerbitkan pada
tahun l9"l.8.rz Menurut Bobbit, kurikulum merupakan suatu
naskah panduan mengenai pengalaman yang harus didapatkan
anak-anak agar menjadi orang dewasa yang seharusnya. Oleh
karena itu kurikulum merupakankondisi ideal dibandingkan
kondisi real. Kurikulum diibaratkan sebagai Jalur pacu', atau
"kendaraan" untuk mencapai fujuanpendidikan dan kompe-
tensi lulusan.r3 Pengertian yang lain, kurikulum adalah serang-
kaian komponen metode belajar mengajar, cara mengevaluasi
kemajuan siswa dan seluruh perubahan pada tenaga pengajar,
bimbingan dan penyuluhary supervisi administrasi, waktu,
jumlah ruang dana serta pilihan pelajaran.la.Sedangkan Zakiah
Darajat sebagaimana dikutip Ramayulis, memandang bahwa
kurikulum.sebagai suatu program yang direncanakan dalam
bida.ng pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejum-
lah tujuan-tujuan pendidikan tertentu.ls Menurut Graysory
kurikulum adalah suatu perencanaan unfuk mendapatkan
keluiran (outcomes)yang diharapkan dari suatu pembelajaran.
Perencanaan tersebut disusun secara terstruktur unfuk suatu
bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi
untuk mengembangkan shategi pembelajaran. Materi di dalam
kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran
(goals) dan tujuan (objectiaes)pendidikan yang telah ditetapkan

12 Apa itu Kurikulum, penelusuran melalui http://en.wikiped ia.otgl
wiki/Curriculum, tanggal 14 Maret 2009.

13lhid.
raAhmad Patoni, Metodologi Penilidiknn Agamalslam (fakarta: Bina

Ilmu,2004),66.
rs Ramayulis, Ilmu Pendidilun, lS,!,.
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dapat tercapai.l6 Sedangkan menurut Harsono, kurikulum me-

rupakan gagasan pendidikan yang diekpresikan dalam praktik'

Saat ini definisi kurikulum semakin berkembang' sehingga

yangdimaksudkurikulumtidakhanyaSaSasanpendidikan

tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang

terencana dari suatu institusi pendidikan'l7

Hilda Tab+ sebagaimana dikutip Nasutioru menyatakan

bahwapengertiankurikulumyangterlampauluasbisameng-
aburkan pengertian kurikulum itu sendiri sehingga meng-

halangi pemikirandan pengolahan yang tajam tentang kuri-

kulum. Ia mendefinisikan, kurikulum adalah "segala usaha

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman Penye-

lenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

pendidikan tertentu.le

Awalnya kurikulum diterapkan dalam konsep sekolah

atau pendidikan formal. Dalam pendidikan formal kurikulum

biasanya disusun oleh pemilik ototitas, misalnya National

Cuniculumfor Englanduntuk n€gara Inggris dan Departmen

Pendidikan Nasional di Indonesia. saat ini kurikulum juga

16 Grayson Lawrence, On a Methodology for Curriculum Design

(Engineering Education, 1978)' 15.' " r? Ha; no, Pengantar Pioblem-Baseit Learning (Yogyakarta: Medika'

2005),9.
18 Nasution, Asas-asas, 7.

'gBSNRPanduanPenyusunanKurikulumTingkntsatuanPendidikan
lenjang Pendidikan Dssm dai Menengah(Iakarta: Badan Standar Nasional

Pendidikan, 2006).



digunakan dalam setting pendidikan informar, seperti kursus.
Kurikulum dalam setting informal disusun oleh lembaga ter-
sebut sesuai kebutuhan. Kurikulum memiliki fungsi strategis
dalam pendidikan, walaupun bukan satu-safunya perangkat
tunsgal penjabaran strategi pmdidikan. Fungsi kurikulum dalam
peningkatan mutu pendidikan dan penjabaran visi tergantung
dari kecakapan guru, ketercakupan substansi kurikulum, dan
evaluasi proses belajar.

Implikasi dari perumusan tentang kurikulum tersebut
di atas, adalah sebagai berikut

1) Tafsiran tentang kurikulum luas, karena tidak hanya terdiri
dari mata pelajaran (courses)

2) Tidak ada pemisahan antara egiatan intra dan ekstra kuri-
kuler, berbagai kegiatan diluar kelas juga tercakup dalam
pe_ngertian kurikulum.

3) Pelaksanaan kurikulum tidak hanya di dalam kelas saja,
melainkan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas.

4) Sistem penyampaian disesuaikan dengan kegiatanL/peng.
alaman yang akan disampaikan

5) Tujuan pendidikan bukan hanya sekedar menyampaikan
mata pelajaran (course), melainkan pembentukan pribadi
peserta didik dan belajar cara hidup dalam masyarakat.2o

Dalam pengertian tersebut di atas, inti dari kurikulum,
terdapat tiga pilar yang sedang berlangsung yaitu: 1) Adanya
transmission of knowledge, 2) Processes that seek to facititate student
learning, sebagai proses pembelajaran peserta didik, dan 3)

T Oemar Ham alik, D asar -dasar P engemb an gan Kurkuluin (Bandung:
Remaja Rosdakarya 2007), 4-5.
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Product of leatningused to ascertainwhether studentshaoe acquired

new info,rmation, yaitu informasi baru yang didapat Peserta

didik sebagai hasil dari Proses pembelajaran'

Meskipun demikian, kurikulum sebagai segala kegiatan

yang mendukung terhadap tercapainya tujuan pendidikan tetap

memiliki Peran yang penting setidaknya dalam mewarnai

kepribadian seseoranS, sehingga perlu di'manage (dikelota)

denganbaik. Bagi pemikir pendidikan Islam mungkin pernah

berpikir bahwa kurilcrlum macam aPa yang digunakan di dunia

Islam pada masa kejayaannya dahulu sehingga mamPu me-

lahirkan filosof dan ilmuan Islam yang sangat potensial' atau

mungkin faktor manajemen kurikulumnya' Demikian juga

mengapa kurikulum pesantren yang sederhana dahulu mamPu

melahirkankiai-kiaibesa4sedangsekarangkurikulumitudiper-

banri tetapi justmtidak mampu melahfukan kiai-kiai besar seperti

dahululagi.Duakenyataaninibiladiperhatikandarisisike-

sadaran mudah dijawab, tetapi dari segi kurikulumnya lebih

sulitdijelaskansepertiadamisteritertentudidalamkurikulum
yang belum terPecahkan'2l

Dalam perkembangan selanjutnya implementasi kuri-

kulum di lapilgon, ada yang merupakan kurikulum formal dan

ada yang tidak formal. Kurikulum formal meliputi:z

1)
2)
3)

Tujuan pelajaran umum dan khusus

Bahan pelajaran yang tersusun sistematis

Metode/strategi pembelaj aran

2r Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan lslam: Strategi Ba-ru

Pengelolaan LtmUngo pendiditcan lilam (laka*a: Erlangga' 2008)' 137-138'
' 

'Nas,rtio iKurikutum dan Pengaiaran (|akarta: Bina Aksar4 1989)'
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4) System evaluasi untuk mengetahui hingga mana tujuan
tercapai

Kurikulum tidak formal terdiri atas kegiatan_kegiatan
yang direncanakao akan tetapi tidak langsung berkaitan dengan
pelajaran akademik dan keras tertentu. Kurikurum tak formar
meliputi kegiatan kokurikulea seperti kegiatan di laboratorium,
dan kegiatan ektra kurikuler, seperti pertunjukan sandiwar4
palang merah, dan sebagainya.

Disamping itu ada lagi yang harus diperhitungkan, yaitu
kurikulum "tersembuny i,, (hidden cuniculum).2r Kurikulum ini
antara lain berupa aturan tak tertulis dikarangan peserta didik,
seperti: kekompakan terhadap guru, kebersamaan komunitas,
keharmonisarL dan lain-lain. Namun bagi kalangan tertentu
mengangga p b ahw a hidden cuniculumini tidak termasuk dalam
kurikulum.

Menurut Depdiknas2a menyatakan bahwa standar pelak-
sanaan k'rikulum, sekolah melaksanakan kurikulum Nasional
dan kurikulum lokal dengan ketentuan yang berlaku. Dalam
pelaksanaannya sekorah berpegang pada dokumen kurikurum
dan silabus yang dikembangkan dengan mengacu pada dokumen
kurikulum tersebut. sekolah memiliki karender pendidikan
dan jadwal pembelajaran yang jelas.

Sedangkan standar proses belajar mengajar yang dikemu-
kakan oleh Depdiknasb yaifu guru melakukan-p"."r,"*"u.
pembelajaran png dibuktikan dengan dokumen satuan pelajaran
sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Guru *unggunuk*
berbagai variasi strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran

23 lbid,
2a Depdiknas, Kebijukan Akreditasi Sekotah 3,9.E lhid.
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yang mampu memberdayakan dari meningkatkan efektivitas

pembelajaran sekolah memiliki bukti tingkat efektivitas mengajar

guru (kejelasan mengajar efektif) dan belajar peserta didik

(semanga! keseriusan, dan kerajinan) dikelas.

b. Administrasifi\4anajemen Sekolah

Administrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari

kata " Ad" darr "ministrate". Kata " ad" memPunyai arti sama

dengan "to" dalam bahasa Inggris yang berarti "serve" atav

" conduct" yang berarti melayani, membantu dan mengarahkan,

dalambahasa Inggris "to administu" berarttpula mengatur dan

memelihara.26
Banyak orang yang mengans3aP bahwa administrasi

lebih cenderung pada kegiatan tulis menulisz, padahal sebenar-

nya administrasi jauh lebih luas daripada itu. Kegiatan per-

kantoran hanyalah merupakan bagian dari kegiatan adminis-

trasi saja. Hal itu akan dijelaskan ketika masuk dalam pengertian

secara istilah mengenai administrasi.

Secara istilah, menurut Ngalim Purwanto, administrasi

adalah suatu proses keseluruhan dari semuakegiatan atauber-

sama dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik material,

personal, mauPun sPiritual dalam usaha mencaPai tujuanber-

siuna secara efektif dan efisien.2s Sedangkan menurut Muwahid

Sulha& administrasi adalah merupakan suatu kegiatan yang di-

6 Muwahid Sulhao Administrasi Pendidikan (|akarta: Bina Ilmu,

2004\, l.
27 Arikunto dan Yuliana, Manajemen Pendidikan,l'
a Ngalim Purwanto, Administrasi Pendidikan (fakarta: Mutiara,

1979), 14."Ngalim Purwanto, Administrasi dan superaisi Pendidikan

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)' 4.



selenggarakan dalam rangka usaha kerjasama sekelompok manu-
sia yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.2e

Jadi administrasi adalah suatu kegiatan dengan meman-
faatkan fasilitas yang tersebut yang diselenggarakan dengan
usaha bersama dalam usaha mencapai fujuan bersama secara
efektif dan efisien. Menurut Arifin Abdurradrman yang dikutip
oleh Purwanto, kegiatan administrasi ini lebih luas cakupan-
nya daripada kegiatan manajemen dan manajemen merupakan
bagian dari administrasi.s Namun, karena administrasi mempu-
nyai fungsi-fungsi pokok sama dengan manajemery maka pada
prinsipnya kata administrasi dapat digunakan untuk menjelas-
kan kata manajemen, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa
istilah administrasi dalam pemahaman sebagian orang ment-
alami penyempitan mal.cr+ yaitu lebih mengarah kepada kegiat-
an tulis melulis dan surat menyurat. Begitu juga administrasi
pendidikan Islam secara otomatis ada yang mengatakan lebih
luas cakripannya, ada yang mengatakan sama dan ada yang
mengatakan lebih sempit daripada manajemen pendidikan Islam.

Dalam sebuah konteks tertentu, sebagaimana diterangkan
di atas, manajemen lebih luas daripada administrasi, manajemen
sama dengan administrasi, dan juga manajemen lebih sempit
daripada administrasi. Manajemen dikatakan lebih luas dari-
pada administrasi" karena dalam manajemen terdapat kegiatan
administrasi. Administrasi adalah salah satu kegiatan yang
terdapat dalam fungsi manajemen. Sedangkan manajemen di-
katakan sama dengan administrasi, karena administrasi dan
manajemen s:una-sama merupakan usaha menggerakkan orang

a Sulhan, Administrasi Pendidikan, 2.
m Purwantq Administrasi dan Supervisi,T.
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lain untuk mencapai tujuan bersama demi kemaslahatanber-

sama. Sedangkan manajemen dikatakan lebih sempit daripada

administrasl karena inti dari seluruh administrasi adalah

manajemen.
Tujuan administrasi adalah mendayagunakan segala

tenaga, sarana, dan dana secara optima! terafur, relevan, efektif,

dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.3l Sedangkan disisi

lain tuiuan administrasi menurut Suhertian adalah agar:32

a) Berpikir administnnf (administratiae thinking), adalah

berpikir secara teratur. Orang yang berpikir secara ter-

tib dan teratur akan mengungkapkanhasil pikirannya

dalam bentuk lisan dan tulisan secara teratur pula'

b) Bertingkah laku administrattf (administratiae behaaior),

yakni tata cara beraksi (berlaku) secara tertib, teratur

dan sistematis.

c) Bersikap administratif (administratiae attitude\, yaitu

arah kecenderungan diri diungkapkan dan merefleksi-

kan tingkah laku nyata secara teratur.

Tujuan-tujuan administrasi pendidikan adalah (1)

Memudahkan pekerjaan administratif dan pendidikan, me-

mudahkan proses-Prosesnya, men)rusun potensi manusia dan

material yang diperlukan dan menghasilkan keputusan-ke-

putusan administrasi dan pendidikan sifatnya realistis, kolektif,

dan sehat untuk mencapai penyelesaian masalah-masalah

administrasi dan pendidikan yang dihadapinya. (2) Mencipta-

31 Hendyat soetopo dan wasti soemanto, Pengantar opetasional

Administrasi Pendidiknn (Surabaya: Usaha Nasional, 1982)' 15'
32 P. A. Saherti an, Dimensi Administrasi Pendidikan (Surabaya: Usaha

Nasional, L994),79.



kan iklim rohaniah, psikologis, dan sosial dimana dilaksana-
kan aqidah dan akhlak Islam yang penuh dengan iman.

Menurut Suhertian33 inventarisasi sejumlah kegiatan
administrasi meliputi:

(a) Kegiatan mengatur proses belajar mengajar.
(b) Kegiatan mengatur kesiswaan.
(c) Kegiatan mengatur personalia
(d) Kegiatan mengatur keuangan.
(e) Kegiatan memelihara gedung serta perlengkapan

sekolah.
(f) Kegiatan mengatur keuangan.
(g) Kegiatan mengatur hubungan sekolah dengan masya-

rakat.

c. Organisasi/Kelembagaan Sekolah

. Lembaga adalah badan (organisasi) yang bertujuan me-
lakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu
usaha. Kelembagaan ini adalah badan (organisasi) yang melaku-
kan suatu usaha di bidang pendidikan. Menurut Depdiknass
menyatakan bahwa suatu organisasi tersebut sah apabila me-
miliki persyaratan sebagai berikut:

a) adanya filosofi dan tujuan bersama.
b) struktur organisasi yang disertai pembagian kerja (tugas

dan fungsi) dan menempatkan orang yang memiliki
kemampuan dan kesanggupan di bidang kerjanya.

c) adanya hirarki otoritas yang memberikan komando
yang jelas.

d) kewenangan yang disertai tanggung jawab.

3 Sahertiary Dimensi Administrasi, 26.
s Depdiknas, Kebijakan Akreditasi Sekolah 3,26.
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koordinasi program kegiatan yang dilakukan secara sadar'

afuran, prosedur, dan mekanisme kerja yang konsisten'

hubunganstruktural dan fungsional yang diatur secara

hirarkis.

d. Sarana dan Prasarana

Menurut Depdiknas3s menyatakan bahwa yang termasuk

sarana dan prasarana meliPuti:

a) Gedung

b) Ruang PimPinan

c) Tata Usaha

d) Ruang Kelas

e) Laboratorium

f) Perpustakaan

g) Pusat Sumber Belajar

h) Ruang Praktek

i) Media Pembelajaran

D Bahan dan Material

k) SaranaPenjaskes
l) TempatBeribadah

m) TempatBermain

n) Tempat Berkreasi dan Rekreasi

o) Fasilitas Kesehatan

p) Sarana dan prasarana lain yang sesuai dengan program

pendidikan

e. Ketenagaan

Menurut Depdiknass menyatakan bahwa yang termasuk

sarana dan prasarana meliPuti:

3s lbid.,13.
x Ibid.,L4.

e)

0
s)



a) Guru
b) BP/konselor
c) Kepala Sekolah, dan
d) Sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya.

Lebih lanjut menurut Depdiknas3z bahwa tugas tenaga
kependidikan adalah sebagai berikut:

a) Melaksanakanperencalaan
b) Pembelajaran
c) Pembimbingan
d) Pelatihan

e) Pengelolaan
t) Penilaiaan
g) Pengawasan
h) Pelayanan teknis dan kepustakaan
t) Penelitian dan pengembangan

t. Pembiayaan

.Kewajiban sekolah dalam hal pembiayaan menurut
Depdiknas3s adalah sebagai berikut:

a) Menghimpun
b) Mengelola
c) Mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan sekolah

B. Peserta didik
Menurut Depdiknas3e menyatakan bahwa peserta didik
adalahwarga masyarakat yang mengembangkanpotensi

37lhid.
s lbid.,15.
e lbiil,,'1,6.
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dirinya melalui Proses pembelajaran pada satuan pendi-

dikan tertentu.

h. Peran serta masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi Peran

serta perseoranga& kelompok, keluarga organisasi profesi,

pengusaha, dan organisasi kemasyarakatn dalam Penye-

lenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan'o

i. LingkunganKultur sekolah

Kultur sekolah artinya karakter atau pandangan hidup

sekolah yang merefleksikan keyakinary nilai, norma, dan

kebisaaan yang dibentuk dan disepakati bersama oleh

warga sekolah.al

4. Assesor

Proses akreditasi harus mendorong sekolah berorientasi

pada usaha-usaha peningkatan mutu anak didik, dan bukan

sekedar untuk memperoleh peningkatan akreditasi. Hasil

akreditasi harus dijadikan sebagai dasar untuk melakukan usaha-

usaha pemberdayaan, pengembangan dan peningkatan kinerja

sekolah dalam rangka mencapai keunggulan mutu.

Norma-norma pelaksanaan akreditasi sekolah yang

dilakukan oleh team assesor agar tercapai keberhasilan mutu

pendidikan meliputi: kejujuran, independensi, profesionalisme,

keadilan, kesejajaran, keterbukaary akuntabilitas, bertanggung

jawab, bebas intimidasi, menjaga kerahasiaarl motivasi terhadap

keunggulan mutu.

& Ihiil.,17
4t lhid.,78



Di samping norma-norrna pelaksanaan akreditasi di atas,
Assesor harus memperhatikan:

a. Asesor secara individual maupun tim dilarang keras
melakukan intimidasi secara terang-terangan maupun
tersirat kepada sekolah

b. Assesor secara individual maupun tim dilarang keras
melakukan perjanjian bersama-sama sekolah yang
divisitasi sekiranya dapat mengakibatkan tidak obyek-
tivitasnya hasil visitasi

c. Assesor secara individual maupun tim dilarang keras
menerima dalam bentuk apapun dari sekolah yang
akan mempengaruhi hasil akreditasi.

d. Assesor secara individual maupun iim dilarang keras
membuka kerahasiaan data.

e. sekolah dilarang keras memanipulasi data dan infor-
- masi serta memeberikan keterangan yang tidak sesuai

dan bertentangan dengan kondisi nyata sekolah yang
menyebabkan tidak obyektifnya hasil akreditasi.

f. sekolah dilarang keras memberikan sesuatu dalam
bentuk apapun kepada assesor maupun anggota BAS
secara individual atau tim yang akanberdampak pada
obyektivitas hasil akreditasi.

Pelanggaran terhadap salah satu butir di atas akan ber-
akibat pada gugurnya hak, kewajiban dan wewenang assesor
melakukan visitasi dan batalnya proses dan hasil akreditasi
sekolah.
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BAB IV

MANAIEMEN PENINGKATAN MUTU
PONDOK PESANTREN

A. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Pesantren atau pondok adalah lembaga yang merupakan

wujud proses perkembangan sistem pendidikan Nasional.

Dari segi historis pesantren tidak hanya identik dengan makna

keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia

(indigenous)r.

Perkataan pesantren berasal dari kata santri, dengan

awalan pe di depan dan akhiran an berarti tempat tinggal para

santri sedangkan asal-usul kata "santri", menurut A.H. Jhon

berasal dari bahasa Tamil yangberarti guru ngaji". C.C. Berg

juga berpendapat bahwa istilah "santri berasal dari kat a shastri

(bahasa India) yang berarti orang yang tahu buku-buku suci

agama Hindu atau sarjana ahli kitab suci agama Hinduz. Jika

diambil dari akar k ata" shastra" artinya buku-buku suci, kitab-

kitab agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Pen-

1 Nurkholis Madjid, Bilik-BilikPesantren (lakatta: Paramadina), 3.
27-atnakhsryDhofi erTradisiPesanhen:9tudiPandanganKyai(lakafta

LP3E' 1994),18.



dapat kedua mengatakanbahwa perkataan santri sesungguh-
nya berasal dari bahasa |aw4 dari kata "c-anffic",berarti seseorang
yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru itu pergi
menetap"3.

Istilah Pondok sendiri berasal dari Bahasa Arab (63-ii,

funduuq), dari pengertian asrarna-asrEuna para santri yang dibuat
daribamboo, atau barangkali melihat dari asalkata bahasa arab
funduk, yang berarti hotel atau asramaa. Imam Zarkasyi berpen-
dapat bahwa pesantren berarti tempat para santri, sedangkan
santri berarti pelajar yang menuntut ilmu agama Islams.

Dari kedua kata antara pondok dan pesantren tidak ada
perbedaan yang berarti karena keduanya merujuk kepada satu
pengertian yang sama. Sebutan pondok Tebuireng, pondok
Tremas, Pondok Krapyak atau Pesantren Tebuireng pesantren

Tremas, Pesantren Krapyak tidak menunjukan perbedaan
makna5. Penggunaan istilah Pondok dan pesantren menurut
Muiamil' gabungan kedua istilah dan mengakomodasikan
karakter keduanyaT. Secara terminology Imam Zarkasyi
mengartikan pesantren:

"Sebagai lembagapendidikan agama lslam dengan sistem asrama atau
pondak, dimana kiai sebagai figur sentralny a, masjid atau pondok sebagai
pusat kegiat an y ang menjiwainy a, dnn p engaj ar an agama Islam dib autah
bimbingan kyai yang diikuti santi sebagai kegiatan utamanya,, .B

3hii l.,2t.
4 lbid.,78.
s Gontor, Biografi KH. Imam Zarkasyi dari Gontor Merintis pesantren

Modern (Ponorogo: Gontor Press, 1995), 55.
6 Abullah Syukri Zarkasyi, Gontor dan pembaharuan penilidikan

Pesantren ( Jakarata: Raja Grafind o, 2005 ), 2.
7 Mujamil Qomar, Pesantren Dari Tiansformasi Metodologi Menuju

Demokratisasi lnstitusi (fakarta: Erlangga, 2001), Z.
8 Gontor, Biografi KH. Imam Zarktsyi,56.
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Pengertian tersebut lebih komprehensif karena memPu-

nyai kelebihan dari definisi lainnya yakni; 1) Pesantren harus

berbentuk asrama (full residential lslamic boarding school),2)

Fungsi kiai sebagai sentral figure (as wahlnsanah), yang berPeran

seb a gai garu ( mu' alim), pendidik ( mur abb i), 3) masiid seb agai

pusat kegiatan dan 4) materi yang diajarkan tidak terbatas

kepada kitab kuning saia.e

2. Tujuan Pendidikan Pondok Pesantren

Berbeda dengan lembaga pendidikan lain yang telah

menyatakan dasar dan tujuan pendidikannya secara jelas dalam

anggaran dasar, pondok terutama salafi padaumumnya tidak

merumuskan secara eksplisit. Hal ini dapat dilihat dari peran

pesantren sa tafi yangkerap diidenfikasi melalui tiga peran penting

dalam masyaraka! 1. Sebagai pusat berlangsungnya transmisi

ilmu-ilmu Islam tradisional, 2. Sebagai penjaga dan pemelihara

keberlangsungannya Islam tradisional, 3. Sebagai pusat repro-

duksi ulamalo. Dikenal juga sebagai lembaga pengkaderan

ulama (reproduction of ulama), tempat pengajaran ilmu agama

(transfer of lslamic knowledge) dan memelihara tradisi Islam

(maintenance of lslamic tradition).lr

e Kitab kuning juga disebut dengan istilah "kitab klasik ' yang pada

umumnya Udak beihirakat/bersyakal atau disebut iuga dengan- kitab

gundul. Penyebutan istilah dibedakanberdasarkan kunrn waktu atau format

ienulisnya yaitu kitab klasik (al-kuf ub al-qadimah) dan kitab modem (al

httub al-ashrryyah).
10 Martin Van Bruinsessen, Pesantten dan Kitab Kuning: Pemeliharaan

dan Kesinambungan Tiadisi Pesantren (furnal Ulumul Qur'an Vol III No 4/

1999),75.
1r Husni Rahim, Arah Baru Pendidiknn lslam Di lndonesia (fakarta:

Logos Wacana Ilmu, 2001), 158.
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Menurut Mastuhu, tujuan pesantren adalah menciptakan

dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak muli4

bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masya-

rakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat taat

rasul, yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepri-

badian Nabi Muhammad (mengikuti Nabi), maupun berdiri

sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama

atau menegakkanlslam dan kejayaanumat di tengah-tengah

masyarakat ('izza al-Islam wa al-Muslimin) danmencintai ilmu

dalam rangka mengembangkan kepribadian manusial2.

3. Sejarah dan Perkembangan Pesantren

Secara sederhana sejarah berdirinya suatu pesantren di-

dahului adanya kiai atau seorang yang alim, kemudian datang

beberapa orang santri yang ingrn menuntut ilmu pengetahuan.

Para santti ditampung di rumah kiai. Seialan dengan pertum-

buhan jumlah santri yang datang ke rumah kiai tidak dapat

menampung para santri. Dari sini timbulah inisiatif dari para

santri untuk mendirikan pondok-pondok ataukabongan atau

dangau disekitar masjid dan di sekitar rumah kiai tadi. Itulah

asal-usul sebuah pondok, iadi yang membuat pondok itu ada-

lah para santril3.

Menurut Abdurrahman Wahid tradisi keilmuan Islam di

pesantren bersumber pada dua gelombang yaitu gelombong

pengetahuan keislaman yang datang ke kawasan Nusantara

dalam abad ke -L3 Masehi. Kedua, gelombang ketika para ulama

12 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Iakarta: INIS,
t994),55.

13 Gontor, Biografi KH. Imam Zarkasyi,55.
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kawasan Nusantara menggali ilmu di semenanjung Arabi4

khususnya di Mekah dan kembali setelah itu ketanah air untuk

mendirikan pesantren bersama-samara.

Perkembangan Islam ditanah air sekaligus juga menjadi

pertumbuhan pesantrenls. Lembaga pendidikan ini telah ber-

kembang selama berabad-abad dan tidak dapat dipisahkan

dari sejarah pengaruh walisongol6, yaitu Syekh Maulana Ibrahim

atau Syekh Maulana Maghribi ini wafat padal2 Rabiul Awal

S2zHbertepatan dengan 8 April 'l'419Mdan dikenal dengan

sebagai Sunan Gresik. Namun ada pendapat yang menganggaP

Sunan Gunung Jati juga dapat dikatakan sebagai pendiri yang

pertamalT.
Menurut Mujamil yang mengutip dari beberapa sumber

mengatakan ada tujuh teori yang mengungkapkan spekulasi

asal pesantren. Teori pertama menyebutkan bahwa pondok

pesantren merupakan bentuk tiruan atau adaptasi terhadap

pendidikan Hindu dan Budha sebelum Islam datang di Indo-

nesia. Teotikedua mengklaim berasal dari India. Teoriketiga

menyatakan bahwa model pondok pesantren ditemukan di

Baghdad. Te onkeemPat melaporkan bersumber dari perpaduan

ra Abdurrahman wahi4 Menggerakan Tradisi Esai-Esai Pesantren
(Yogyakarta: LKit 2001), 1.53-764
' "' ts Wahjoetomo, Pergurunn Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif '

Intelektual Pesantren (fogjakarta: Lkit 2005), 49-
17 Qomar, Pesantren,S.
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Hindu-Budha ( pra-Muslim di Indonesia ) India. Teofikelima
mengungkapkan dari kebudayaan Hindu-Budha dan Arab. Teori
keenam menegaskan dari India dan orang lslam Indoesia. Dan
teofilcctujuft menilai dari India, Timur Tengah dan tradisi lokal
yang lebih tua18.

Awahrya pesantren hanya berfungsi sebagai alat Islamisasi
dan sekaligus memadukan tiga unsur pendidikan" yal,cni: ibadah
untuk menanamkan ilmu, tablig unfuk menyebarkan ilmu dan
amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam ke-
hidupan sehari-harile. Lalu berkembang dalam segi jumlah,

sistem dan materi yang diajarkan. Kemudian pada tahun 1920-
an pesanten-pesanten dijawa Timua seperti Pesanben Tebuireng
(Jombang), Pesantren Singosari (Malang), mulai mengajarkan
pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Beland4 ber-
hitung, ilmu bumi dan sejarah.2o

Oleh karena itu pondok pesanhen mengalami transformasi
kultur ddam sistem dan nilainya yang dulunya dikenal dengan
tradisional kini sudah banyak yang disebut "Modem," ini meru-
pakan jawaban atas kritik-kritikyang selama ini ditujukan kepada
pesantrery sehingga dalam sistem dan kultur pesantren terjadi
perubahan drastis.

Pada masa orde baru tidak ada satupun pendidikn pesan-
tren yang mendapatkan status (sertifikasi), saat ini sudah dua
pesantren yang telah mendapatkannya (disamakan dengan
pendidikan umum), yakni pesantren Gontor (Ponorogo) dan
pesantrenAl-Amin (Madura). Sedangkan pesantren salafi mem-
peroleh penyetaraan melalui SKB Dua Menteri (Menag dan

t8 lhiil.,70.
le lbid.,7'1..
N lbid.,70l.

240 24t

Mendiknas) No. I/V/KB 12000 dan No. M.AI 86 12000, tertanggal

30 Maret 2000.21

4. Tradisi Pondok Pesantren

Dalam pembahasan ini, penulis membicarakan unsur -

unsur dan tradisi dalam dunia pesantren.

a. Unsur-unsur Pondok Pesantren

Pondok atau pesantren merupakan ajang mempersiapkan

kader masa depa+ memiliki unsur-unsur seperti: masji4 pon-

dok, santri, kiai dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik22.

1) Masjid

Secara harfiah masjid diartikan sebagai tempat duduk

atau setiap tempat yang dipergunakan untuk beribadah-

Masjid juga berarti "tempat shalat berjama'ah" atau

tempat shalat untuk umum (orang banyak)ts. Adapun

secara sempit masjid berarti tempat bersujudnya orang

beriman menyembah kepada Allah SWT24.

Masjid merupakan elemen pesantren yang tidak dapat

di pisahkan karena dianggap sebagai tempat yang

paling tepat untuk mendidik santri terutama dalam hal

shalat lima waktu. Masjid pada hakekatnya merupakan

sentral kegiatan muslimin baik dalam dimensi ukhrawi

21 Shulton Masyhud dan Krusnurdilo, Manaiemen Pondokpesantren

$akarta: Diva Pustaka, 2004), 7.
22 Bahri Ghazali, Pesantren Berwawasan Lingkungan (fakarta: CV.

Prasasti, 2002),18.
aHasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di lndonesia ilalam lintasan

sej ar ah p er tumbuhnn dan perkembangangan (|akarta: LSIK dan Rajawali Pers),
131.

2a Supardi Teuku Amiruddin, Konsep Manaiemen Masiid: Optimalisasi
Peran Masjid (Yogyakarta: UII Press,2001), 8.



maupun duniawi dalam ajaran Islam, karena pengerti-
an yang lebih luas dan maknawi masjid memberikan
indikasi sebagai kemampuan seorang abdi dalam meng-
abdi kepada Allah SWTrs. Di masa Rasulullah fungsi
masjid juga sebagai tempat pembinaan umat yang sangat
optimal25.

2) Pondok

Keberadaan pondok dimulai ketika seorang kiai yang
kemudian datang beberapa orang santri yang ingin
mengecap @elajar) ilmu pengetahuan dari kiai tadi.
Semakin hari semakin banyak sanhi yang datang akhir-
nya tak dapatlagi mereka tinggal di runah kiai itrl sehingga
timbul inisiatif untuk mendirikan pondok-pondok atau
kobangan atau dangau di sekitar masjid dan di sekitar

. rumah kiai itu tadi, itulah asalnya sehigga dinamakan
"Pondok"27.

Pondok atau asramabiasanya di sekitamya dikelilingi
oleh tembok pembatas yang mengelilinginya, sebagai
pemisah antara santri dengan masyarat sekitar, sebagai
pengafur keluar masuk santri sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Biasanya asrama untuk para santri berada
dalam pesantren dimana kiai bertempat tinggal yang juga
menyediakan sebuah masjid, ruang belajar dan kegiat-
an-kegiatan lainnya.2s

E Ghazalg Pesantren Berwawasan,'1,8.
25 Amiruddirg Konsep Manajemen Masjid,8.
T Iman Zarkasyi, Pondok Pesantren; Kyai dan ulama (Ponorogo: IPD

Pondok Modem Gontor, 1973), 1,.
28 Dhofier, Tiadisi Pesantren, 44.
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Keberadaan pondok bisa dinyatakan sesuatu yang mutlak

untuk dimiliki keberadaannya, dikarenakan pertama,

kemashuran seorang kiai dan kedalaman Pengetahuan-
nya tentang Islam menarik santri-santri dari jauh untuk

dapat menggali ilmu dari kiai tersebut secara teratur

dan dalam waktuyang lama para santri tersebutharus

meninggalkan kampung halamannya. Kedua, hampir

semua pesantrenberada didesadesa dimana tidak ter-

sedia perumahan (akomodasi) yang cukup untukdapat

menampung sanki+antri. Ketiga, ada sikap timbal balik

antara kiai dan santri, dimana para santri menganggaP

kiainya seolah - olah sebagai bapaknya sendiri" sedang-

kan kiai para santri sebagai titipan Tuhan yang harus

senantiasa dilindungi. Sikap timbal balik ini menimbul-

kan keakraban dan kebutuhan untuk saling berdekatan2e.

Santri
Istilah santrihanya terdapat di pesantren sebagai peng-

ejawantahan adanya peserta didik yang haus akan ilmu

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang kiai pemimpin

pesantren3o. Santri merupakan elemen yang harus ada

dalam sebuah pesantrery karena tanpa adanya santri

suatu lembaga tidak lagi bisa dikatakan pesantren.

Di dalam proses belajar mengajar keberadaan santri

dapat digolongan menjadi dua bagiartyaifii santri mukim

dan santrikalong. Santi mukim adalahsantri yang selama

menuntut ilmu tinggal didaiam pondok yang disedia-

a [bid.,4647.
s Ghazali, Pesantren Benaawasan, 22-23.

3)

//
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kan pesantren. Sedangk ansantrilulong adalah santri yang
tinggal diluar kompleks pesantery baik di rumah sendiri
maupun di rumah - rumah penduduk di sekitar lokasi
pesanhen.

Adapun bagi sanhi mukim ada dua motif yang menye-
babkan santri ini menetap di pondok:

a) Motif menurut ilmu artinya santri itu datang dengan
maksud manuntut ilmu dari kiainya.

b) Motif menjunjung tinggi akhla( artinya seorang santri
belajar secara tidak langsung agar santri tersebut
setelah di pesantren akan memiliki akhlak yang ter-
puji sesuai dengan akhlak kiainye.3t

Pengajaran Kitab-Kitab

Kata "kitab" (bahasa Arab) dalam bahasa Indonesia
berartibuku. Namury penyebutan "kitab" dan "buku"
di lingkungan pesantren mempunyai konotasi berbeda.
Kitab berkonotasi sebagai buku yang ditulis (dicetak)

dalam bahasa Arab sedangkan buku ditulis dalam bahasa
latin (Indonesi4 Inggris, d11). Hal ini tercermin dari cara
santri memperlakukan keduanya. Terhadap kitab misal-
nya dikepit ditangan atau dada dan tidak dibawa dengan
satu tangan (dikiwir), selalu disimpan di tempat yang
lebih tinggl tidak pemah menaruh sesuatu di atas kitab

seperti pulpen atau peci.32 Santri dan kitab mempunyai

31 Ghazali, Pesantren Berwawasan, 23.
32 DEPAG RI, Pola Penyelenggaraan Pesantren Kilat (lakarta: t.p.,

2003),11,-12.
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hubunganyang sangat akrab. Apabila seorang kyaibukan

saia memiliki tetapi juga banyak mennguasai kitab.s

Dalam dunia pondok pesantren pengajaran kitab-kitab

merupakan wajib harus di berikan kepada sanhinya

dalam belajar agama Islam. Kitatskitab tersebut bisa-

nya terkenal dengan sebutan kitab Kuning. Keseluruh-

an kitab-kitab yang diajarkan dipesantren dapat di-

golongkan menjadi 8 kelompok yaitu :l).Nahwu (tata

bahasa Arab), 2). Shorof (sistem bentuk kata Arab), 3).

F i qih, 4\. U shul F i qih, 5). Tafsir, 6). Tauhi d, 7). Tas awuf dan

Etilcn, 8). Cabang-<abang lain sepeft Tarikh dan Balaghoh.

5) Kiai

Menurut asal usulnya, perkataan kiai dalam bahasa

fawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda:

1. sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang

dianggap keramat, umpamanya: Kiai Garuda Kencana"

dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada dikeraton

Yogyakarta. 2. Gelar kehormatan untuk orang{rang
tua pada umumnya. 3. Gelar yang diberikan oleh masya-

rakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki

atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-

kitab Islam klasik kepada para santrinya'4.
Di Sunda disebut ajengan dan bendoro (Madura)3s.

Walaupun demikian yang menjadi tekanan pada pem-

bahasan disini, seorang dikatakan kyai dikarenakan

33 DEPAG Rl, Peiloman Penyelenggaraan Perpustakaan Di Pondok
P es antren (f akarta: t.p, 2003), 9.

s Dhofier, Tradisi Pesantren,55.
s Wahjoetg4q' Per guruan Tinggi, 65.



IImu tentang agama Islam yang dimiliki serta adanya

kepemilikan pesantren yang ia kelola. Kiai merupakan

elemen penting, karena keberadaannya sebagai pe-

mimpin dapat membawa dan memberi warna pada

pondok pesantren tersebut.

5. Sistem Pendidikan dan Pengajaran Pondok Pesantren

Pola pendidikan dan pengajaran dipesantren sangat erat

kaitannya dengan tipologi pesantren sebagaimana yang di-

tuangkan dalam ciri-ciri dan tradisinya. Pada sistem pendidik-

an dan pengajaran yang bersifat tradisional ini oleh kalangan

pesantren dan masyarakat lebih dikenal dengan istilah pesan-

tren salaf .lenis pesantren ini tetap mempert-ahankan pengajar-

an kitab-kitab klasik sebagai inti pendidikannya, dan penge-

tahuan umum tidak diberikan. Pemakaian madrasah hanya

untr;k memudahkan srs tem sorogans. Pelajaran yang ditempuh

oleh parh santri tergantung pada pembawaan kiai, dan juga

tidak ditemuinya bentuk laporan hasil belajar siswa (rapot).

Dalam pembelajaran system salafi, terlebih dahulu santri

diarahkan untuk menguasai pengajian dasar secara individual.

Adapun materi pembahasan pada masa ini adalah pengajian

alQur'an setelah menguasai kemudian santri dikmalkan dengan

metode setelahnya yaitu metode sorogan, wetonun dan bandongan.

1) Sorogan

Soroganberasal dari kata sorog artinya menyodorkan3T. yaitu

bentuk belajar-mengajar dimana kyai hanya menghadapi

s Zul Asyari, Nahdhatul Ulama Studi tentang Paham Keagamaan ilan
lJpaya Pelestarinnnya Melalui Innbaga Pendidiknn Pesntren, Disertasi (lakarta:
IAIN Syarif Hidayatulatr, 1990), 787.

37 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan, 143.

246

2)

seorang santri atau sekelompok kecil yang masih dalam

tingkat dasafs. Sistem pengajaran dengan pola sorogan

dilaksanakan dengan jalan santri yang biasanya pandai

menyorongkan sebuah kitab kepada kyai untuk membaca

dihadapan kyai itu.

Wetonan

Wetonanberasal dari kata wektu (|awa) yang berarti waktu,

karena pengajaran ini diberikan pada waktu-waktu ter-

tentu. Metode ini adalah cara belajar secara berkelompok

yang diikuti olehpara santri danbiasanya kiai mengguna-

kan bahasa daerah setempat yang langsung menterjemah-

kannya kalimat demi kalimat dari kitab yang dipelajarinya3e

sebelum dan setelah melaksanakan shalat fardhu. Dalam

sistem pengajaran ini tidak dikenal absensi, dan tidak ada

ujian.

Bandongan
Pelajaran diberikan secara kelompok, seluruh santri. Kata

bandongan, berasal dari bahasa jawabandong artinya pergi

berbondong-bondong secara berkelompok- Baik cara sorogan

maupun bandongan, pelajaran disampaikan dalam bahasa

Jawa atau bahasa Madura, menurut bahasa kyaia0.

Musyawarah

Musyawarah ialah sistem belajar dalam bentuk seminar

untuk membahas setiap masalah yang berhubungan dengan

pelajaran santri di tingkat tinggiat. Pada metode ini mene-

$ Zul Asyari , Nahdhatul Ulama studi,70{.
s Syukri Zarkasyi, Gontor,74-75
4 Mastuhu, Dinamika Sistem, 144.
ar Syukri Zarkasyi, Gontor, 704.

3)

4)
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kan adanya keaktifan dari santri dalam menelaah dan
memahami kitab yang telah diajarkan" sedangkan kiai hanya
mengontrol jalannya musyawarah serta membimbing
seperlunya.

Dengan memperhatikan beberapa hal di atas tentang
sistem pendidikan pesantren tradisional maka dapat diketahui
beberapa aspek kehidupan yang ada didalamnya seperti:

a. Ciri utama dari pengajian tradisional dengan halaqoh
ini adalah cara pemberian pengajaranny4 yang ditekan-
kan pada penangkap anharfah (letterlijk) atas suatu kitab
(teks) tertentu. Pendekatan yang digunakan ialah me-
nyelesaikan pembacaan kitab (teks) tersebut, untuk
kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kitab (teks)

lain. Pemberian pengajaran tradisional ini bersifatnon-
" kl.asikal (tidak didasarkan pada unit mata pelajaran).
b. Pemeliharaan tata nilai tertentu dinamai subkultur

pesantren. Hal ini ditekankan pada fungsi mengutama-
kan beribadat sebagai pengabdian dan memuliakan guru
sebagai jalan untuk memperoleh pengetahuan agama
yang hakiki. Subkultur pendekatanukltawi pada kehi-
dupan ditandai oleh ketundukan mutlak kepada ulama.
Kegiatan-kegiatan yang memperlihatkan corak dari
pesantren, seperti kecenderungan untuk bertirakat dalam
usaha untuk mencapai keluhuran budi dan jiwa keikhlas-

an untuk mengerjakan apa saja bagi kepentingan guru
dan jiwa kelemahan penerapan ukuran-ukuran duniawi
dalam kehidupan seorang santri, dan sebagainya.az
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a2 Wahid Mengger akan Ti adisi, 55-55.

6. Kurikulum Pendidikan Pondok Pesantren

Kurikulum sebagai sejumlah pengalaman yang secara

potensial dapat diberikan kepada anak agar dapatberpikir dan

berbuat sesuai dengan masyarakatnya seperti yang dirumus-

kan oleh B. Othanel Smittr, W.O. Stanly, dan j. Harlan Shores

" a sequence of potential erperience set up in the school for thc purpose

of dixiplining children and youth in group way s of thinking and acting"

Kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran saja meliputi

pula kegiatan-kegiatan lain di bawah tanggung jawab sekolah.

Sebagaimana yang dituturkan Harold B. Albertycs kurikulum

adalah " aII of the actiaities that are proztided for student by the school

dalam Reor ganizim the high school curuiculums.

Definisi kurikulum tetap tertuju pada empat komponen

yang ada pada kurikulum seperti adanya tujuan, bahan ajar,

metode alat, dan penilaian. Namun kurikulum juga dapat diti.jut

dari sudut lairy sehingga dengan arah ini dapat diperoleh

penggolongan sebagai berikut:

a. Kurikulum dapat dilihat sebagai produk, yalcri sebagai

hasil karya para pengembang kurikulum dituangkan

dalam bentuk buku atau pedoman kurikulurru yang misal-

nya berisi sejumlah mata pelajaran yang harus diajarkan.

b. Kurikulum dapat pula dipandang sebagai progtam,

yakni alat yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai

hrjuannya. Meliputi pula segala kegiatan yang dapat mem-

pengaruhi perkembangan siswa misalnya, olahraga

pramuk4 dsb.

a3 Nasution, Asas-asas Kurikulum (|akarta: BumiAksara,zD5) 4'7.
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c. Kurikulum dapat pula dipandang sebagai hal-hal yang

diharapkan akan dipelajari siswa, yakni pengetahuan,

sikap, keterampilan tertentu.

d. Kurikulum sebagai pengalaman siswa. Pandangan ini

mengenai apa yang secara aktual menjadi kenyataan pada

tiap siswa.4

Pada prakteknya pelaksanaan kurikulum berbeda-beda

dari tiap lembaga bisa berubah menyesuaikan perkembangan

zamans. Pada tahap penyusunan suafu kurikulum yang relevan

dan mantap perlu adanya pertimbangan prinsip-prinsip ber-

ilctrt: pertam4 dasar filosofis negara yang berlangsung dan meng-

arahkan tujuan pendidikan nasional. Kedua, dasar sosiologis

yang menyangkut keadaan masyarakat ekonomi, adat istiadat,

budaya kesehatan dan sebagainya. IQtiga,dasar psikologis yang

merhpertimbangkan faktor-faktor terkandung dalam diri

sasaran pendidikan-pendidikan misalny4 minat, kebutuhan,

kemampuan, pengalaman dan sebagainya. Keempat, dasar

organisasi, dimana kurikulum disajikan dalam bentuk tertentu

baik dalamluasbahan, isimaupunurutan. Untuk ini biasanya

daftar pelajaran atau mata kuliah disusun dalam silabi yang

akan mendeskrifsikan tujuan dan kurikulum tersebuf6.

Pengembangan atau perubahan yang ada pada kurikulum

mengandung arti perubahary atau modifikasi terhadaP susun-

an yang ada. Perubahan yang positif dapat menghasilkan peng-

a lhid.;19.
as Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Krikulum Teori-teori

dan Praktek (Bandung: PT. Permata Rosdakarya, 2005),4.
tr Shonhadji Sholeh, Konsep-konsep Pengembangan SDM Pondok

P esantren, diambil dari Ma najemen Pesantren yang ditulis oleh A. Alim dkk,
Manajemen Pesantren (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2005), 16-77.
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embangary maka harus memiliki karakteristikaT: 1). Perubahan

harus yang bermanfaat dalam arti bahwa perubahan harus seng-

aja dan mempunyai arah untuk mencapai target dan tujuan ter-

tentu. 2). Perubahan harus direncanakan dalam arti bahwa per-

ubahan merupakan rangkaian langkah-langkah sistematis dan

berurutan yang menuju target dan dilaksanakan dalam periode

waktutertentu. Dan3). Perubahanharus progresifs dalam arti

bahwa positif membawa perbaikan di masa yang akan datang.

Nana Syaodih menambahkan bahwa dalam Pengem-
bangan kurikulum ada beberapa prinsip utama dan khusus

yang harus diperhatikan oleh para pengembang kurikulum. Ada-

pun prinsip-prinsip umum dalam pengembangan kurikulum

yaitu, prinsip relevansi fleksibelitas, konstinuitas, praktek-

praktek dan efektivitas. Adapun prinsip kJrusus yang ada dalam

pengernbangan kurikulum yaitu Prinsip berkenaan dengan

tujuan pendidikan, isi, pengalaman belajar dan penilaian.ae

Kurikulum pada pendidikan pesantren dalam pembahas-

an ini mengacu pada pengertian segala kegiatan yang melibat-

kan aktivitas santri baik yang terjadi didalam mauPun diluar

pondok baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Pondok di-

kategorikan dalam dua jenis; PertamaKurikulum pondok salaf ,

pada kurikulumso pesanhen ini belum dirumuskan secara me-

nyeluruh mengenai dasar dan tujuan pendidikannyasl. Kuri-

a7 Abdurahman Shaleh, Madrnsah, 192.
4 Progresif yaitu berpikir selalu ke depan, yangmenurutAbdulloh

Syukri sebagai cirri manusia modem. Dengan berpikir pprogresif maka

akan selalu dinamis dan mampu menggerakkan kehidupan.
ae Sukamadin ata, Pengembangan, 150-152.
s Penyebutan Kurikulum pada pesantren salaliyah disebut dengan

istilah manhaj. Lihat di DepagRl, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah
pertumbuhan dan perkembangannya (fakarta: Depag RL 2003), 31. .

sr DEPAG R[ Pondok Pesantren,2&. '



kulum pada pesantren ini sangatlahbervariasi, karena tertera

dari kebijaksanaan kiai.

Pada materi pelajaran yang diberikan dipondok pesantren

ini menekankan dalam bidangfiqih, teologi, tasawuf ilan bahasa.

Pada fiqih inipun terbata s pada mazlub sy af i darrkrtrang mem-

berikan altematif pada madzhab-madzhab lain. Mereka lebih

cenderung meniadi bagian dan listming'spenking societi (masya-

rakatyang suka mendengar danberbicara) dari padaberuPaya

mewniudkan wiety(masyarakatyanggemarmem-

baca dan menulis) sebagai karakter masyarakat yang telah maju.n

Kedua kurikulum pada Pondok [* alaf, yangtelah menye-

lenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modem

melalui satuan pendidikan formal baik madrasah dengan pen-

dekatan klasikals. Teknik pengajaran materi pelajaran, sarana

dan prasarananya didesain berdasarkan system pendidikan

modern. Modifikasi pendidikan semacam ini seperti pondok

Moderri Darussalam (Gontor Ponorogo), Pesantren As-Salam

(Pabelan, Surakarta), Pesantren Darun Najah (|akarta), dan

pesantrenA. Amin (Prenduan, Sumenep Madura)s. Walaupun

telah menggunakan alur modem akan tetapi penggunaan kitab

- kitab klasik sebagai ciri lchaspesantren salafi tetap digunakan,

hanya saja pengajarannya tidak dengan metode tradisional.

B. Manaiemen Peningkatan Mutu Pendidikan

Keberhasilan system suatu pondok perlu didukung dengan

manajemen yang baik. Burhanuddin mengemu-kakan bahwa:

f, Qomar, Pesantren,T.
53 DEPAG Rl, Pondok Pesantren ilan Mailrasah Diniyah Pertumbuhan

dan Perkcmbangannya (fakarta: Depag RI, 2003), 30.
s Shulton dan Khusnurdlo, Manaiemen Pondok,78.
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'Manajemen memiliki kedudukan strategis dalam memberi-

kan dukungan penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam

program peningkatan mutu pendidikan di sekolah (pondok)'

Mana-jemen bekerja dalam Proses pendayagunaan segenaP

sumber daya yang tersedia di sekolah (pondok) seoptimal mung-

kin demi terselenggara-nya Program-program pendidikan seclua

efektif dan efisien.s

Manajemen peningkatan mutu di pondok pesantren meru-

pakan sebuah konseP yang mengaplikasikan berbagai prinsip

mutu untuk menjamin suatu spesifikasi mutu sebgaimana di-

btapkan secara mmyelunrh danberkelanjutan Pendekatan mana-

jemen mutu dilakukan secara menyelurutu yaitu mulai input,

output, dan outmmy. Dalam dunia pendidikan, outcome terkait

dengan keterlibatan alumni dalam pengelolaan dan pengem-

bangan lembaga pendidikan. Semua komponen system organi-

sasi diposisikan sebagai bagian untuk menjamin mutu dan

disinergikan melalui kepemimpinan mutu'

Sistem manajemen ini merupakan suatu contoh Proses

penerapan yang sederhana dan fleksibel di pondok pesantren.

s Burhanud din, Manajemen Pendidiknn (Malang: UlN,d, 2002 ), 6'
s Dalam dunia bisnis, mutu akan selalu terkait dengan proses ter-

jadinya suatu produkbarang' mauPu
proses, yalmi bagaimana barang atau
kep ada customer, dari mulai i np ut b 71
dian proses menjadikan bahan bakt
outputbarangfiasa yang dihasilkan. Mutu dalar
kaiian dengin.tpiy" iremberikan pelayanan yang paripuma, dan me-

muaskan bigi pira pemakai iasa pendidikan- Dalam sistem penycleng-

garaan pendi-cliian, aspek mut' (4 uality) iuga akan selalu berkaitan dengan

6ug"#utt" input peirta didik, Proses penyelenggaraan pendidikan

deiga^ fokus'layanan peserta didik, sampai bagaimana outputlulusan

yan[ dihasilkan lihat liedjo Sujant o, Guru lndonesia dan Perubahan Kuri'

t 
"tim, 

MengorekKegelisahan Guru (lakafta: Sagung Seto,2007),116'



Yang harus diperhatikan adalah kondisi dan kemampuan dalam
upaya peng-embangan pondok pesantren itu sendiri sesuai
dengan karak-teristik yang dimiliki. Chaplin yang dikutip dari
Mu'awanah berpendapat bahwa "Proses adalah perubahan suatu
obyek atau organisme, khususnya perubahan tingkah laku atau
perubahan psikologis. Proses juga merupakan cara berlang-sungnya
suatu perubalnn dalam suatu organisme atau cara terjadinya reaksi.
Kegiatan utama proses manajemen adalah perencanAnn, pengorgani-
sasian, penggerakan dan pengendalian, yang disebut juga dengan

fun gsi-fun gsi m an aj emensT .
Keberadaan pesantren atau pondok saat ini berada dalam

pergumulan antara "identitas dan keterbukaan"; artinya di
satu pihak ia dituntut untuk menemukan identitasnya kembali,
di pihak lain ia harus secara terbuka bekerja sama dengan sistem-
sistem yang berada di luar dirinya yang tidak selalu sepaham dengan
dirinyas. lnilah alasan beberapa pesantren masih tetap memper-
tahankan system tradisional dan tertutup pada pihak luar.

Salah satu fungsi manajemen: perencanaan misalnya,
harus diketahui dandirumuskan dengan jelas tujuanpon-dcik
pesantren. Karena berdasarkan pada tujuan itu akan diketahui
kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh pondok pesantren.
T,tjuan pondok atau pesantren tidak lepas dari histois flosofs
berdiri-nya lembaga ini. Namtur sejauh ini menurut Arifin bahwa:

"Sebagian besar pondok panntren belum mempunyai rancana jelas
dalam pelalcsanaan policy pmdidiknn dan pengajaran, mnka perlu dihuat
pola-pola percncsnaan uniform y ang prinsipil. "se

57 Muhwanah, Manajemen P esantren, 50.
$ Mastuhu, Dinamika System Pendidikan Pesantrcn,145.
e Arifin Anw ar, Memahami P aradigma Baru P endidikan N asional dalam

Undang-Undang SI SDIKN AS (Jakarta: Ditjen kelembagaan Agama Islam
Depag RL 2003),251.
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Perencanaan dalam penyelenggaraan Pondok pesantren

meliputi masalah-masalah/ bidang-bidang:

l.Idiildasardancita-citapondokpesantrenperlumendapat-
kan penegasan secara formal, oleh karena sampai sekarang

belum ada perumusan yang konkrit yang disahkan baik

oleh pemerintah mauPun masyarakat'

2. Operasional: menyangkut ketatalaksanaan' metodolop'

serta pengembangan melalui kurikulum'

3. Fungsional: menyangkut peran pondok pesantren dalam

salah satu kelemahanyang terdapat pada pengelolaan pondok

adalahmasalahorganisasi.Dapatdikatakanbahwameski-

pun organisasi bukan merupakan barang baru dalam peng-

elolaan suatu Iembag+ namun PeneraPan asas-asas organi-

sasi dalam kerjasamanya untuk mencapai tujuan'

Berkenaan dengan bagaimana kemampuan mengelola

serta merencanakan seluruh aktivitas kegiatan pondok pesan-

tren maka Perencanaan mengandung pokok-pokok sebagai

berikut:
1. perencanaan selalu berorentasi masa depan, maksudnya

perencanaanberusaha memprediksi bentuk dan sifat masa

depan santri yang diinginkan berdasarkan situasi dan

kondisi masa lalu dan sekarang'

Perencanaan merupakan sesuatu yang sengaja dilahirkan'

danbukan kebetularu sebagaihasil dari pemikiranyangmatang

dan cerdas, /angbersumber dari hasil eksplorasi terhadap

penyelenggaraan pendidikan ketrampilan sebelumnya'

perencanaan memerlukan tindakan dari orang-oran8 yan8

terlibat dalam pengelolaan pendidikan ketrampilan' baik

secara individu mauPun kelomPok'



4. Perencanaan harus bermakna, dalam arti bahwa usaha-

usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan di-

selenggarakannya pendidikan keterampilan semakin efektif

dan efisien.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
(1) bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan sangat

ditentukan oleh baik buruknya perencanan; (2) perencanaan

harus dapat memandang atau meramalkan kegiatan-kegiatan
di masa yang akan datang secara obyektif; (3) perencanaan

harus diarahkan kepada tercapainya suatu tujuan, sehingga

bila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kemungkinan besar

penyebabnya adalah kurang sempurnanya. perencanaan; (4)

perencanaan harus memikirkan anggaran, kebijakan, prosedur,

metode, dan kriteria-kriteria untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.
Pondok pesantren biasanya didirikan secara individual

oleh seorang atau beberapa orang Kiai (biasanya sefamili), maka

segala sesuatu yangberlaku dalam pondok pesantren tersebut

sangat bergantung pada sistem leadership Kiai yang bersang-

kutan. Sistem pengelolaan dan kurikulum yang diterapkan juga

terdapat perbedaan antara safu pesantren dengan pesantren

yang lairg namun secara umum menurut Arifin dapat dilihat

kesamaannya pada aspek "charismatic leailership dan struktur

organisasi yang tidak hierarchical bureaucratic" .@

Administrasi yang diiterapkan dalam penyelenggaraan

pondok pesantren adalah administrasi dalam arti luas, yaitu

keseluruhan kegiatan manusia yang bekerja sama untuk men-

o M. Arifin H ., Kapita Selekta Pendidikan (lslam dan Umum) (jakarta:
Bumi Aksara, 1995), 244.
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capai tujuan pondok pesantren' Dalam merencanakan dan

mengelola administrasi ini harus dirumuskan dengan jelas

,"r.rui rriri 
-iti 

pondok pesantren' Karena memiliki jumlah santri

besar, sehingga tampak adanya administrasil mana-jemen yang

bail9 seperti adanya planning, organizing, actuating dan conttolling'

Ada tiga faktor yang berperan dalam sistem penyeleng-

garaan pondok pesantren, yaitu: manajemen sebagai faktor

up"ya orgat isasi sebagai faktor sarana, dan administrasi sebagai

faktor karsa. Ketiga faktorini memberikan arah danperpaduan

dalam merumuskan, mengendalikan penyelenggaraan' meng-

awasi serta menilai pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam

usaha menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan tujuan

pondok pesantren.

Arifin yang dikutip dari Mu'awanah menyatakan ciri umum

-organisasi pondok pesantren kft alaf ialah tidakbureucratic, me-

lailiran democratic dalambentuk kyai dan pembantunya sebagai

central core,ketuatiaptiap organisasi dipilih oleh santri dalam

jangka waktu tertentu. Tenaga kependidikan terdiri dari kyai'

guru/ustadz dalarn berbagai bidang baik itu pelajaran mauPun

ekstrakurikuler, pengurus, pimpinan unit-unit kegiatan dan

tenagakesekretariatan.Jumlahtenagakependidikantergan.
ttrng pada volume kegiatanyang tetah diorganisir untuk mencapai

tujuan6l.
Pelayanan terhadap pelanggan di pondok pesantren dapat

dilakukan sejak penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan'

aktivitas orang-orang yang terlibat data pengelolaan di pondok

pesantrery serta berbagai upaya menggerakkannya' Kemampu-

an Kvai dalam merencanakan, mengorganisasikan dan meng-

61 Mu'awanah, Manaj emen P esantren, 52'
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gerakkan, yang semua itu sangat terkait dengan pengendalian
terhadap setiap program yang telah ditetapkan62 berorientasi
pada pelayanan pengguna jasa pendidikan pondok modern/
khalaf xbagaimana disampaikan K.H. Abdulloh Syukri bahwa:

"Kemajuan dan perkembangan suatu lembaga adalah meman-
faatkan jaringan kerja dengan sebaik-baiknya. Yaitu masyarakat
pesantrmmulai dari santri, gum, wali murid, pemerintah" tokoh-
tokoh masyarakat, simpatisan dalam dan luar negri, sezuai dengan
kondisi masing-masing lembaga. Jika pesantren dapat memanfaat-
kanjaringankerjanya maka yangbaikakandigapai:6

Selanjutnya adalah dengan menerapkan system trans-
paran. Misalrya dipisahkan antara hak pribadi dan lembaga
untuk membangun kepercayaan masyarakat. Abdulloh Syukri
juga menjelaskan bahwa jaringan kerja akan terbangun dengan
sendirinya jika masyarakat memberikan kepercayaan pada
lembaga. Untuk itulah dibutuhkan dedikasi dan loyalitas, meng-
hilangkan kepentingan pribadi demi kepentingan umum. Mem-
prioritaskan pekerjaan utama yaitu berbuat demi orangbanyaks

Manajemen peningkatan mutu Pondok Pesantren Darul
Ulum fombang menggambarkan seluruh jaringan sistem
pendidikan telah berubah dari hadisional ke modern- Tidak hanya

tnilai-nilai yang sifatnya mendasar, tetapi juga nilai-
nilai instrumental6, pergesertul-pergeseran gaya kepemimpin-

e Sulthon Masyhud & M. Khusnur drlo, Manajemm Pondok Pemntren,
4145.

6 Majalah Gontor edisi Oktober 2009 (fakarta: Gontor Medialaya,
2009),79.

a lhid.
6 Nilai-nilai mendasar adalah ajaran yang bersumber dari kitab-

kitab klasik. Sedangkan nilai-nilai instrumental adalah adanya materi'
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an, diselenggarakarunya pelatihan-pelatihan, seminar-seminar'

penelitian-penelitian dan sebagainya.

materi pendidikan formal di dalamnya baik melalui curriculum content

ataupun hidden curriculum.



BAB I

BUDAYA ORGANISASI
DALAM MENINGKATKAN MUTU

PENDIDIKAN ISLAM

A. LatarBelakang

Para ahli pendidikan dan antropologi sepakat bahwa

budaya adalah dasar terbentuknya kepribadian manusia, dari

budaya dapat terbentuk identitas seseoran& identitas masyarakat

bahkan identitas lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan

secara tunum terlihat adanya budaya yang sangat melekat dalam

tatanan pelaksanaan pendidikan yang menjadikan inovasi

pendidikan sangat cepat, budaya tersebut berupa nilai-nilai

religius, filsafat, etika dan estetika yang terus dilakukan'

Budaya organisasi terutama dalam suatu lembaga rasa-

nya memegang peranan penting. Sebab akan menjadikan lembaga

tersebut lentur, fleksibel dan elastis, sebagairriana budaya yang

tidak akan pernah mengalami kejumudan dan akan menjadi

sangat sempuma jika dipadu dengan agama yang bersumber pada

wahyu Ilahi. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa agama ter-

masuk dalam lingkup kebudayaan. Itupun jika umat beragama

mampu mengaplikasikan ajaran-ajaran agama dalam kehidup-

an budayanya. sedangkan bila tidak, maka justru akan menjadi
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budaya umat yang termarginalkan dalam persaingan di dunia
pendidikan.

Pendidikan adalah sebuah proses humanisasi yang ber-
usaha unfuk menger4bangkan dan mengintemalisasikan potensi
dan nilai-nilai kemanusiaan pada diri individu agar menjadi
seorang yang dewasa yang mampu secara internal memper-
sepsikan dirinya sendiri dan secara extemal mampu merespon
dan berkomunikasi dengan dunianya. Dalam kaitan ini maka
sebuah sistem pendidikan harus diorientasikan secara aktif
mengembangkan nilai-nilai dan potrensi kemanusiaan dan secara
antisipatif memberi bekal pada individu agar ia dapat hidup
di dunianya nanti.

Selama ini terdapat adanya kritik dan komentar terhadap
dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang responsif
terhadap perkembangan. Sistem pendidikan Islam sekarang
ini berada pada posisi defensif dan hanya bersifat reaktif terhadap
perkembangan, padahal pendidikan seharusnya lebih ofensif
dan antisipatif terhadap perkembangan yang demikian pesat
itu, pendidikan kita bagaikan jalan ditempat sementara dinamika
sosial berjalan demikian pesatrya. Pendidikan be{alan menurut
deret hitung sementara dinamika sosial berialan menurut deret
ukuq, akibahya pendidikan ktaapcatdbledan tidak akan relevans
dengan dinamika sosial yang sedang berkembang.

Pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini didirikan sesuai
dengan tuntutan z.unan atau kondisi waktu lembaga tersebut
didirikan. Di dalam era globalisasi dalam dunia yang terbuka
kiranya paradigma-paradigma yang telah mendasari pendi-
dikan Islam perlu kita ti^r"u kembali. Peninjauan kembali para-
digma tersebut bukan berarti meragukan eksistensi lembaga ter-

262

sebut tetapi lebih merupakan reformulasi untuk menjawab per-

ubahan perubahan dunia yang berubah dengan cepat'

Hal itu dikarenakan paradigma-paradigma yang mendasari

lembaga pendidikan Islam tersebut masihbersifat sangat sek-

toral yang hanya untuk sekedar mencukupi dan memenuhi ke-

buhrhan-kebutuhan lulusannya yang mendapatkan ilmu penge-

tahuan mengenai agama Islam. Di sini terlihat bahwa visl misi

lembaga pendidikan Islam masih terbatas, dengan demikian

lembaga pendidikan Islam dalam era sekarang ini perlu untuk

memperluas paradigma-paradigma serta visi dan misi tersebug

sehingga nantinya akan lahir pribadi-pribadi yang berimbang

yaitu yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan

dansekaligusmanusiayang hidup didalam nilai-nilai aSama

serta mampu meniad'i pilar-pilar masyarakat yang Islami (madani)

-di abad 21.

B. Konsep BudaYa Organisasi

Pemahaman tentang budaya organisasi sesungguhnya

tidak lepas dari konsep dasar tentang budaya itu sendiri. Dewasa

ini, konsep budaya temyata telah mengalami pergeseran mal'rra'

C.A. Van Peursen menyatakan bahwa dulu orang berpendapat

budaya meliputi segala manifestasi dari kehidupan manusia

yang berbudi luhur dan yang bersifat rohani, seperti: agama'

keseniary filsafat, ilmu pengetahuan, tata negara dan sebagai-

nya.l Tetapi pendapat tersebut sudah sej ak lama disingkirkan.

Dewasa ini budaya diartikan sebagai manifestasi kehidupan

setiap orang dan setiap kelompok orang-oran8. Kini budaya di-

rVan Peursen, Sttategi Kebudayaan, terj' Dick Hartoko (]akarta:

Yayasan Kanisius, 1984), 4.



pandang sebagai sesuatu yang lebih dinamis, bukan sesuatu yang
kaku dan statis. Budaya tidak diartikan sebagai sebuah kata
benda, melainkan lebih dimaknai sebagai sebuah kata kerja
yang dihubungkan dengan kegiatan manusia. Dari sini timbul
pertanyaan, apa sesungguhnya budaya itu? Marvin Bower seperti
disampaikan oleh Alan Cowling dan Philip fames, secara
ringkas memberikan pengertian budaya sebagai "cara kita
melakukan hal-hal di sini".2

Menurut Vijay Santhe sebagaimana dikutip oleh Tali-
ziduhu Ndraha, budaya adalah: "The set of important assumption
(often unstated) that members of community share in common"}
Secara umum namun operasional, Edgar Schein dalam tulisan-
nya tentang Organizational Culture & Leadership mendefinisikan
budaya sebagai berikut:

!!A pattern of shared basic assumptions that the group learned as it
solaedits problems of external adaptation and internal integration, that
has worked well mough to be considered aalid and, threfore, to be taught
to neu) members as the conect way you perceiue, thinN and feel in relation
to those problems".a

Dari Vijay Sathe dan Edgar Schein, kita temukan kata
kunci dari pengertian budaya yaitu sharedbasic assumptions atau

2Alan Cowling & Philip jam es, Tfu Essence of Personnel Management
anillndustrialRelations, terj. Xavier Quentin P. (Yogyakarta: ANDI, 1995).

3Taliziduhu Ndraha, Budaya Organisasi (Jakarta: PT Rineka Cipta,
7997'),30.

a Edgar H Sch ein, " Organizational Culture I kadership' , diakses ilari
(http:lluno.tnellen.mmltedltclschein.html), MIT Sloan Management Review,
tanggal 3 Desember 2011. Lihat juga Hendyat Soetopo , Perilaku Organisasi:
Te.ori dan Praktik di Bidang Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2010), 125. Wibowo, Budaya Organisasi: Sebuah Kebutuhan Untuk Meningkat-
kan Kinerja langka Paniang (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 15.
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menganggap pasti terhadap sesuatu' Taliziduhu Ndraha

mengemukakan bahwa asumsi meliputrbeliefs (keyakinan) dan

aalue (nilal). Betiefsmerupakan asumsi dasar tentang dunia dan

bagaimana dunia berjalan. Duverger sebagaimana dikutip oleh

Idochi Anwar dan Yayat Hidayat Amir, mengemukakan bahwa

belief (keyakinan) meruPakanstate of mind (l*isan fikiran) yang

terlepas dari ekspresi material yang diperoleh suatu komunitas's

Value (nilai) merupakan suatu ukuran normatif yang

mempengaruhi manusia untuk melaksanakan tindakan yang

dihayatinya.6 Menurut Vijay sathe dalam Taliziduhu (1997)

nilai merupakan " basic assumption aboutwhat ideals are desirable

or worth striaing for." Sementara itu, Moh Surya memberikan

gambaran tentang nilai sebagai berikut:

"...setiap orang memPunyai berbagai pengalaman yang

,r,"-urrgkit k* dia berkembang dan belajar' Dari pengalamanitu'

individumendapatkanpatokan-patokanumumuntukbertingkah
laku. Misalny4 tagaimana cara berhadapan dengan orang lain'

bagaimana menghormati orang lairl bagimana memilih tindakan

yaig tepat dalam satu situasi, dan sebagainya' Patokan-patokan

ini clnd-erurrg dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu'"7

Pada bagian lain dikemukakan pula bahwa nilai mempu-

nyai fun8si: (1) nilai sebagai standar; (2) nilai sebagai dasar

penyelesaian konflik dan pembuatan kepuhrsan; (3) nilai sebagai

motivasi; (4) nilai sebagai dasar penyesuaian diri; dan (5) nilai

s Idochi Anwar dan Yayat Hidayat Amit, Administrasi Pendidikan:

Turi, Konsp &Issu (Bandung: Program Pasca Sarjana LIPI Bandung' 200)' 85'
6 Robert G. Owen s, organimtional Behaaiot in Eilucation (New fersey:

Prentice Hall, Inc, 7987),167.
7 Moh. Surya, Nilai-Nilai Kehidupan (Kuntngan: IGRI PD II Kuningan'

1995),3-8.
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sebagai dasar perwujudan diri. Hal senada dikemukakan pula
oleh Rokeach yang dikutip oleh Danandjaya dalam Taliziduhu
Ndraha bahwa: "a ualue sistem is learned organization rules to help
one choose between alternatioes, solve conflict, and make ilecision" .8

Sehingga secara definitif yang dikatakan budaya dalam
konteks masyarakat adalah nilai-nilai atau norma-norma, ke-
percayaan, sikap, atau sesuatu yang diyakini (attitude) dan
simbol-simbol.e Budaya organisasi adalah sistem nilai bersama
yang ada dalam suatu organisasi" yang menentukan tingkatbagai-
mana anggota melakukan aktifitas untuk mencapai tujuah
organisasi. Budaya organisasi juga didefinisikan sebagai suatu
nilai-nilai yang mempedomani sumber daya manusia dalam
menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian
integrasi ke dalam organisasi, sehingga masing-masing anggota
harus memahami nilai-nilai yang ada serta mengerti bagai-
maln mereka harus bertindak danbertingkah laku. Dalam budaya
organisa3i ditandai adanya sharing atau berbagi nilai dan ke-
yakinan yang sama dengan seluruh anggota organisasi. Misal-
nya berbagi nilai dan keyakinan yang sama melalui pakaian
seragam. Namun menerima danmemakai seragam saja tidak-
lah cukup. Pemakaian seragam haruslah membawa rasa bangga,
menjadi alat kontrol dan membentuk citra organisasi. Dengan
demikiary nilai pakaian seragam tertanam menjadi basfc.

Basicbudayadalam setiap organisasi berbeda-beda. Amitai
Etzioni melihat basic budaya sebagai alat kontrol atas norma
dan idealisme tinggi. Beberapa organisasi seperti rumah sakit,
penjar4 rumah sakit jiw4 militer, menggunakan sanksi fisik

8 Taliziduhu Ndraha, Budaya,4O43.
e Harry Surjadi, Memahami Budaya Organisasi, diakses danhtQll

mhs.blog.ui.edu/harry.su4adi/2008/10 129, tanggal 5 Desember 201 1.
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sebagai alat kontrolnya. Sedangkan beberapa organisasi yang

lain seperti organisasi bisniss dan jasa mengSunakan material

dan asas manfaat sebagai intensif untuk memotivasi anggota-

nya berperilaku sesuai dengan keinginan organisasi. Organi-

sasi lainnyaseperti gereja atau partai politik menggunakan alat

kontrol normatif berdasarkan norma-norma, kepercayaan dan

idealisme tinggi.ro Inilah yang merupakan basic dasar yang mem-

bedakan organisasi satu dengan yang lainnya.

Menurut Sathe dalam Taliziduhu Ndraha bahwa shared

basic assumptions meliputi: (1) shated things; (2) shared saying,

(3) shared doing; dan(4) sharedfeelings.rr Pada bagian lain, Edgar

sclrein, menyebutkan bahwabasic assumption dihasilkan melalui:

(1) eaolae as solution to problem is repeated oaer and oaer again; (2)

lrypothesis becomes reality, dan (3) to learn something nant requires

resurc ection, reex amination, ft ame breaking.lz Dengan memahami

konsep dasar budaya secara tunurn di atas, selanjutrya kita akan

berusaha memahami budaya dalam konteks organisasi atau

biasa disebut budaya organisasi (organizational culture).Adapun

pengertian organisasi di sini lebih diarahkan dalam pengertian

organisasi formal. Datam artl kerja sama yang terialin antar anggota

memiliki unsur visi danmisL sumber daya dasarhukum struktur,

dan anatomi yang jelas dalam rangka mencapai tujuan tertentu'

Sejak lebih dari seperempat abad yang lalu, kaiian tentang

budaya organisasi menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan

ahli maupun praktisi manajemery terutama dalam rangka me-

mahami dan mempraktekkan perilaku organisasi.

to lhid.
11 Taliziduhu Ndraha, Budaya Organisasi, 45.
12 Edgar H sch em, Thc coporate Culture suntiaal Guide (san Fransisco:

fohn Wiley and Son Inc,2009),123.



Edgar Schein mengemukakan bahwa budaya organisasi
dapat dibagi ke dalam dua dimensi yaitu: Dimensi e* ternal enairon-
ments; yang didalamnya terdapat lima hal esensial yaitu: (a)
mission and s*ategy; (b) goals; (c) means to achiate goals; (d) measure-
ment; dan (e) correction.ls

Dimensi internal integration yang di dalamnya terdapat
enam aspek utama, yaitu: (a) common language; (b) group boun-
dariesfor inclusion and exclusion; (c) distibutingpower and status;
(d) deaeloping norms of intimacy, ftiendship, and loae; (e) ralard
and punishment; dan (f) explaining and explainable: ideology and
religion.

Pada bagian lairy Edgar Schein mengetengahkan sepuluh
karateristik budaya organisasi, yang mencakup:

1,. Obserae behauior: Ianguage, customs, traditions;
2. Groups horms: standards and zsalues;

3. Espoused aalues: published, publicQ announced aalues;
4. Formal philosophy: mission;

5. Rules of the game: rules to all in organization;

6. Climate: climate of group in interaction;
7. Embediled skills;
8. Habits of thinking, acting, paradigms: shared knowledge for

socialization;
9. Shared meanings of the group; dan

10. Metaphors or symbols.

Sementara itu, Fred Luthan mengetengahkan enam karak-

teristik penting dari budaya organisasi, yaitul4: (1) obeseraed

13 Schein, " Organizational Culture.
la Fred Luthan, Organizational Behaoior (Singapore: McGraw-

Hill,Ins 1995),157.
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behaaioral regularities; yakni keberaturan cara bertindak dari

para anggota yang tampak teramati. Ketika anggota organisasi

berinteraksi dengan anggota lainnya, mereka mungkin meng-

gunakan bahasa umum, istilatu atau ritual tertentu; (2) norms;

yakni berbagai standar perilaku yang ad4 termasuk di dalam-

nya tentang pedoman sejauh mana suatu pekerjaan harus di-

lakukan; (3) dominant ttalues; yaitu adanya nilai-nilai inti yang

dianutbersama oleh seluruh anggota organisasi, misalnya tentang

kualitas produk yang tinggi, absensi yang rendah atau efisiensi

yang tingp (4) philosophy;yalcri adanya kebijakan-kebijakan yang

berkenaan dengan keyakinan organisasi dalam memperlaku-

kan pelanggan dan karyawan (5) rules;yaitu adanya pedoman

yang keta! dikaitkan dengan kemajuan organisasi (6) organizntion

climate;merupakan perasaan keseluruhan (an oaer all " feeling")
yang tergambarkan dan disampaikan melalui kondisi tata ruanp

caraberinteraksi para anggota organisasi, dan cara anggota organi-

sasi memperlakukan dirinya dan pelanggan atau orang lain.

Dariketigapendapat di atas, kitamelihat adanya perbeda-

an pandangan tentang karakteristik budaya organisasi, ter-

utama dilihat dari segi jumlah karakteristikbudaya organisasi.

Kendati demikiaru ketiga pendapat tersebut sesungguhnya tidak

menunjukkan perbedaan yang prinsipil.

Budaya organisasi dapat dipandang sebagai sebuah sistem.

Mc Namara mengemukakan bahwa dilihat dari sisi izput,budaya

organisasi mencakup umpan bal ik (feed b ack) dari masyarakat

profesi, hukum, kompetisi dan sebagainya' Sedangkan dilihat

dari proses, budaya organisasi mengacu kepada asumsi, nilai

dan norm4 misalnya nilai tentang: uang waktu, manusi4 fasilitas

dan ruang. Sementara dilihat dari output,berhubungan dengan



pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku organisasi,
teknologi, strategi, image, produk dan sebagainya.ls

Dilihat dari sisi kejelasan dan ketahanannya terhadap
perubahan" ]ohn P. Kotter dan ]ames L. Heskeft memilah budaya
organisasi menjadi ke dalam dua tingkatan yang berbeda. Di-
kemukakannya, bahwa pada tingkatan )rang lebih dalam dan lurang
terlihat, nilai-nilai yang dianut bersama oleh orang dalam kelom-
pok dan cenderung bertahan sepanjang waktu bahkan meski-
pun anggota kelompok sudah berubah.16 Pengertian ini mencakup
tentang apa yang penting dalam kehidupan, dan dapat sangat
bervariasi dalam perusahaan yang berbeda: dalam beberapa hal
orang sangat mempedulikan uan& dalam hal lain orang sangat
mempedulikan inovasi atau kesejahteraan kayawan. Pada ting-
katan ini budaya sangat sukar beruball sebagian karena anggota
kelompok sering tidak sadar akan banyaknya nilai yang meng-
ikat'mereka bersama. Pada tingkat yang terlihat, budaya meng-
gambarkan pola atau gaya perilaku suatu organisasi, sehingga
karyawan-karyawan baru secara otomatis terdorong untuk meng-
ikuti perilaku sejawabrya. Sebagai contoll katakanlah bahwa
orang dalam satu kelompok telah bertahun-tahun merrjadi "pekerja
keras", yang lainnya "sangat ramah terhadap orang asing dan
lainnya lagi selalu mengenakan pakaian yang sangatl<onseraatif.
Budaya dalam pengertian ini, masih kaku untuk berubah, tetapi
tidak sesulit pada tingkatan nilai-nilai dasar. Untuk lebih jelasnya

lagi mengenai tingkatan budaya ini dapat dilihat dalam gam-
bar berikut.

ls Caftfi McN mnfrr, " Organizational Culture ", The Management Assistmrce
P rogram for N onprofi ts, diakses dari http://www.mapnp .orglibr ary | or gthry I
culture/culture.htm, tanggal 4 Desember 2011.

16 foan Gaustad. " SchooI Ascipline", itiakes dai httpl / eric.uoregon.edul
publicationsl digestsldigest078.html, ERIC Digest 7 Desember 2008.
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TakTampak Sulitberubah

Nilaiyang dianutbersama : Keyakinan dan tujuan penting

yang dimiliki bersama oleh kebanyakan orang dalam

kelompok yang cenderung membentuk perilaku kelom-

pok, dan sering bertahan lam4 bahkan walaupun sudah

terjadi perubahan dalam anggota kelompok.

Contoh: para manajer yang memPedulikan pelanggan;

eksekutif yang suka dengan pertimbangan jangka

panjang.

Norma perilaku kelompok: cara bertindak yang sudah

lazim atau sudah meresaP yang ditemukan dalam satu

kelompok dan bertahan karena anggota kelompok cen-

derung berperilaku dengan cara mengajarkan praktek-

praktek (juga nilai-nilai yang mereka anut bersama)

kepada para anggota baru memberi imbalan kepada

mereka yang menyesuaikan dirinya dan menghukum

yang tidak.

Contoh : para karyawan cepat menanggapi permintaan

pelanggan; para menajer yang sering.melibatkan

karyawan tingkat bawah dalam pengambilan ke-

putusan.

17 |ohn P. Kotter. & fames L. He skett, Corporate Culture and Performmrce,

terj Benyamin Molan. fakarta: PT Prehalindo,7998),5.



Tampak Mudahberubah

Pada bagian lain, Iohn P. Kotter dan ]ames L. Heskett,

memaparkan pula tentang tiga konsep budaya organisasi

yaitu: (1) budaya yang kua! (2) budaya yang secara sha-

tegis cocok; dan (3) budaya adaptif.ls

Organisasi yang memiliki budaya yang kuat ditandai

dengan adanya kecenderunganhampir semua manajer meng-

anut bersama seperangkat nilai dan metode menialankan usaha

organisasi. Karyawan baru mengadopsi nilai-nilai ini dengan

sangat cepat. Seorang eksekutif baru bisa saja dikoreksi oleh

bawahannya selain juga oleh bossnya jika dia melanggar norrna-

norma organisasi. Gaya dan nilai dari suahr budaya yang cende-

rung tidak banyak berubah dan akar-akamya sudah mendalam,

walaupun terjadi penggantian manajer. Dalam organisasi

dengan budaya yang kuat, karyawan cenderung berbaris meng-

ikuti penabuh genderang yang sama. Nilai-nilai dan perilaku

yang dianut bersama membuat orang merasa nyErman dalam

bekerja, rasa komitrnen dan loyalitas membuat orangberusaha

lebih keras lagi. Dalam budaya yang kuat memberikan struktur

dan konhol yang dibutuhkaru tanpa harus bersandar pada

birokrasi formal yang mencekik yang dapat menekan tumbuh-

nya motivasi dan inovasi.

Budaya yang strategis cocok secara eksplisit menyatakan

bahwa arah budaya harus menyelaraskan dan memotivasi

anggota, jika ingin meningkatkan kinerja organisasi. Konsep

utama yang digunakan di sini adalah "kecocokan". Jadi, sebuah

budaya dianggap baik apabila cocok dengan konteksnya.
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rglhid.,7.

Adapun yang dimaksud dengan konteks bisa berupa kondisi

obyektif dari organisasinya atau strategi usahanya.

Budaya yang adaptif berangkat dari logikabahwa hanya

budayayang dapat membantu organisasi mengantisipasi dan

beradaptasi dengan perubahan lingkungan, akan diasosiasi-

kan dengan kinerja yang suPerior sepanjang waktu. Ralph Kli-

mann menggambarkan budaya adaptif ini merupakan sebuah

budaya dengan pendekatan yang bersifat siap menanggung

resiko, percaya, dan proaktif terhadap kehidupan individu.

Para anggota secara aktif mendukung usaha satu sama lain

untuk mengidentifikasi semua masalah dan mengimplemen-

tasikan pemecahan yang dapatberfungsi. Ada suatu ftNa Percaya
(confdence) yang dimiliki bersama. Para anggotanya Percaya,
tanpa rasa bimbang bahwa mereka dapat menata olah secara

efektif masalah baru dan peluang apa saja yang akan mereka

temui. Kegairahan yang menyebar luas, satu semangat untuk

melakukan apa saja yang dia hadapi untuk mencapai keberhasil-

an organisasi. Para anggota ini reseptif terhadap perubahan dan

inovasi. Rosabeth Kanter mengemukakan bahwa jenis budaya

ini menghargai dan mendorong kewiraswastaan, yang dapat

membantu sebuah organisasi beradaptasi dengan lingkungan

yang berubah, dengan memungkinkannya mengidentifikasi

dan mengeksploitasi peluang-peluang bam' Contoh perusahaan

yang mengembangkan budaya adaptif ini adalah D3t tal EquiTnent

Corporation dengan budaya yang mempromosikan inovasi,

pengambilan resiko, pembahasan yang jujur, kewiraswastaan,

dan kepemimpinan pada banyak tingkat dalam hierarki.le

re Greece, The Influence of National Culture anil Organizational Culture
Alignment on lob Stress anil Performance: Eaidence, diakses dari httP://

www.scribd.comldocl22g304Gdoc, tanggal 4 Desember 201'l'.'



C. Proses Pembentukan Budaya Organisasi
Munculnya gagasan-gagasan atau jalan keluar yang

kemudian tertanam dalam suatu budaya dalam organisasi bisa
bermula dari mana pury dari perorangan atau kelompok, dari
tingkat bawah atau puncak. Taliziduhu Ndraha menginven-
tarisir sumber-sumhr pembentuk budaya organisasi, diantara-
nya: (1) pendiri organisasi; (2) pemilik organisasi; (3) Sumber
daya manusia asing; (4) luar organisasi; (4) orang yang berke-
pmtingan dengan organi sasi (stalcc lnldu); dan (6) masyarakat.r
Selaniuh'rya dikemukakan pula bahwa proses budaya dapat
terjadi dengan cara: (L) kontak budaya; (2) benturan budaya;
dan (3) penggalian budaya. Pembentukan budaya tidak dapat
dilakukan dalam waktu yang sekejap ruunun memerlukan waktu
dan bahkan biaya yang tidak sedikit untuk dapat menerima
nilai-nilai baru dalam organisasi.2r

, Setelah mapan, budaya organisasi sering mengabadikan
dirinya dilam sejumlah hal. Calon anggota kelompok mungkin
akan disaring berdasarkan kesesuaian nilai dan perilakunya
denganbudaya organisasi. Kepada anggota organisasi yang baru
terpilihbisa diajarkan gaya kelompok secara eksplisit. Kisah-
kisah atau legenda-legenda historisbisa diceritakan terus me-
nerus untuk mengingatkan setiap orang tentang nilai-nilai kelom-
pok dan apa yang dimaksudkan dengannya.

Para manajer bisa secara eksplisit berusaha bertindak
sesuai dengan contoh budaya dan gagasan budaya tersebut.
Begitu jug+ anggota senior bisa mengkomunikasikan nilai-nilai
pokok mereka secara terus menerus dalam percakapan sehari-
hari atau melalui ritual dan perayaan-perayaan khusus.

2oTaliziduhu Ndraha, Budaya, 17.
2r lbid.,lg.
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Orang-orang yang berhasil mencapai gaga san-Sagasan

yang tertanam dalam budaya ini dapat terkenal dan dijadikan

pahlawan. Proses alamiah dalam identifikasi diri dapat men-

dorong anggota muda untuk mengambil alih nilai dan gaya

mentor mereka. Barangkali yang paling mendasar, orang yang

mengikuti norma-norma budaya akan diberi imbalan (tattard)

sedangkan yang tidak, akan mendapat sanksi Qtunishment).
Imbalan (rntaril)bisa berupa materi atau pun Promosi jabatan

dalam organisasi tertentu sedangkan untuk sanksi @unishment)
tidak hanya diberikan berdasar pada aturan organisasi yang

ada semata, namun juga bisa berbentuk sanksi sosial. Dalam

arti, anggota tersebut menjadi isolated di lingkungan organi-

sasinya.
Dalam suatu organisasi sesungguhnya tidak ada budaya

-yang "baik" atau "buruk", yang ada hanyalatr budaya yang "cocoK'

atau "tidak cocoK'. fika dalam suatu organisasi memiliki budaya

yang cocok, maka manajemennya lebih berfokus pada upaya

pemeliharaan nilai-nilai- yang ada dan perubahan tidak perlu

dilakukan. Namun jika terjadi kesalahan dalam rhemberikan

asumsi dasar yang berdampak terhadap rendahnya kualitas

kinerja maka perubahan budaya mungkin diperlukan.

Namun demikiary Djokosantoso Mulyono menyatakan

bahwa budaya organisasi adalah tradisi yang sangat sukar untuk

diubah, karena budaya organisasi sebagai sistem yang nilai

yang diyakini oleh semua anggotanya.z Disisi lairu tidakbisa

dipungkiri bahwa budaya mengalami suatu revolusi selama

bertahun-tahun melalui sejumlah proses belajar yang telah ber-

2 Akhmad Sudrajat, Budaya Oganisasi di Sekalah, dtak*s dari http://
akhmadsudrajat.wordpress.com/20 O8 I 0U 27 hudaya-organisasi-di-
sekolah, tanggal5 Desember 2011.



aka[, maka mungkin saja sulit untuk diubah. Kebiasaan lama

akan sulit dihilangkan. Walaupun demikian, Howard Schwartz
dan Stanley Davis dalam bukunya Matching Corporate Culture
and Business Strategy yarrgdikutip oleh Akhmad Sudrajat, menge-

mukakan empat alternatif pendekatan terhadap manajemen

budaya organisasi, yaitu: (1) Lupakan kultur; (2) Kendalikan

disekitamya; (3) Upayakan untuk mengubah unsur-unsur kultur

agar cocok dengan strategi; dan (4) Ubah strategi.ts
Hal ini diperkuat oleh Peter Bijur, sebagaimana dikutip

Shofan Efendi, menyatakan bahwa terdapat 5 faktor penting

untuk mensukseskan perubahan budaya organisasr, yaifu:

1. Nilai-nilai yang mendukung pencapaian visi yang telah

ditetapkan;

2. Motivasi yang mampu memobiliasi dukungan untuk

perubahan;
3. Ide dan Strategi yang tepat untuk menciptakan lingkungan

yang mampu menyuburkan kebersamaan dalam perumus-

an ide-ide dan strategi untuk mendorong perubahan;

4. Tujuan yang jelas serta selalu dikomunikasikan kepada

para anggota organisasi;

5. Etik kinerja yang ditumbuhkan dengan sistem remunerasi

dan penghargaan yang tepat.za

Selanjubrya Sofian Efendi dengan mengutip pemikiran

Alan Kennedy dalam bukunya Corporate Culture mengemukan

bahwa terdapat lima alasan untuk membenarkan perubahan

ts lbid.
2a Sofian Efm di, Membangun Budayn Birokrasi Untuk Good Got)errnnnce,

diakses dari http//www.sofian.staff.ugm.ac.id, tanggal 5 Desember 20L1.
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budaya secara besar-besaran : (1) )ika organisasi memiliki nilai-

nitai yang kuat namun tidak cocok dengan lingkungan yang ber-

ubah; (2) lika organisasi sangat bersaing dan bergerak dengan

kecepatan kila! (3) |ika organisasi berukuran sedang-sedang

saja atau lebih buruk lagi; ( ) |ika organisasi mulai memasuki

peringkat yang sangat besar; dan (5) ]ika organisasi kecil tetapi

berkembang pesat.s

Selanjutnya Kennedy mengemukakan bahwa jika tidak

ada satu pun alasan yang cocok dengan di ata+ jangan melaku-

kan perubahan. Analisisnya terhadap sepuluh kasus usaha meng-

ubah budaya menunjukkan bahwa hal ini akan memakan biaya

antara 5 sampai L0 persen dari yang telah dihabiskan untuk

mengubah perilaku orang. Meskipun demikian mungkin hanya

akan didapatkan setengah perbaikan dari yang diinginkan'

Dia mengingatkan bahwa hal itu akan memakan biaya lebih

banyak lagi. dalam bentuk waktu, usaha dan uang'

D. Pentingnya Memahami Budaya Organisasi

Setiap organisasi tentunya memiliki definisi yang berbeda-

beda mengenai budaya organisasi. Menurut Robbins, budaya

organisasi adalah sistem nilai bersama dalam suatu organisasi

yang menentukan tingkat bagaimana para karyawan melaku-

kan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya organi-

sasi juga didefinisikan sebagai suatu nilai-nilai yang meme-

domani sumber daya manusia dalam menghadapi permasalah-

an ekstemal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusaha-

an, sehingga masing-masing anggota organisasi harus mema-

zs lbid.
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hami nilai-nilai yang ada serta mengerti bagaimana mereka
harus bertindak dan bertingkah laku.26

Semua sumber daya manusia harus dapat memahami
dengan benar budaya organisasinlra, karena pemahaman ini
sangat berkaitan dengan setiap langkah ataupun kegiatan yang
dilakukan, baik perencanaan yang bersifat strategis dan taktikal
maupun kegiatan implementasi perencanaan, dimana setiap
kegiatan tersebut harus berdasar pada budaya organisasi.

E. Nilai-nilai yang Terkandung dalam Budaya Organisasi
Hasil penelitian yang dilakukan O'Reilly, Chatman dan

Caldwell dan Sheridan menunjukkan arti pentingnya nilai
budaya organisasi dalam mempengaruhi perilaku dan sikap
individu. Hasil penelitian tersebut memberikan indikasi bahwa
terdapat hubungan antara person-organization fit dengan tingkat
kepirasan kerja, komitmen dan turnover karyawary dimana
individu'yang sesuai dengan budaya organisasi memiliki ke-
cenderungan untuk mempunyai kepuasan kerja dan komitmen
tinggi pada organisasi, dan juga memiliki intensitas tinggi
untuk tetap ti.ggul danbekerja di organisasi, sebaliknya individu
yang tidak sesuai dengan budaya organisasi cenderung untuk
mempunyai kepuasan kerja dan komitmen rendah, akibahrya
kecenderungan untuk meninggalkan organisasi tentu saja lebih
ti.gg (tingkat tumover karyawan ti"Sgr). Hasil penelitian juga
menunjukkan bahwa nilai budaya secara signifikan mempeng-

26 Susantq Budaya Perusalnan,lakarta: PT. Elex Media Komputindo,
L997, penelusuran melalui google, dari http:// re-searchengines.com/
dwi0908.html.
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aruhi efektifitas organisasi melalui peningkatan kualitas output

dan mengurangi biaya pengadaan tenaga keria'z7

Dengan memahami dan menyadari arti penting budaya

organisasibagi setiap individu, akan mendorong Para manajer

menciptakan kultur yang menekankan pada interpersonal

relationship (yang lebih menarik bagi karyawan) dibanding-

kan dengan kultur yang menekankan pada work task' Menurut

Robbins ada sepuluh karakteristik kunci yang merupakan inti

budaya organisasi, Yakni:26

L. Member identity,yaitu identitas anggota dalam organisasi

secara keseluruhan, dibandingkan dengan identitas dalam

kelompok kerja atau bidang profesi masing-masing,

2. Group emphnsis,yaitu seberapa besar aktivitas kerja bersama

lebih ditekankan dibandingkan kerja individual,

3. People focus, yaitu seberapa jauh keputusan manajemen yang

diambil digunakan untuk mempertimbangkan keputusan

tersebut bagi anggota organisasi,

4. lJnit integration,yaituseberapa jauh unit-unit di dalam orga-

nisasi dikondisikan untuk beroperasi secara terkoordinasi

5. Control,yaitu banyaknya/jumlah peraturan dan Pengawas-
an langsung digunakan untuk mengawasi dan mengen-

dalikan perilaku karYawary

5. Risk taleronce,yaitu besamya dorongan terhadap karyawan untuk

menjadi lebih agresif, inovatif, dan berani mengambil risiko,

27 C/Reilly, C. A., Chatman, I., & Caldwell, D' F', 1991, People and

Organizational tulture: AProfiIe Comperison Approach to Assesing Person-

Or ganization F it, 34(3), 487 -51'6.
28 Dwi Irawati, Implementasi Nilai-nilai Budaya organisasi melalui

Sosialisasi Budaya Organilsasi, diakses dari http:// re-searchengines.com/

dwi0908.html, tanggal 4 Desember 2011.



7. Reward criteria, yaitu berapa besar imbalan dialokasikan
sesuai dengan kinerja karyawan dibandingkan alokasiber-
dasarkan senioritas, favoritism, atau faktor-faktor nonkinerja
lainnya,

8. Conflict tolerance, yaitu besarnya dorongan yang diberikan
kepada karyawan untuk bersikap terbuka terhadap konflik
dan kritik,

9. Means-ends orientation, yaitu intensitas manajemen dalam
menekankan pada penyebab atau hasil, dibandingkan pada
teknik dan proses yang digunakan untuk mengembangkan
hasil,

10. Open-sistem focus, yaitu besarnya pengawasan organisasi
dan respon yang diberikan untuk mengubah lingkungan
eksternal.

F. Manfaat Budaya Organisasi
Keiinambungan organisasi sangat tergantung pada

budaya yang dimiliki. Susanto mengemukakan bahwa budaya
perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai daya saing andalan
organisasi dalam meniawab tantangan dan perubahan. Budaya
organisasi pun dapatberfungsi sebagai rantai pengikat dalam
proses menyamakan persepsi atau arah pandang anggota ter-
hadap suatu permasalahary sehingga akan menjadi satu ke-
kuatan dalam pencapaian tujuan organisasi.2e

Beberapa manfaat budaya organisasi dikemukakan oleh
Robbins, yaitu:

1. Membatasi peran yang membedakan antara organisasi
yang satu dengan organisasi lain karena setiap organisasi
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P Susanto, A.8., Builaya.

mempunyai peran yangberbeda sehingga perlu memiliki

akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang

ada di dalamnya

2. Menimbulkan rasa memitiki identitas bagi anggota; dengan

budaya yang kuat anggota organisasi akan merasa memiliki

identitas yang merupakan ciri khas organisasinya,

3. Mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan

kepentingan individu,

4. Menjaga stabilitas organisasi; komponen-komponen

organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang

sama akan membuat kondisi internal organisasi relatif

stabil.3o

Keempat fungsi tersebut menunjukkan bahwa budaya

dapat membentuk perilaku dan tindakan karyawan dalam

menjalankan aktivitasnya. oleh karena itu, nilai-nilai yang ada

dalam oragnisasi perlu ditanamkan sejak dini pada diri setiap

anggota.

G. Pengembangan Budaya Organisasi di Sekolah

Dengan memahami konsep tentang budaya organisasi'



urgensi, nilai-nilai dan manfaat budaya organisasi sebagai-
mana telah diutarakan di atas, selanjutnya di bawah ini penulis
akan menguraikan tentang pengembangan budaya organisasi
dalam konteks persekolahan. Secara rrnutn, penerapEln konsep
budaya organisasi di sekolah sebenamya tidak jauh berbeda
dengan penerapan konsep budaya organisasi lainnya. Kalau-
pun terdapat perbedaan mungkin hanya terletak pada jenis
nilai dominan yang dikembangkannya dan karakateristik dari
para pendukungnya. Berkenaan dengan pendukung budaya
organisasi di sekolah Paul E. Heckman sebagaimana dikutip
oleh Stephen Stolp mengemukakan bahwa " the commonly held
beliefs of teachers, students, and principals."3r

Nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah, tentunya tidak
dapat dilepaskan dari keberadaan sekolah itu sendiri sebagai
organisasi pendidikan, yang memiliki peran dan fungsi untuk
berushtra mengembangkan, melestarikan dan mewariskan nilai-
nilai budaya kepada para sisraranya Dalam hal ini, Larry Lashway
menyebutkan bahwa "schools are moral institutions, ilesigned to
promote social norms,..." .32

Nilai-nilai yang mungkin dikembangkan di sekolah tentu-
nya sangat beragam. Jika merujuk pada pemikiran Spranger
sebagaimana disampaikan oleh Sumadi Suryabrata, maka
setidaknya terdapatenam jenis nilai yang seyoryanya dikem-
bangkan di sekolah. Dalam tabel berikut ini dikemukakan
keenam jenis nilai dari Spranger beserta perilaku dasarnya.

Stephen Stolp. "Leadership for School Culture" . (http:llumt.ed.goal
databaseslERlC_Digests/ ed37 01.98.htm1). ERIC Digest, Number 91. Tahun
1994, penelusuran melalui goole.com
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Thbel |enis Nilai dan Perilaku Dasarnya nenurut Sprangers3

Dengan merujuk pada pemikiran Fred Luthan, dan Edgar
Scheir; di bawah ini akan diuraikan tentang karakteristik budaya
organisasi di sekolalu yaitu tentang (1) obeseraed behauioral
regularities; (2) norms; (31 ilominant aalue. g) philosophy; (5) rules
dan (6) organization climate.3a

1. Obamteil behaaioral regularitirebudaya organisasi di sekolah
ditandai dengan adanya keberaturan cara bertindak dari
seluruh anggota sekolah yang dapat diamati. Keberaturan
berperilaku ini dapat berbentuk acara-acara ritual tertenttl
bahasa umum yang digunakan atau simbol-simbol tertentu,
y:mg mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh anggota
sekolah.

2. Norms; budaya organisasi di sekolah ditandai pula oleh
adanya norma-norrna yang berisi tentang standar perilaku

n Larry Lashway. "Ethical kadership". (http://eric.uoregon.edu/
publications/digestVdigestl0T.html). ERIC Digest. Number 106. Iune 1996,
ynelusuran melalui goole.com.

s Modifikasi dari Sumadi Suryasubrata, Psikologi Kepribaitian
(Jakarta: Rajawali, 1990).

s Fred Luthan .1995. Organizational Behaoior. Singapore: McGraw-
Hill,Inc., diakses dari peneluzuran google.com, Akhmad Sudr ajat, Budrya
Or ganisasi di Selolah, http://akhmadsudrajat.wordpre ss.coml2}O$ / gU 27 |
budaya-organisasi-di-sekolah, tanggal 4 Desember 20L1.



3.

dari anggota sekolatu baik bagi siswa mauPun guru. Standar

perilaku ini bisa berdasarkan pada kebijakan intem sekolah

itu sendiri maupun pada kebijakan pemerintah daerah dan

pemerintah pusat. Standar perilaku siswa terutama berhu-

bungan dengan pencapaian hasil belajar siswa, yang akan

menentukan apakah seorang siswa dapat dinyatakan lulus/

naik kelas atau tidak. Standar perilaku siswa tidak hanya ber-

kenaan dengan aspek kognitif atau akademik semata namun

menyangkut seluruh aspek kepribadian. Jika kita berpegang

pada Kurikulum Berbasis Kompetensi, secara umum stan-

dar perilaku yang diharapkan dari tamatan Sekolah Menengah

Atas, diantaranya mencakup

(1) Memiliki keyakinan dan ketaqwaan sesuai dengan

ajara4 agama yang dianutnya;

(Q Memiliki nilai dasar humaniora untuk menerapkan ke-

bersamaan dalam kehidupan;

(3) Menguasai pengetahuan dan keterampilan akademik

serta beretos belajar untuk melanjutkan pendidikan;

(4) Mengalihgunakan kemampuan akademik dan keteram-

pilan hidup dimasyarakat local dan global;

(5) Berekspresi dan menghargai seni;

(6) Menjaga kebersihan, kesehatan dan kebugaran jasmani;

(7) Berpartisipasi dan berwawasan kebangsaan dalam ke-

hidupan bermasyarakaq berbangsa, dan bemegara secara

demokratis.

Sedangkanberkenaan dengan standar perilaku guru/ tentu-

nya erat kaitannya dengan standar kompetensi yang harus

dimiliki guru, yang akan menopang terhadap kinerjanya.

2U

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerin-

tah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagai-

mana tercantum dalam Penjelasan Perafuran Pemerintah

No 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

yaitu: (1) Kompetensi pedagogik yaitu merupakan kemampu-

an dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) pema-

haman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pema-

haman terhadap peserta didik; (c)pengembangan kuri-

kulum/silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) pelak-

sanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f)

evaluasi hasil belajar; dan (g) pengembangan peserta didik

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki-

nya; (2) Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampu-

an kepribadian yang: (a) mantap; (b) stabil; (c) dewasa; (d)

arif dan bijaksana; (e) berwibawa; (f) berakhlak mulia; (g)

menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakaf (h)

mengevaluasi kinerja sendiri; dan (i) mengembangkan diri

secara berkelanjutan; (3) Kompetensi sosial yaitu meru-

pakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat

untuk: (a) berkomunikasi lisan dan tulisan; (b) mengguna-

kan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;

(c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pen-

didilg tenaga kependidikar; orangtua/wali peserta didik;

dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar;

dan (4) Kompetensi profesional merupakan kemampuan

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam

yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metoda keilmuanL/

teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar;

(b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolatu (c) hubung-

an konsep antar mata pelajaran terkai! (d) penerapan konsep-



konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kom-
petisi secara profesional dalam konteks global dengantetap
melestarikan nilai dan budaya nasional.

4. Dominant aalues; jika dihubungkan dengan tantangan
pendidikan [rdonesia dewasa ini yaitu tentangpencapaian
mutu pendidikan" makabudaya organisasi di sekolah seyogya-
nya diletakkan dalam kerangka pencapaian mutu pendi-
dikan di sekolah. Nilai dan keyakinan akan pencapaian mutu
pendidikan di sekolah hendaknya menjadi hal yang utama
bagi seluruh warga sekolah. Adapun tentang makna dari
mutu pendidikan itu sendiri, fiyono sebagaimana disam-
paikan oleh Sudarwan Danim35 mengartikannya sebagai
gambaran keberhasilan pendidikan dalam mengubah ting-
kah laku anak didik yang dikaitkan dengan tujuan pendidikan.

Sementara ihr, dalam konteks Manajemen Peningkatan Mutu
Btirbasis SekolatU mutu pendidikan meliputi aspek input,
proses danoutputpendidikan. Pada aspek input,mutu pen-
didikan ditunjukkan melalui tingkat kesiapan dan keter-
sediaan sumber daya perangkatlunak, danharap
Makin ti^gg tingkat kesiapan input, makin tinggi pula
rnutu input tersebut. Sedangkan pada aspek proses, mutu
pendidikan ditunjukkan melalui pengkoordinasian dan
penyerasian serta pemanduan input sekolah dilakukan secara
harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajar-
an yang menyenangkan(enjoyable learning), mampu men-
dorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar miunpu
memberdayakan peserta didik. Sementara, dari aspek ouf

s Penelusuran melalui google.com, Akhmad Sudrajat, Budaya
Organisasi.
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put, mutu pendidikan dapat dilihat dari prestasi sekolah,

khususnya prestasi sisw4 baik dalam bidang akademik mau-

pun non akademik. Berbicara tentang uPaya menumbuh-

kembangkanbudaya mutu di sekolah akan mengingatkan

kita kepada suatu konsep manajemen dengan aPa yang

dikenal dengan istilah Total Quality Management (TQM),

yang merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan

suatu unit usaha untuk mengoptimalkan daya saing organi-

sasi melalui prakarsa perbaikanterus menerus atas produk,

jasa, manusia, proses kerja, dan lingkungannya' Berkaitan

dengan bagaimana TQM dijalankan, Gotsch dan Davis se-

bagaimana dikutip oleh Sudarwan Danim, mengemukakan

bahwa aplikasi TQM didasarkan atas kaidah-kaidah, yaitu:s

(1) Fokus pada pelan1gan;

(2) obsesi terhadap kualitas;

(3) pendekatan ilmiah;

(4) komitmen jangka panjang;

(5) kerjasama tim;

(6) perbaikan kinerja sistem secara berkelanjutan;

(7) diklat dan pengembangan;

(8) kebebasan terkendali;

(9) kesatuan tujuan; dan

(10) keterlibatan dan pemberdayaan karyawan secara

optimal.

Selain itu, Danim juga mengemukakan empat prinsip

utama dalam mengaplikasikan TQM, yaitu: (1) kepuasan

pelanggary (2) respek terhadap setiap orang; (3) pengelolaan

35lbid.
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berdasarkan fakt4 dan (4) perbaikan secara terus menerus.

Selanjutnya, dalam konteks Manajemen Peningkatan Mutu

Berbasis Sekolah, Depdiknas (2001) telah memerinci tentang

elemen-elemenyang terkandung dalambudaya mutu di sekolah,

yakni: (a) informasi kualitas harus digunakan untuk perbaikan;

bukanuntuk orang(b)kewenanganhams

sebatas tanggung jawab; (c) hasil harus diikuti penghargaan

(reward) atau sanksi (punishment); (d) kolaborasi dan sinergi,

bukan kompetisi, harus merupakanbasis kerja sama; (e) warga

sekolah merasa aman terhadap pekerjaannya; (t) atmosfir ke-

adrlnr(fairness) harus ditanamkan; (g) imbal jasaharus sepadan

dengan nilai pekerjaannya; dan (h) warga sekolah merasa

memiliki sekolah.
Di lain pihak, Jann E. Freed et. al. dalam tulisarurya tentang

A Culture foi Academic Excellence: lmplementing the Quality
Principles in Higher Education. dalam ERIC Digesf memaparkan

tentang upaya membangun budaya keunggulan akademik

pada pendidikan tinggl dengan menggunakan prinsip-prinsip

Total Quality Management, yt gmencakup:37

(7) Yision, mission, and outcomes driaen;
(2) Sistems dependent;
(3) Leadership: creating a quality culture;
(4) Sistematic indfuidual deaelopment;
(4) Decisions b ased on fact;
(5) Delegation of decision making;

37 Jann E. Freed . et.al. " A Culture for Academic Excelknce: Implcmenting
the Quality Principles in Higher Education". ERIC Digest. Tahun 1997,
penelusuran melalui google http://www.ed.gov/databases/ERlCDigests/
ed406962.html.
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(6) Collaboration;
(7) Planningfor change; darr

(8) Leadership: supporting a quality culture.

Dikemukakan pula bahwa "u)hen the quality principles are

implemented holistically, a culture for academic excellence is

ueated.Dari pemikiranfan E.Freed et. al. di atas, kita dapat

menarik benang merah bahwa untuk dapat membangun

budaya keunggulan akademik atau budaya mutu pendi-

dikan betapa pentingnya kita untuk dapat mengimplemen-

tasikan prinsip-prinsip Total Quality Management, dan

menjadikannya sebagai nilai dan keyakinan bersama dari

setiap anggota sekolah.

Philosophy; budaya organisasi ditandai dengan adanya

keyakinandari seluruh anggota organisasi dalam meman-

dang tentang sesuatu secara hakiki, misalnya tentang waktu,

manusia, dan sebagainya yang dijadikan sebagai kebijakan

organisasi. fika kita mengadopsi filosofi dalam duniabisnis

yang memang telah terbukti memberikan keunggulan pada

penrsahaan, di mana filosofi ini diletal,<kan pada upaya mem-

berikan kepuasan kepada para pelanS1an, maka sekolah

pun seyoryanya memiliki keyakinan akan pentingnya uPaya

unttrk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dalam

konteks Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah,

Depdiknas (2001) mengemukakan bahwa: "pelanggan, ter-

utama siswa harus merupakan fokus dari semua kegiatan

di sekolah. Artinya, semua input-proses yang dikerahkan di

sekolah tertuju utamanya untuk meningkatkan mutu dan

kepuasan peserta didik. Konsekuensi logis dari ini semua

adalah bahwa penyiapan input, pro*sbelaiar mengaiar harus

5.

f



benar-benar mewujudkan sosokutuh mutu dan kepuasan
yang diharapkan siswa."
Rules;budaya organisasi ditandai dengan adanya ketentu-
an dan aturan main yang mengikat seluruh anggota organi-
sasi. Setiap sekolah memiliki ketentuan dan aturan main
tertentu, baik yang bersumber dari kebijakan sekolah se-
tempat maupun dari pemerintah, yang mengikat seluruh
warga sekolah dalam berperilaku dan bertindak dalam
organisasi. Aturan urnum di sekolah ini dikemas dalam
bentuk tata- tertib sekolah (school discipline), di dalamnya
berisikan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
oleh warga sekolah, sekaligus dilengkapi pula dengan ke-
tentuan sanksi, jika melakukan pelanggaran. ]oan Gaustad
(1992) dalam tulisannya tentang School Discipline yang
dipublikasikan dalam ERIC Digest 7 I mengatakan bahwa:38
"School discipline has two main goals: (1) ensure the safety of
staff and students, and (2) create an enaironment conduciae to
learning.

Organization climate; budaya organisasi ditandai dengan
adanya iklim organisasi. Hay Resources Direct mengemu-
kakan bahw a " oorganizational climate is the perception of how
it feels to work in a particular enoironment. lt is the " atmosphere
of the workplace" and people's perceptions of 'thc way we do
things here.se

s Penelusuran melalui google.com, Akhmad Sudraiat, Budaya
Organisasi.

s Hay Group, " lnfuntention: Managerial Style I Organizational Clinate
Assessment". (http://www. hayresourcesdirect. haygroup.com/ Misc/
style_climate_intervention.asp.) 2003.
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Di sekolah terjadi interaksi yang saling memPengaruhi

antara individu dengan lingkungannla, baik lingkungan fisik

maupun sosial. Lingkungan ini akan dipersepsi dan dirasakan

oleh individu tersebut sehingga menimbulkan kesan dan pe-

rasaan tertentu. Dalam hal ini, sekolah harus dapat mencipta-

kan suasana lingkungan kerja yang kondusif dan menyenang-

kan bagi setiap anggota sekolah, melalui berbagai penataan

lingkungan, baik fisik maupun sosialnya. Moh. Surya menye-

butkanbahwa:

"Lingkungan kerja yang kondusif baik lingkungan fisik, sosial
maupun psikologis dapat menumbuhkan dan mengembangkan
motif untukbekerja denganbaik dan produktif. Untukitu, dapat
diciptakan lingkungan fisik yang sebaik mungkin, misalnyake-
bersihan ruangar1 tata letak, fasilitas dan sebagainya. Demikian
pul4 lingkungan sosial-psikologis, seperti hubungan antar pribadi,
kehidupan kelompok, kepemimpinan, Pengawasan, promosi,
bimbingan, kesempatan untuk maiu, kekeluargaan dan sebagai-
nya" -^

Dalam konteks Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis

Sekolah (MPMB$ dikemukakan bahwa salah satu karakteris-

tistik MPMBS adalah adanya lingkungan yang aman dan tertib

dan nyaman sehingga proses belajar mengaiar dapat berlang-

sung dengan nyaman (eni oy able learning).

H. Membangun Budaya Organisasi di Sekolah Untuk

Pengembangan Lembaga

Pentingnya membangun budaya organisasi di sekolah

4 Moh. Surya, Nilai-Nilai Kehidupan (makalah) (Kuningan:'PGRI

PD II Kuningaru 1995),3-8.



terutama berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan pendi-

dikan sekolah dan peningkatan kineria sekolah. Sebagaimana
disampaikan oleh Stephen Stolpar tentang Sdrool Culture yang

dipublikasikan dalam ERIC Digest, dari beberapa hasil studi
menunjukkan bahwa budaya organisasi di sekolah berkorelasi
dengan peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa serta
kepuasan kerja dan produktivitas guru.

Begituiug4 studi yang dilakukan LeslieJ. Fyans, fr. dan
Martin L. Maehr tentang pengaruh dari lima dimensi budaya

organisasi di sekolah yaitu: tantangan akademik, prestasi

komparatif, penghargaan terhadap prestasi" komunitas sekolah,

dan persepsi tentang tujuan sekolah menunjukkan survey
terhadap 15310 siswa tingkat empat, enarn, delapan dan sepuluh

dari E20 sekolah umum di Illinois, mereka lebih termotivasi

dalam belajamya dengan melalui budaya organisasi di sekolah

yangtuat.o

Sementara itu, studi yang dilakukan,I"o)'L.Thacker and

William D. Mclnemey terhadap skor tes siswa sekolah dasar

menunjukkan adanya pengaruhbudaya organisasi di sekolah
terhadap prestasi siswa. Studi yang dilakukannya memfokus-

kan tentang nett) mission statement, goals baseil on outcomes for
students, cuniculum alignment conesponding with those goals, staf

danelopment, and building lnel decision-making. Budaya organi-

sasi di sekolah juga memiliki korelasi dengan sikap guru dalam

bekerja. Studi yang dilakukan Yin Cheong Cheng membukti-

{r Stephen Stolp. "kailership for School Culture". (http:llwtnut.ed.goal
databasesl ERIC-Digestsl ed3701.98.html). ERIC Digest, Number 91. Tahun
1994, penelusuran melalui google.com, tanggal 4 Desember 2008.

a Pmdapat Leslie sebagaimana yang dikutip oleh Akhmad Sudrajat
dalam Buday a Or ganisasi di Sekolah, http://akhmadsudrajat. wordpress.
com/2008/01 127 hvdaya-organisasi-di-sekolah, tanggal 4 Desember 201 1.
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kan bahwa " stronger school cultures hadbetter motiaated teadrers.
ln an enoironment with strong organizational ideology, shared par-

ticipation, charismatic leaduship, and intimacy, teaclurs ex?rienced

higher job satisfaction and inueased productiaity" .ts

I. Sosialisasi Nilai-nilai Budaya Organisasi di Sekolah
Proses sosialisasi budaya khususnya dituiukan bagi calon

peserta didik, karyawan maupun guru (semua yang terlibat

dalam lingkungan pendidikan) baru yang akan bergabung

dengan lembaga darVatau anggota yang baru saja diterima
menjadi anggota dalam suatu lembaga pendidikan, karena

mereka belum mengenal budaya organisasi secara kompre-

hensif. Luthan menjelaskan bahwa proses sosialisasi budaya

organisasi dalam suatu perusahaan dapat dilakukan melalui

tahap-tahap berikut ini:s

1. Seleksi calon karyawan perusahaan; sejak awal pemilihan

calon karyawan, organisasi dapat mempertimbangkan

berbagai kemungkinan apakah calon karyawan tertmtu akan
* "--@g ada atau justru akan merusak

kultur yang telah terbangun,

2. Penempatan karyawan pada suatu pekeriaan tertentu,

dengan tujuan menciptakan kohesivitas di antara karyawan,

a Pendapat para ahli tersebut diatas, sebagaimana dikutip oleh
Akhmad Su&ai at dalam Budcya Oganisasi ili Sekoldr, penelusuran melalui
google. com, http ://akhmadsudrajat.wordpress. com/2fi ) I / 0U27 huday a-
organisasidi-sekolatu tanggal 4 Desember 201 1.

a Fred Luthans, Organizational Behaoior, Tth Ed., McGraw-Hill
Intemational Editioru 1995, penelusuran melalui google.com, dari Dwi
lrawafn,lmplementasiNilai-nilai BudayaOrganisasi Melalui Sosialisasi Budaya
Organisasi, http://re-searchengines.com/dwi0908.html, tanggal 4
Desember 2008.



4.

5.

Pendalamanbidang pekerjaan; tahap ini dimaksudkan agar

seseorang anggota semakin mengenal dengan baik dan
menyatu dengan bidang tugasnya serta memahami apa
yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing,

Penilaian kinerja dan pemberian pengh argaan, dimaksud-
kan agar karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai
dengan ketentuan organisasi sebagai salah satu norma

budaya serta dapat lebih intensif menerapkannya di masa
datang

Menanamkan kesetiaan pada nilai-nilai luhur yang dirniliki

organisasi,
Memperluas cerita dan berita tentang berbagai hal ber-

kaitan dengan budaya organisasi, misalnjra cerita tentang

pemutusan hubungan kerja kepada seseorang karyawan

karena menyalahgunakan kekuasaan/wewenang untuk

kepentingan pribadi meskipun karyawan tersebut sangat

potensial. Hal tersebut menekankan betapa pentingnya

moralbagi setiap karyawan, dan nilai moral ini tidak dapat

ditebus hanya dengan potensi yang dimiliki,
Pengakuan atas kinerja dan promosi, diberikan kepada

karyawan yang mampu melaksanakan tugas, kewajiban,

dan tanggung jawabnya dengan baik serta dapat menjadi

teladan karyawan lairy khususnya karyawan yang baru

bergabung.

Dalam analisa penulis, pada hakekatnya, pendapat

Luthan tersebut di atas bisa kita tarik dalarn dunia organisasi

pendidikan, yaitu dengan jalan menerapkan ketujuh point ter-

sebut secara konsisten dalam suatu lembaga/institusi. Dimulai
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7.

dari seleksi penerimaan siswabaru, penempatan tenaga pendidik

dan kependidikan sesuai dengan job description masing-

masing, pendalaman bidang pekerjaan dengan diadakannya

pelatihan, diklat maupun lokakary+ penilaian kinerja dengan

memberikan kenaikan pangkat, menanamkan loyalitas terhadap

lembaga, membangun citra lembaga di masyarakat sekeliling

sekolah dan juga masyarakat luas, memberikan penghargaan

berupa reward atas kinerja tenaga pendidik maupun kepen-

didikan. Reward untuk tenaga pendidik maupun kependidik-

an bisa di mange oleh masing-masing lembaga berdasar potensi

dan kemampuannya secara otonomi.

Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah, untuk dapat

memberikan pengakuan, suatu organisasi/lembaga harus

memiliki kriteria/ukuran baku yang dapat diterapkan secara

konsisten serta dapat diikuti dengan transparan oleh semua

tenaga yang ada di lembaga pendidikan. Beberapa hal yang

dapat dijadikan tolok ukur, misalnya:as

1. PotentialKemampuan teknik,

2. Human relation skilUteam work,

3. PersonalityKepribadian,

4. Potentiality,dan

5. Managerial skill (ba$ manajer/supervisor).

as Luthans, Organizational, 506.
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BAB VII I

MANAIEMEN PERUBAHAN
DALAM MENINGI(ATI(AN MUTU

PENDIDII(AN ISLAM

A. Pendahuluan

kmbaga pendidikan Islam iuga tidak luprrt dari "hukum"
dan tuntutan perubahan tersebut. Terlebih ketika dunia pendi-

dikan memasuki era globalisasi seperti saat ini, maka lembaga

pendidikan dihadapkan pada tantanganl dan yang semakin keras

yang menuntut kemampuan dan kernamuan untuk menjawab-

nya. Jika lembaga pendidikan Islam mampu merespon irama

perubahan -melalui inovasi-inovasi cerdas dan kreatifnya- maka

I Mastuhu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh system
pendidikan nasioanal dalam memasuki abad 21 yang mengharuskan
dunia pendidikan melakukan reposisi, serta strategi-strategr perubahan,
antara lain; tantangan ekstemal; globalisasi, kompleksitas, turbulence,
dinamika akselerasi, keberlanjutan dari yang kuno ke yang moderr v* konek-
tifitas, konvergensi, konsolidasi, rasionalisasi paradox global dankekuatan
pemikira4 Baca Mastuhu, Mmata uhngPanikiran Sbtem Pend.idilan N asional
ilalam abad 21 (Yogyakarta: Safiria Insania press, 2fi)3), 9-31. Sementara
Robbins, mengidentifikasi beberapa faktor yang menstimulasi terjadinya
perubahan dalam konteks organisasi secara umum, yakni; sifat angkatan
kerja yangberubah, teknologi, kejutan-keiutan ekonomi, tren sosial yang
beruball politik dunia baru dan sifat persaingan yangberuball Lihat dalam
Winardi, Manajemen Perubahan (fakarta: Kencana, 2005),6



peluang unfu k " surTJioe" akan sangat besar, namun jika lembaga

pendidikan Islam tidak mampu atau lamban merespon dinamika

perubahan, maka cepat atau lambat lembaga pendidikan Islam

akan tertinggal dan otomatis ditinggalkan masyarakat.

Perubahan dalam pengelolaan madrasah seyogyanya di-

arahkan untuk mencapai perkembangan dan perbaikan yang

melibatkan proses inovasi. Artinya perubahan dalam PenS-
elolaan madrasah tidak sekedar berubah" tetapi perubahan yang

berorientasi pada perbaikan. Oleh karenanya maka perubahan

dalam madrasah membutuhkan manajemen serta strategi yang

tepat, sehingga gagasan perubahan dapat diimplementasikan

untuk memperbaiki kondisi lembaga pendidikan Islam.

Perubahan adalah hukum kehidupan. Perubahan adalah

sebuah fakta dan kenyataan hidup dan perubahan yang terjadi

kadang-kaddng menyebabkan konflik. Barat maju cepat karena

mereka ingin setiap pekeria untuk membawa perubahan dalam

gaya kerja rhereka secara teratur dan mengharapkan setiap indi-

viduuntukmenjadi kreatif, inovatif daninisiator. Ini adalah alasan

yang paling penemuan dan kemajuan di bidang ilmu Penge-
tahuan dan tehrologi yang terkait dengan Barat. Di sisi lai+ sistem

Islam pendidikan kita dan budaya kerja mendorong kelanjutan

dari sistem lazim teral.lhir. Tesis ini tidakberartibahwa kita juga

harus memikirkan menunjukkan perubahan dalam sumber-

sumber dasar Islarn" yaitu. AlQur'an dan hadits. Kita harus meng-

adopsi budaya kerja Barat atauTimurlauh untuk kemajuan cepat

Mereka yang menunggu debu untuk menetaphidup di dunia

fantasi. Perubahan akan terus dengansatu perbedaanitu akan

terjadi lebih sering dan itu akan berlangsung secara bertahap

yang lebihbesar. ]adi, beradaptasi atau mati seperti dinosaurus

dan mencoba untuk menghidupkan kembali peradaban Islam
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yang berkelanjutan. Allah tidak membantu mereka yang sendiri
tidak mau berubah. Bertentangan dengan ini ijtihad sukses
dihargai dua kali, nrunun usaha yang gagal ijtihad juga mem=
bawa hadiah.

Dari perspektif manajemen, lembaga pendidikan adalah
lembaga yang memproduk kompetensi akademis2 dimana
ilmu pengetahuan menjadi basis bagi proses produksi kompe-
tensi tersebut. Ilmu pengetahuan baik natural scien ces maupun
sosial sciences, selalu mengalami perkembangan dan perubahan
yang sering dibahasakan dengan Shifting P aradigm3 (Pergeseran
gugusan pemikirankeilmuan). Kajian keilmuan selalu terkait dan
dipengaruhi oleh ruang danwaktu, terus mengalami pergerak-
an dan perubahan. Ilmu pengetahuan merupakan konstruksi
dari akal budi manusia yang bersifat historis, oleh karen ffiya;
maka perubahan atau dinamika perkembangan adalah sesuatu
yang sangat alamiah seiring dengan perkembangan dan per-
ubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh karena
basis operasional pendidikan adalah ilmu pengetahuan, maka
segala dinamika'perkembangan ilmu pengetahuan juga ber-
implikasi pada perubahan-perubahan pada lembaga penyeleng-
gara pendidikan.

Tirntutan ini sesungguhnya tidak saja dialami oleh lembaga
pendidikan tetapi juga semua lembaga apapun jenisnya baik
lembaga keagamaary negara maupun kemasyarakatan, tidak
ada yang luput dari pengaruh dinamika kehidupan ini. Pendi-

2 Ibrahim Musa, Korporasi Produksi Pendidikan, suatu paradigm
otonomi dan reformasi dalam Manajemen cotporate ilan Strategi Pemasaran
lasa Pendidikan, Buchori Alma (edit) (Bandung: Alfabeta, 2008),140.

3 Amin Abdullah, Studi Agama Normatiaitas Atau Historisitas
(Yogyakart4 Pustaka Pelajar, 7999), 102.
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dikan adalah sebuah prosesyangberlangsung dalam konteks

sosial tertentu yang dinamis. Oleh karenanya maka pendidikan

dan pengelolaan lembaga pendidikan tidak dapat dilepaskan

dari dinamika perubahan itu sendiri. Pendidikan senantiasa

berfungsi di dalam dan terhadap sistem sosial dimana lembaga

pendidikan itu beradaa. Bahkan, kelestarian lembaga-lembaga

itu, sedikit banyak akan dipengaruhi oleh sejauh mana mereka

dapat menyesuaikan diri dengan irama dan dinamika perubah-

an sosial tersebut.

I-embaga pendidikan Islam juga tidak luput dari "hukum"

dan tuntutan perubahan tersebut. Terlebih ketika dunia pendi-

dikan memasuki era globalisasi seperti saat ini, maka lembaga

pendidikan dihadapkan pada tantangans dan yang semakin keras

yang menuntut kemampuan dan kemamuan untuk menjawab-

nya. ]ika lembagapendidikan Islam mamPu meresPon irama

perubahan -melalui inovasi-inovasi cerdas dan kreatifnya- maka

peluang un'tuk "sttn)ipe" akan sangatbesar, namun jika lembaga

pendidikan Islam tidak mampu atau lamban merespon dinamika

a Nasutiorl Sosiologi Pendidikan (fakarta Bumi Aksara,7999),27-
s Mastuhu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh system

pendidikan nasioanal dalam memazuki abad 21 yang menghamskan dunia

pendidikan melakukan reposisi, serta strategi-strategi perubahan, antla

lain; tantangan ekstema! globalisasi, kompleksitas, turbulence, dinamika,

akselerasi, keberlanjutan dari yang kuno ke yang modern, konektifitaq
konvergensi, konsolidasi, rasionalisasi, paradox global dan kekuatan

pemikira4 Baca Mastuhu, Menatn ulnngP emfuiran Sistnt P endidilun N asianal

dalam abad 21 (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), 9-31. Sementara
Robbin, mengidentifikasi beberapa faktor yang menstimulasi teriadinya

perubahan dalam konteks organisasi secara umum, yakni; sifat angkatan

kerja yangberubah, teknologi, kejutan-kejutan ekonomi, tren social yang

berubah, politik dunia baru dan sifat persaingan yang berubah. Lihat

dalam Winardi, Manajemen Perubahan flakarta: Kencana, 2005\' 6.

300

perubahary maka cepat atau lambat lembaga pendidikan Islam

akan tertinggal dan otomatis ditinggalkan masyarakat.

B. Konsep Manaiemen Perubahan

1. Definisi Perubahan
Perubahary dalam bahasa Lrggris disebut dengan chnnge

atau taghyir dalam bahasa arab. Perubahan dapat dimalcrai sebagai

beralihnya keadaan sebelumnya (the before condition) menjadi

keadaan setelahnya (the after condition).6 Pengertian lain tentang

perubahan adalah making things different yak'imembuat sesuatu
menjadi berbeda atau beralih baik dari sisi tempat ukuran, sifat
dan sebagainya. Perubahan pasti mmghasilkan perbedaan" namun

perbedaan itu sesungguhnya bukan tujuan karena terdapat dua
jenis perubahan yakni perubahan yang diinginkan dan per-

ubahan yang tidak diinginkan.

Perubahan adalah transformasi dari keadaan sekarang
menuju keadaan yang diharapkan dimasa depanT. Perubahan

inilah yang dimaksud dalam kontetcslajgEE4etni perubah-

an yang diinginkan yang membawa kepada kemajuan dan ke-

mashlahatan kehidupan. Perubahan adalah cermin dari gerak

kehidupan Oleh karenanya maka manajemen perubahan men-
jadi penting untuk mengelola kehidupan agar tetap hidup.

Karena jika gerak perubahan itu berhenti maka kejumudan yang

akan terjadi. Sementara kejumudan adalah tanda kematian.

Maksud perubahan ini sebenarnya mengarah pada pem-

baruan. Kegiatan pembaruan pendidikan misalnya, senantiasa

berupaya untuk melakukan pembenahan-pembenahan pendi-

6 Winardi, Manaiemen Perubahan (fakarta: Kencana, 2005), 1.
7 Wibowo, Manajemen Perubahan (lakarta:: Pf Raja Grafindo Persad4

2006),.1,



dikan guna mencapai hasil yang lebih baik daripada hasil-hasil

sebelumnya sehingga parameter yang digunakan adalah efek-

tivitas dan efisiensi. Bagaimana mengefektifkan dan mengefi-

siensikan pelaksanaan pendidikan?, sehingga istilah manajemen

perubahan mestinya bisa diganti dengan istilah manajemen

pembaharuan. Namunfames L. Price mencoba membedakan

" Innoztation is a less general term than social change, that is, any

modification of the social structure and / or culture of a social system.

AII innoaation issocial change,butnot all social change isinnooation.s

(Pembaruan adalah istilah yang kurang umum dibanding

perubahan sosial, yakni suatu modifikasi dari sebuah struktur

sosial dan ataubudaya dari sistem sosial. Seluruhpembaruan

adalah perubahan social, tetapi tidak seluruh perubahan sosial

merupakan pembaruan.)

Adapun perubahan terjadi menurut Nursyam, karena

ada beberapa hal, yaitu adanya inovasi yang datang dari dalam

maupun dari luar, adanya motivasi kuat untuk berubah, dan

ada skenario perubahan (perubahan akseleratif).e brovasi dari

luar utamanya memberikan rangsangan unttrk berubalr" motivasi

membangun kesadaran untuk berubah" sedangkan skenario

mengadakan perubahan yang dikondisikan sesuai dengan

program yang direncanakan.

Perubahan dapat teriadi dalam bentuk perubahan yang

direncanakan oleh para pimpinan baik karena faktor internal

organisasi maupun akibat dorongan perkembangan lingkung-

sJames L. Price, Handbookof Organizational Measurement (London:

DC. Health and Company,1972),L18.
e Nursyam, "Indikator dan Pengukuran Pengembangan SDM di

Pesantren", dalam A. Halim et. al., Manaiemen Pesantren (Yogyakarta:

Pustaka Pesantren, 2005), 62.
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an (planned changes). Pada pihak lain, ada perubahan yang ter-
jadi tanpa perencanaan, atau mendadak karena ketidakpuasan
dari para anggota organisasi terhadap situasi ( unplarcd dranges)lo .

Secara psikologis, perubahan yang pertama terjadi dalEun suasarul
stabil sedang perubahan yang kedua teriadi karena konflik dan
tidak jarang selanjutnya mengakibatkan konflik yang ber-
kepanjangan dalam organisasi.

2. Tujuan Perubahan

Tujuan umum dari suatu perubahan (yang direncanakan)
dalam kehidupan organisasi adalah untuk memperbaiki ke-
mampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan per-
ubahan lingkungan. Dalam konteks ini terdapat dua jenis tujuan;
pertama; untuk meningkatkan kemampuan adaptabilitas yakni
kemampuan sebuah organisasi untuk merasa dan memahami
baik lingkungan internal maupun eksternalnya dan mengam-
bil tindakanyang sesuai untu menciptakan kecocokan atau ke-

seimbangan yang lebih baik antara kedua lingkungan tersebut.
Kedua kopabilitas kemampuan suatu system social untuk mem-
pertahankan identitas danintegritasnya sebagai suatu system
yang kuat dengan menyesuaikan diri terhadap berbagai per-
ubahan yang terjadi baik pada lingkungan internal maupun
ekstemalnya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perubahan
yang dilakukan dan terjadi secara sadar dalam kehidpanorga-
nisasi tidak lain ditujukan untuk memperbaiki atau memak-
simalkan peran dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan.

10 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan
Permasalahannya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),1.66.



3. Faktor Pendorong Perubahan

Ide-ide tentang perubahan terus bergulir baik dalam

kehidupan personal maupun sosial. Pertanyaan yang kemudi

an muncul adalah; mengapa harus berubah? Perubahan adalah

safu yang alami" namun dalam konteks tertentu perubahan men-
jadi suatu yang niscaya yang perlu direncanakan dan didesain

secara matang. Hal terjadi karena adanya tuntutan-tuntutan

perubahan. Tuntutan perubahan bisa datang dari dalam orga-

nisasi ataupun dari luar organisasi. Tuntutan itu dialami oleh

siapapury organisasi apapun, termasuk lembaga-lembaga pen-

didikan Islam.

Sejarah perkembangan lembaga pendidikan Islam sejak

zaman Islam awal hingga saat ini menunjukkan adanya ino-

vasi-inovasi yang mencerminkan dinamika lembaga pendidik-

an Islam. Berbagai upaya perbaikary pengembangan, baik me-

nyangkut wadah (kelembagaan) maupun isinya terus dan selalu

dilakukari. Hal ini dilatari oleh kebutuhan akan perubahan dan

pembaharuan. Tuntutan-tuntutan ini terus muncul seiring dengan

perubahan dan perkembangan zaman.

Dalam literatur manajemen perubahan, secara umum

terdapat beberapa faktor atau sumber yang mendorong dilaku-

kannya pembaharuan.rr Beberapa sumber terjadinya pembaharu-

an menurut Drucker:

1. Kondisi yang tidak di harapkan

2. Munculnya ketidak wajaran

11 Terdapat beberapa terminology yang dipergunakan untuk
menjelaskan tentang faktor pendorong perubahan Hessey, Kreitner dan
Kinicki mengunakan istilah keb utuhan alun p erubahan Sedangkan Robbin,
Geenberg dan Baron mmggunakan istilah lcekuatan untukperubahan. Lihat
Wibowq Manajemen Perubahan, 7 4.
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3. Inovasi yang muncul berbasis pada kebutuhan dalam

Proses
4. Perubahan pada strukfur industri atau struktur pasar

5. Faktor demografis

6. Perubahan persepsi" suasana, dan makna

7. Pengetahuan Baru.lz

Sementara Hussey yang dikutip oleh Wibowo menjelas-
kan bahwa kebutuhan akan perubahan dipengaruhi oleh

beberapa faktor antara lain; 1) Perkembangan teknologi yang

terus meningkat,2) Persaingan semakin intensif dan menjadi

lebih globaf 3) Pelanggan semakin banyak tuntutary 4) per-

ubahan karakter demografis pada suatu Negar4 5) Privatisasi

bisnis masyarakat berlanjut, 6) Stakeholders minta lebih

banyak nilai.13

4. Proses Terjadinya Perubahan
Perubahan organisasi diawali dengan keadaan organisasi

lam4 kemudian terjadi kejenuhan yang menyebabkan kebeku-

an. Adanya keinginan untuk tetap survive, kemudian men-

dorong untuk mengadakan perubahan.la Dengan demikian
maka perubahan organisasi merupakan jawaban atas tuntutan

survia eabilifur organisasi.
Kondisi-kondisi di atas akanselalu muncul dalamsetiap

lembaga terrnasuk lembaga pendidikan Islam. Oleh karenanya

12 Sudarwan D anim,Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birolqasi
Ke Lembaga Akademik (fakarta: Bumi Aksara,2006\,39.

13 Wibowo, Manaiemen Perubahan, 7 5.
1a Husain IJsman, Manajemen, Teori Praktek dan Riset pendidikan

(Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 21,6.
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maka pembaharuan menjadi suatu keharusan bagi lembaga

pendidikan Islam. Untuk memahami tentang bagaimana alur

dan proses terjadinya perubahan, terdapat teori yang dikemu-

kakan oleh Kurt Lewin sebagai berikut:

5. Resistensi Perubahan dan Strategi Mengatasinya

Gagasan perubahan dalam sebuah organisasi tidak selalu

dapat diterima dan dapat diimplementasikan secara mudah.

Gagasan perubahan ini seringkali dihadapkan pada resitensi

(penolakan) dari berbagai pihak, sehingga uPaya-uPaya Per-
ubahan tidak berhasil atau tidak dapat berjalan dengan baik.

Terdapat beberapa hal yang menjadi sebab munculnya resistensi

perubahan. Greenberg dan Baroru sebagaimana dikutip Usman,

mengidentifikasi adanya lima faktor yang menjadi hambatan

untuk berubah;

Econom-ic insecurity (ketidak-aman-an ekonomi)

Fear of the unknoum (ketakutan atas hal yang tidak di ketahui)

Tlireats to social relationship (Ancaman terhadap hubungan

social)
Habits (Kebiasaan)

Failure to recognize need for change (kegagalan mengenal

kebutuhan untuk berubah)ls

Untuk mengatasi berbagai penolakan atau resistensi per-

ubahan tersebut Greenberg dan Baron mengidentifikasi beber-

apa tindakan yang dapat dilakukan;

1) Membentuk dinamika politik

2) Mengidentifikasi dan menetralkan penolakan perubahan

1.

2.

3.

4.

5.
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ls Ibid.,122.
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3) Mendidik angkatan kerja

4) Mengikutsertakan pekerja pada usaha perubahan

5) Menghargai prilaku konstruktif

5) Menciptakan organisasi pembelajar

7) Memperhitungkan situasi.l6

Sementara Saiyadin mengajukan 6 strategi mengatasi

resistensi: 1) Pendidikan dan komunikasi, 2) Partisipasi dan keter-

libatan, 3) Fasilitasi dan dukungan,4) Negosiasi dan kesepa-

katary 5) Manipulasi dan memilih 6) Pemaksaan eksplisit dan

implisit.lT

6. Macam-Macam Perubahan

Mengenai perubahan ini, E. Mark Hanson mengatakan

bahwa setidaknya ada tipe perubahan organisasi yang dapat di-

bedakan dalam literatur: Perubahan yang terencan4 perubah-

an spontan, dan perubahan evalusioner:

Perubahan yang terencana adalah usaha sadar dan

sengaja untuk mengelola kejadian-kejadian, dimana

hasilmya dialihkan melalui bentuk beberapa penetapan

sebelumnya.
Perubahan spontan adalah sebuah pergantian yang men-

desak dalam waktu yang singkat sebagai akibat dari

keadaan yang alamiah.
Perubahan evalusioner yakni melakukan perubahan
jangka panjang konsekuensi kumulatif dari pergantian

yang besar dan kecil dalam organisasi. Konsekuensi-kon-

r5 Wibowq Manajemen Perubahan, 135-138.
17 lhid.,134.

a.

b.

c.



sekuensi kumulatif dari prakarsa-prakarsa perubahan

yang terbatas itu dapat dilihat dalam setiap aspek ke-

hidupan sekolah hari ini.18

Perubahan-perubahan itu terjadi lebih karena keinginan

dari pimpinan lembaga pendidikan daripada pihak-pihak lain

kendati pada perubahan spontan. Wewenang dan kekuasaan

yang dimitiki pemimpin setidaknya sebagai modal awal untuk

mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga yang di-

pimpinnya. Wewenang dan kekudsaan itu bisa menjalankan

fungsinya dengan baik apabila didukung oleh keinginan dan

kepedulian untuk menngadakan perubaha+ yang signifikan"

dalam arti perubahan yang positif-kontmktif.

]ika dilihat dari aspek mako dan mikro, perubahan dalam

organisasi dapat dibagi menjadi 2,yaiit perubahan individu

dan perubahan organisasi.

a. Perubahan Individu

Dalam model homeostatis, manusia berubah dalam

usaha untuk mencapai keseimbangan dalam rangka memPer-

tahankan hidup. Contoh pating sederhana adalah ketika

seseorang merasa kegerahary fungsi thermostat di dalam otak

manusia akan memerintahkan tubuh untuk mendinginkannya.

Ketika seseorang merasa lapar, otak manusia menyuruh tubuh

untuk mencari makan. Manusia melakukan perubahan akti-

vitas atasperintah otak dalam rangka mencari keseimbangan

untuk mempertahankan hidup. Miller et al. menekankan bahwa

ls E. Mark Hanson, Educational Administration and Organizational

Bekairar (Boston: Allyn and Bacon, 1990),298-299'
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model homeostatis ini tidak hanya terjadi pada fungsi biologis
manusia tetapi juga pada fungsi psikologinya. Kedua, dalam
kacamata kaum behavioris, manusia berubah dalam rangka
merespon lingkungannya yang selalu berubah. Karena perubah-
an lingkungan cenderung teriadi setiap saat, maka perubahan
yang dilakukan oleh manusia juga mengikuti ritme itu. Alasan
ketiga mengapa manusia berubah adalah ketika manusia sudah
berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, manusia
termotivasi untuk memenuhi kebutuhan tingkat lebih tinggi
sampai pada puncaknya yaitu kebutuhan untuk mengaktuali-
sasikan diri. Untuk tumbuh menuju tingkat yang lebih ti^ggt,
manusia perlu berubah. Terakhir, sesuai dengan teori self-deter-
minatiory manusia memiliki pilihan jamak dalam hidupnya.
Manusia berubah sebagai konsekuensi dari pilihan-pilihan yang
ia lakukan dalam hidupnya.le

Walaupun kelihatan sederhana dan memiliki alasanyang
gampang dinalar, sesungguhnya dalam melakukan perubah-
an, individu sering mengalami masalah psikologis yang serius.
Manusia cenderung hidup lebih nyaman dalam kepastian dan
kemapanan . " Human beings will basically feel secure and confident
if they liaein apredictable state of ffiirs and thuswewillfeel safe to
liae a patterned life" [manusia pada dasarnya akan merasa ter-
lindung dan percaya diri jika mereka hidup dalam keadaan yang
terduga dan karenanya kita akan merasa aman untuk hidup
dalam kehidupan yangberpola tetapl.m Hal tersebut dikarena-
kan pusat hidup manusia adalah otaknya, maka kenyamanan
yang terjadi dalam pemrosesan informasi dalam otak itu mem-

t'W. R., C. E. Yahne Miller, et al., Adjustment: The Psychology of
Change (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1990),5-'1,3.

20 Evans, The Human Side,25.



pengaruhi tingkat kenyamanan hidup manusia. Karena setiap
perubahan drastispada lingkungan memaksa otak untuk me-
lakukan pemrosesan baru dan berakibat kekurangnyamanan,
maka manusia cenderung memilih kehidupan yang polanya
sudah dikenal dengan baik oleh otak. Artinya, manusia cende-
rung memilih hidup dalam status quo. Evans menegaskan

" meaningfulnas of life dqends on predictability" lkebermaknaan
hidup tergantung pada keterdugaanl.2l

Dengan demikiary untuk berubatr, individu harus rela
meninggalkan pola hidup lama dan bersedia memasuki pola
baru. Ini dapat berarti bahwa untuk berubah manusia harus
meninggalkan kebiasaary keyakinan, nilai, atau budaya lama
yang boleh jadi sudah dipegang, digeluti, diyakini dan dianut-
nya sejak lama. Untuk berubatu manusia perlu menerima ke-

biasaan, keyakinan, nilai atau budaya baru walaupun yang baru
itu belum diketahui polanya. Apa yang dialami oleh pada para
urbanisatdr, imigran" mereka yang melakukan perkawinan antar

suku dan orimg-orang yang pindah agama adalah contoh kasus-
nya.

Masa lalu yang ditinggalkan seseorang mungkin meru-
pakan kisah sukses seseorang atau sesuatu yang sudah berlang-
sung begitu lama.z Akibatnya, sangat boleh jadi, meninggal-
kan pola hidup masa lalu adalah sesuatu yang menyakitkan
dan sangat berat untuk dikerjakan. Diperlukan kekuatan mental
dan energi yang besar untuk meninggalkan masa lalu. Dalam
hal ini mantan Presiden USSR Michael Gorbachev mengingat-
kan, "revolution means construction but it also always implies

2r lbid.,28.
2 L. Clarke, The Essence of Change (New York LondorL etc, Prentice

hall, 1994), 53-54.
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demolition; without demolition you cannot dear the site for new

construction" [revolusi berarti pembangunan tetapi ia dapat

pula mengimplikasikan penghancuran; tanpa penghanctitrr

Anda tidak dapat menyediakan tempat untuk pembangunan

[sesuatu yang] baru].8 Dalam karya yang sam4 Clarke menan-

daskan bahwa agar terjadi perubahan, praktik lama harus

ditinggalkan walaupun belum ada iaminan akan keberhasilan

praktik baru yang dikerjakan.2a

b. Perubahan pada tingkat organisasi
Dengan gambaran mengenai besarnya hambatan yang

dapat terjadi pada proses perubahan pada tingkat individu ter-

sebut diatas, maka yang mungkin dapat terjadi adalah perubah-

an pada tingkat organisasi. Organisasi adalah kumpulan indi-

vidu. Walaupun sebuah teori dasar yang kuat tentang terben-

tuknya organisasi, termasuk madrasall menyebutkan bahwa

organisasi dibentuk karena adanya kesamaan tujuan pada indi-

vidu-individu yang menjadi anggotany+ di dalam organisasi

iuga terdapat perbedaan kepentingan idiographic yang menonjol

diantara masing-masing individu anggota dan perbedaan ke-

pentingan idigrophic dengan kepentingan nomothetfc organi-

sasi.E Inilah yang mengakibatkan isu perubahan pada tingkat

organisasi meniadi jauh lebih kompleks daripada problem per-

ubahan pada tingkat individu. "The management of change [in
organiationsl is amessy, untidy, and nmplex [manajemen perubah-

an [di organisasi] adalah amburadul, tidak rapi, dan rumitl.26

ts lhid.
a lbiil.,52.
2s Lihat C. Hodgkinson, Ailministratiue Philosophy: Values and

Motiaations in Administratioe Life (Oxford: Pergamon, 1995).
26 MorrisorL Management Theories, xii.
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'lbrhadap kompleksitas problematika perubahan di organi-

sasi, ahli manajemen Inggris Roger Gill mengatakan bahwa
keberhasilan perubahan pada sebuah organisasi tergantung

pada manajemen perubahan dan kepemimpinan perubahan.

'G@d management of change is sine-qua-non" fmanajemen per-
ubahan yang baik adalah keharusan].z Gill melanjutkan "while

dtange mustbe well managed, it also requires effectioe leailership to

be successfully introduced anil sustained" [disamping perlu

dikelola denganbaik, perubahan juga memerlukan pemimpin

yang efektif untuk memeperkenalkan dan mempertahankan

perubahan itu dengan sukese].4 Dari kedua pernyataan Gill
tersebut dapat disimpulkan bahwa pemimpin perubahan yang

baik pada sebuah organisasi, termasuk kepala madrasah dan

para wakil-wakilnya, bukan hanya memulai dan melaksana-

kan perubahan tetapi juga harus mengelola perubahan tersebut
dengan sebaik-baiknya. Yang saya maksud dengan'mengelola'
dalarn ardkel ini adalah mengarahka& membatasi, danmengen-

dalikan perubahan sehingga mencapai sasaran yang diingin-
kan, bukannya perubahan yang merusak sendi-sendi kehidup-
an organisasi yang perlu dilestarikan. Manajemen perubahan,

misalnya, harus mampu menjaga agar nilai-nilai keimanan ke-

pada Tuhan Yang Mahaesa pada diri siswa dan nilai-nilai keso-

panan anak didik kepada guru tetap terlindungi, tidak hilang

tercuci oleh derasnya arus perubahan. Hosking mengingatkan
bahwa perubahan dapatberarti ancaman (threats), dapat pula

berarti kesempatan (opportunity).D
27 R. Gill, "Change Management or Change kadership." Joumal of

Change Mangement, 2003, 308
a lhid.,307
2e D. M. Hosking, "Organizing, Leadership and Skilfull Process."

lournal of Management Studies, 7988,757
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Di samping itu, mengelola perubahan juga berarti melaku-

kan berbagai upaya agar perubahan yang dilakukan berhasil

mencapai sasaran. Untuk kepentingan ini, setengah abad yang

lalu, Kurt Lewin menyarankan bahwa dalam organisasi " change

isbetter introduced to groups than to iniliuiduals [perubahan lebih

baik diperkenalkan kepada kelompok daripada kepada indi-

vidu-individul.s Alasanny+ individu cenderung untuk meng-

identifikasikan dirinya sebagai anggota kelompok. Individu,

karenanya, cenderung untuk takut meninggalkan standar-stan-

dar dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok. fika standar dan

nilai kelompok tersebut tidak berubah, individu-individu akan

takut berubah. Makin jauh seseorang harus berubah mening-

galkan standar dan nilai yang dianut kelompok tersebut, makin

takutlah ia untuk melakukannya.3l

, Melalui peringatan tersebut Lewin ingin menyarankan

bahwa perubahan akan lebih mudah dilakukan jika disetujui

oleh kelompok melalui keputusan bersama walaupun realisasi

nyata perubahan tersebut dilaksanakan oleh individu-individu

anggotanya.32 Melalui diskusi ini dapat diambil kesimpulan sam-

pihganbahwa perubahan akan lebih baik dilakukan melalui per-

setujuan pengikut (followers) bukan melalui pemaksaan ter-

hadap bawahan (subordinators). Pengikut melakukan perubah-

an karena mereka menghendakinya bukan karena paksaan. Ikut

tidaknya seseorang dalam perubahan kolektif seyogyanya me-

rupakan keputusan pribadinyas agar perubahan yang dikehen-

daki bersifat relative tetap (susfainable).
n Kl',eurhr" Gtottp Decbiotr strd fuial Qtmge. Rudings in fucial Psydwlogy,

E. E. MaccobyT.M. Newcomb (London: MethuerL 7965),210.
3t Ihid.,209-270.
32lhid.
33 Evans, Tlu Hunun Side,271-272
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Lewin melanjutkan sarannya bahwa perubahan yang

berhasil sebaiknya dilaksanakan melalui tahapan-tahapan. Ada
tiga tahapan yang kwin perkenalkan, yalni unfreezing, moaing,

danfreezing. Tahap unfreezing adalah tahap dimana pemimpin
perubahan mengintenskan perasaan tidak puas para peng-
ikutnya terhadap situasi kini. Tahap unfreezing yang berhasil

diciptakan oleh pemimpin perubahan ditandai dengan tum-
buhnya perasaan pengikut yalrrg "sfficiently dissastified with
thepresant state of ffiirs" [cukup kecewa terhadap keadaannya

sekarangl.u
Ketika perasaan tidak puas terhadap situasi kini sudah

cukup kuat, tahap berikubry+ yakni moving (perubahan),

dapat dimulai. Perubahan dalam hal ini adalah berpindah dari
keadaanyang tidak memuaskan menuiu situasibaru yang di-

inginkan. Namun, perlu diingat proses ini mungkin tidak sese-

derhana yang dituliskan dalam teori. "The implementation of

chaige is hfficult, time consuming and often requires mind-set,

culture anil aalue change" [implementasi perubahan adalah sulit,

makan waktu lama dan sering memerlukan perubahan pola

pikir, budaya dan nilai].3s Penyebabnya, pertama, karena

perubahan menyangkut individu anggota organisasi, tentu

perubahan organisatoris tidak pernah bisa lepas dari problem

perubahan individu. Sedangkan perubahan pada individu,

seperti kita diskusikan pada bagian terdahulu, berhadapan

dengan kecenderungan dasar manusia untuk hidup nyaman

dalamkepastian dan pola hidup yang sudah dikenal dengan

baik. Kedua, sebagai layaknya individu, organisasi memiliki

u lbid.,57.
3s C. A. Carnal| Managing Change in Organizations (Harlow England,

London, etc Prentice Hall,2003), 11.
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kebiasaary sistem nilai, budaya dan pola hidup yang selama

ini dianut dan, pada batas tertentu, telah menimbulkan rasa

nyaman untuk diikuti. Perubahan pada tingkat organisasi men-

jadi lebih sulit karenabiasanya kebiasaan, sistem nilai, budaya

dan pola hidup pada organisasi telah membentuk dmyutdenyut

konservatif yang anti perubahan. Diingatkan oleh Evans bahwa

kekuatan konservatif anti perubahan tidak terlihat di tempat

lain secara lebih jelas ketimbang pada apa yang disebut dengan

budaya.s Evans melanjutkan, perubahan pada budaya orga-

nisasi adalah "oastly more ilfficult ... [and] Iengthy undertaking

than most people imagine" [jauh lebih sulit ...[dan] merupakan

periuangan yang panjang daripada yang dibayangkan ke-

nyakan orangl.37

Untuk mengatasi kesulitan itu diperlukan kemauan dan

energi yangbesar untukberubah. Semakin tidak puas subyek

perubahan terhadap kebiasaary pola hidup nilai danbudaya

yang dijalani, semakin besar pula kemauan dan energi untuk

berubah. Tetapi, tidak dapat terlalu berharap bahwa anggota

misalnya guru-gum atau pegawai TU di madrasah -

pada suasana normal, memiliki cukup rasa tidak puas terhadap

situasi kini sehingga mampu memberi tenaga yang cukup

besar kepada mereka untuk melakukan perubahan sendirian.

Jika ini yang terjadi,yau,lg diperlukan adalah pemimpin-pe-

mimpin perubahan. Tokoh ini diharapkan mampu "meng-

agitasi" perasaan tidak puas para pengikut. Selain itu, pemim-

pin perubahan diperlukan " to prooid.e direction, a degree of clarity

and sense of progress" [untuk menuniukkan arah, derajat ke-

s Evans, Thc Human Side, 40.
37 lhid.,49.
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jelasan tertenfu dan perasaan keberhasilan]s atau dengan kata
lain memimpin proses perubahan itu sendiri.

|ika perubahan sudah berhasil dilakukan, proses berikut
yang perlu dilakukan adalah proses freezing yakni menghenti-
kan proses perubahan untuk menjadikan hasil perubahan itu
sebagai kebiasaan baru. Hasil perubahan "needs to be anchored
in the company's cnlture" [perlu dijangkarkan pada budaya
organisasil.3e fika proses tidak dihentikan, yang akan terjadi
adalah perubahan sepanjang masa. Perubahan sepanjang masa
akan mmimbulkan absennya pola hidup yang cukup stabil unhrk
ditransfer menjadi pola pikir pada otak manusia. Padahal, seperti
kita diskusikan terdahulu, pola pikir itu esensial bagi manusia
karena hidup manusia baru akan menemukan maknanya setelah
mereka menemukan pola itu.s Sambil menghentikan proses
perubahan dan penjangkaran pola baru pada budaya organi-
sasi, pemimpin perubahan perlu menghargai keberhasilan
upaya bersama untuk memperkuat perasaan keberhasilan
(sense of successlsense of progress). Hendaknya pemimpin per-
ubahan jangan pelit untuk memberi pujian kepada pengikut-
nya; syukur mereka dapat memberi reinforcement berupa
hadiah atau perayaan. Apabila budaya baru sudah terjangkar-
kan dengan mentap, siklus perubahanberikutnya siap dimulai
lagi. Proses perubahan baru itu, dimulai ulang dari timbulnya
atau ditimbulkannya perasaan tidak puas terhadap situasi
yang sedang dijalanl dilanjutkan dengan perubahan menuju

3EM. D. Magiru';r, Managing in Times of Change: 24 Lessons for kading
Indioiduals anilTbams through Chnnge, the Employee Handbookfor Enluncing
Corporate Performance (New York, Chicago etc, McGraw-HilI,2005), ix.

3eL. K. |ohnsory and R. Luecke, The Essentials of Managing Change
anilTiansition (Bostory Havard Business School Press, 2005), 81.

4 Evans, The Humnn Side, 28.
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situasi baru, dan kembali diakhiri dengan penjangkaran hasil
perubahan menjadi kebiasaan atau budaya baru: unfreezing,
mooing andfreezing.

7. Strategi Perubahan Organisasi
Konsep serta urgensi perubahan bagi individu ataupun

organisasi sudah dijelaskan pada bagian atas dari paparan ini.
Bahwa perubahan itu penting telah mendapatkan penjelasan
dengan argumentasi yang jelas dan rasional. Problem yang ke-
mudian muncul adalah bagaimana gagasan dan upaya per-
ubahan itu dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga
tujuan dari perubahan itu dapat tercapai secara maksimal.
Dalam kerangka demikian, maka penyusunan tentang strategi
perubahan menjadi satu hal yang tidak kalah pentingnya.

Setiap organisasi dituntut untuk memiliki kemampuan
berubah sebelum organisasi mengalami penurunan kinerja
atau mati.ar Oleh karena besamya tuntutan untuk berubah, maka
tiap organisasi harus memiliki kemampuan dan kecerdasan
dalam menyusun strategi perubahan bagi dirinya. Richard
Bellingham menjelaskan beberapa proses yang harus dilaku-
kan dalam kerangka memaksimalkan terjadinya perubahan
dalam organisasi yakni; 1) Memaksimalkan komitrnen seluruh
elemen organisasi. (Maximizing Commitmenf), 2) Membangun
capasitas individu atau organisasi (Building Capacitfl dan 3)
Menata budaya organisasi (Aligning the Culture).az

ar Dalam teori tentang Daur Hidup Organisasi (OrganizdtionalLife
Cycle'1 beberapa tahapan; 1) Kelahiran organisasi (Organizational birth)
2) Pertumbuhan organisa si (Organizational growth) 3) Penurunan organi-
sasi (Organizational declind 4) Kematian organisasi (Organizational death).

a2 Richard Bellingham, Corporate Culture Change (Massachusetts:
HRD Press, Inc.2001).
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Beberapa hal penting terkait dengan strategi perubahan

adalah ketepatan dalam mengambil keputusan untukberubah

bagi organisasi bersangkutan. Perumusan strategi implemen-

tasi manajemen perubahan harus memperhatikan karakteristik

gagasan perubahan yang akan diterapkan serta dimana gagas-

an perubah4n itu akan diterapkan. Terdapat beberapa faktor

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi gagasan

perubahan atau inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan;

1. Karakteristik dari konteks di mana perubahan atau inovasi

itu terjadi dan konteks tersebut merupakan faktor-faktor

buday+ ekonomi, politik dan sebagainya.

2. Karakteristik dari strategi pelaksanaan perubahan atau

inovasi, dalam hal ini apakah sumber-su r yang diperlu-

kan untuk implementasi tersebut cukup tersedia.

3. Karakte-ristik para pelaku dari proses inovasi (perencana,

p,elaksSna, guru dan sebagainya) dan sejauhmana terdapat

komihm untuk melaksanakan perubahan inovasi tersebut.s

4. Karakteristik dari perubahan atau inovasi itu sendiri yaitu

kompleksitas program inovasi, biaya yang diperlukary

fasilitas, sejauh mana inovasi tersebut tidak menggoyahkan

sistem yang telah ada dan mapan, birokrasi, dan kepen-

tingan-kepentingan ekonomi serta politik.

5. Karakteristik dari proses perubahan atau inovasi itu sen-

diri, misalnya, waktu pelaksanaann/+ konsep perubahan

yang menjadi dasar dari inovasi tersebut.

a Menurut King dan Andersory Pembaharuan dalam manaiemen
keorganisasian memerlukan tiga hal;l) Orang kreatif (the creatiae person),
2) Proses kreatif (the creatioe process), 3) Produk Kreatif (the Creative
product). Lihat Winardi, Manajemen Perubahnn (Jakarta: Kencana 2005).
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Terdapat tiga waktu perubahan yang harus dipilih oleh

organisasi dalam memperPanjang kemampuan hidupnya-4

Pertama; Perubahan yang dilakukan secara evolusioner pada

saat organisasi masih dalam Posisi tren naik hingga masa ke-

jayaan. Perubahan pada masa ini disebut sebagai transformasi

yang sesungguhnya tidak memerlukan energy yang sangat

besar, karena performa organisasi masih dalam keadaanbaik.

Pada saat ini seluruh komPonen organisasi masih mampu me-

nunjukkan kinerja terbaiknya kepercayaan ekstemalpun masih

ti.gS, sehingga gagasan-gagasan baru masih lebih mudah

dapat diinternalisasikan. Namun pada tataran praksis Proses
perubahan pada masa it iPu. tidak selalu mudah untuk ditak-

sanakan. Karena banyak pihak merasa enjoy dengan kondisi

yang sudah ada bahkan berupaya untuk mempertahankan ke-

gdaan (status quo). Pada kondisi ini pemimpin perubahan harus

mampu menjelaskan alasan-alasan pentingnya perubahan yang

akan dilakukan.

Kedua; Perubahan yang dilakukan pada saat kinerja atau

daur organisasi mengalami penurunan. Jika pada waktu per-

tama kebutuhan akan perubahanberada dalam tingkatan "se-

baiknya", maka pada kondisi kedua ini kebutuhan perubahan

menjadi lebih tinggi lagi "seharusnya". Perubahan yang te{adi

pada waktu ini disebut turnaround. Posisi organisasi pada level

ini merupakan masa kritis yang mengharuskan seleumh elemen

organisasi untuk melakukan perubahan. |ika tidak maka grafik

penurun€rn siklus (ilccline) akan terus berlangsung bahkan orga-

nisasi akan dapat mencapai titik kematiannya.

4 Muhaimin, dk'k. Manaiemen Pendidikan: Aplilusi dan Penyusunan

Rencann P en gemb an gan S ekolahl Madr asah (Jakarta: Kencana Prenada

Media, 2010),67.
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Ketiga; Waktu perubahan yang dilakukan oleh organisasi
ketika posisinya telah mengalami kebangkrutan dan hampir
mati. Perubahan yang dilakukan pada saat ini adalah perubah-
an yang paling berat dan masuk pada manajemen krisis. Kon-
disi internal organisasi sudah ddak kondusif untuk melaksana-
kan tugas-tugas organisasi. Kepercayaan masing-masing elemen
organisasi baik intemal maupun eksternal sudah mencapai titik
nadir, sehingga program-program perbaikan dengan rencana
perubahan yang disusun akan sangat sulit untuk dapat dilak-
sanakan. Dalam kondisi ini dibutuhkan agen perubahan yang
benar-benar kuat yakni seorang pemimpin (perubahan) yang
memiliki visi (vioner), memiliki komitrnen tinggi, realistis, pem-
berani dan rnemiliki etika yang baik.

Al-Qur'an telah mengisyaratkan mengenai perubahan
yang pasti terjadi dalam kehidupan dengan ayatrya yang ber-
bunyi:

't"-'rLu t& e P.6'*)u'i;rlt
Sesungguhnya Allah tiilak merubah keadaan suatu kaum sehingga
mereka merubah lceadaan yang ada paila iliri mereka sendii.as

Ayat ini dapat diinterpretasi bahwa keadaan kaum yang
terbelakang atau masih berkembang dapat diubah oleh Allah,
namun kaum tersebut wajib berusaha mengubahnya melalui
berbagai cara, minimal niat menuju kemajuan. Apabila suatu
kaum sudah berusaha untuk mengubah kemunduran tersebut,
maka secara perlahan Allah juga akan ikut mengubah keadaan
kaum tersebut meniadi lebih baik.
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as Q.S. al-Radu/13: 11. 6 Q.S.al-AnfaV8: 53.
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b:;ii e e 6rt t4,;:i't r#T |'itt Li"'$.s
#'* ussr'ib'r*i':'ru;

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah sekali-toii tiaot o*o,
merubah suatu nikmat yang telah dianugnahknn-Nya kqada suatu
kaum, sehingga kaum itu mmtbah rya yang ada paila ilii muelu sandii,
dan sesungguhnya Allah maha menilengar lagi maha mengetahui.n

Ayat yang kedua ini dapat dipahami bahwa manusia

disuruh berusah4 bertaqwa dan bersyukur kepada Allah, agar

nilonatyang telah ada dan diberikan kepada mereka tidak dicabut.

Maka konteks ayat yang kedua ini adalah perubahan dari ke-
majuan menuju kemunduran dan hal itu terjadi karena ulah
manusia sendiri.

Sebenarnya pendidikan, atau pendidikan Islam memiliki

hubungan timbal balik dengan perubahan. Sebagai sesuatu

proses yang terjadi terus menerus dan berkesinambungan dari
masa ke masa, dari satu kebijakan ke kebijakan yang lain, dari

satu generasi ke generasi berikutrya dan dari satu pengembang-

an ke pengembangan lainnya seharusnya memang ada perubah-
an bahkan perubahan itu harus diprogramkan untuk di-manage
sesuai dengan keadaan waktu, sebagaimana yang akan dijelas-
kan di bawah. Sebaliknya perubahan yang positif konstruktif
mengharuskan adanya sumber daya manusia yang handal. Tirnpa
adanya SDM yang handal, maka perubahan yang positif mus-
tahil akan terjadi.

Berbeda dengan Muhaimin, menurutnya, perubahan itu
sendiri hanyalah sebagai alat. Tujuan perubahan itu adalah pe-
ningkatan mutu pendidikan, sehingga masing-masing sekolaly'



madrasah dituntut menyelenggarakan dan mengelola pendidik-

an secara serius. Ia harus mampu memberikan jaminan mufu

(quality assurance), mampu memberikan layanan yang prima,

serta marnpu mempertanggungjawabkan kinerianya kepada

peserta didik, orang tua dan masyarakat sebagaistalccholders.aT

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam

haruslah berorientasi pada masa depan yang telah menantinya.

Pendidikan bukan hanya merupakan alat transformasi budaya

rnasa lalu, namuniuga harus mampu mendektesi dan "men-

terjemahkan" pergeseran gejala-gejala sosial sekarang dan

mendatang, mampu merespon kecenderungan perubahan

sekarang dan masa depan, mampu membuat langkah-langkah

strategis, mampu mengambil manfaat perubahan sekarang

dan masa depan, dan mampu meminimalisir dampak negatif

dari perubahan-perubahan tersebut. Semua kemampuan ini

tergantung pada keahlian manajernya.
' Mertgelola perubahan tidak mudah. Apalagi jika hal itu

terjadi dalam masyarakat yang tidak banyak mengenal per-

ubahan seperti masyarakat patemalistik. Mujamil melaporkan

bahwa masyarakat jenis ini merupakan masyarakat konser-

vatif, mereka selalu mempertahankan tradisi, adat kebisaaan

dan norma-norma yang telah berurat berakar dalam masya-

rakat berabad-abad. Tingkat konservasi mereka sangat tinggi.

Akibatnya mereka mudah terusik ketika terdapat hal-hal y*8

tidak sesuai dengan kebisaaan, tradisi dan norma yang telah

berlaku. Apalagi pembaru:rn atau perubahan yang direncana-

kan acapkali berlawanan dengan tradisi, adat maupun norma

a7 Muhaimiry Pengembangan Kurikulum Penilidikan Agama Islam di

Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Per-

sada,2005),193
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itu secara diametral, tradisi berorientai masa lalu sedang per-

ubahan berorientasi masa depan. Bahkan tidak sekadar Per-
bedaan orientasi itu, tetapi juga konsekuensi dan implemen-

tasinya sangat berbeda.s

Pada dasarnya perubahan dalam lembaga atau organisasi

pendidikan dapat terjadi dalam bentuk perubahan yang diren-

canakan oleh para pimpinan baik karena faktor intemal orga-

nisasi maupun akibat dorongan perkembangan lingkungan

Qtlanned changes).Pada pihak lain, ada perubahan yang teriadi

tanpa perencatrlaan, atau mendadak karena ketidakpuasan dari

para anggota organisasi terhadap situasi (unplaned chnnges)-ae

Secara psikologis, perubahan yang pertama terjadi dalam

suasana stabil sedang perubahan yang kedua teriadi karena

konflik dan tidak jaran& selanjutrnya mengakibatkan konflik

yang berkepanjangan dalam organisasi.

Manajer pendidikan Islam harus ekstra hati-hati dalam

mengadakan perubahan. Dalam catatan sejarah, hampir setiap

ada perubahan selalu menimbulkan gejolak yang bermaciun-

macam dimensinya. funius Mauegha melaporkan bahwa dalam

suatu perubahan ada 4 hambatan pokok yang harus dipertim-

bangkan oleh setiap organisasi, yaitu: (1) Hambatan karena

konflik nilai-nilai; (2) Hambatan karena konflik kekuatan; (3)

Hambatan karena konflik praktek, dan ( ) Hambatan karena

konflik psikologis.s

s Qomar, Manajemen Peniliilikan' 117'178.
ae Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tiniauan Teoitik dan

Permasalahannya (lakattat PT. Raja Grafindo Persada, 2002\,766.
$ |unius Maudegha, "Pembaharuan Pendidikan", dalam Iskandar

Wiryokusumo dan I. Mandalika (eds), Kutnpulan Pikiran-pikiran Dalam

P endidikan (f akarta: Rajawali, 7982), 106'1'07.



Hambatan yang terjadi karena konflik nilai-nilai bisa berupa
kesulitan melakukan perubahan lantaran pertentangan antara
nilai-nilai lama yang dipegangi dan tertanam kuat selama ini

meskipun tidak kondusif dengan nilai-nilai baru yang sedang
disosialisasikan. Hambatan yang terjadi karena konflik ke-
kuatan seperti pertentanganyang muncul dari seseorang yang
merasa kehilangan kekuasaan atau bahkan karena hal lain

yang selanjuhrya terjadi pengerahan masing-masing kekuatan

yang dimilikinya. Hambatan karena konflik praktek terjadi

misalnya jika program-program perubahan tidak menghasil-
kan mutu sesuai dengan harapan semula atau perubahan yang

dilakukan tidak sesuai dengan waktunya sehingga organisasi

mengalami kemunduran. Sedang hambatan karena konflik

psikologis seperti upaya perubahan di pesantren yang tidak

direstui kiai pengasuhnya karena takut terhadap perubahan

itu sebagai sesuatu yangbelum dikenal.
- Atas'dasar munculnya hambatan-hambatan itu, tam-

pal.nya diperlukan siasat khusus untuk menghadapinya. Nanang

Fatah mengatakary "Mengelola perubaharu dimulai dengan

merencanakan, dengan memakai proses perubahan, mengenal

sumber-sumber penolakan maupun cara mengatasinya".sr Hal

tersebut berarti dimulai terlebih dahulu dari sebuah niat yang

muncul dari dalam hati atau dalam konteks manajemen disebut

planning wrtuk melakukan perubahan dengan tetap memper-

hatikan geialakronologi sosial y"ng terjadi di sekitar lembaga

tersebut. Sehingga organisasi yang melakukan perubahan

harus selalu bersifat responsif terhadap perubahan gejala sosial

sr Nanang Fa tall" Itnilasan Manajanen Penilidikan (Bartdung: Remaja
Rosdakarya, 2007),41.
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di sekitarnya. Dan ketika terjadi penolakan atau hambatan

bahkan tantangan terhadap perubahan yang akan dilakukan,

maka tugas pemimpin sebagai manajer adalah membuat stra-

tegi khusus untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut

serta dengan penuh keyakinan mensosialisasikan perubahan

yang akan dilakukannya.

Pada dasamya dalam suatu lembaga pendidikan Islam,

perubahan-perubahan itu terjadi lebih karena keinginan dari

pimpinan lembaga pendidikan daripada pihak-pihak lain ken-

dati pada perubahan spontan. Wewenang dan kekuasaan yang

dimiliki pemimpinsetidaknya merupakan modal awal untuk

mengadakan perubahan-perubahan yang signifikan dan

konstruktif pada lembaga yang dipimpinnya. Wewenang dan

kekuasaan itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik apabila

didukung oleh keinginan dan kepedulian untuk menngadakan

perubahan yang signifikan, dalam arti perubahan yang positif-

konhuktif, bukan perubahan yang negatif dan justru mem-

bawa dampak penurunan kinerja suatu lembaga pendidikan

tersebut.

Sebagai pemimpin dalam suatu lembaga pendidikan,

menurut buku panduan manajemen, kepala sekolah adalah se-

bagai agen utama perubahan yang mendorong dan mengelola

agar semua pihak yang terkait, termotivasi dan berperan aktif

dalam perubahan tersebut.n Maka kepala sekolah harus memiliki

strategi yang tepat untuk mendayagunakan tenaga kependi-

dikan melalui kerjasama atau kooperatif, memberi kesempatan

kepada tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya

dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan

s2 P aniluan Manaiemen, 163.
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dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah.s3

Tidak hanya berperan sebagai manajer yang mempunyai

strategl narnun selanjubrya kepala sekolah agen perubahanitu

memiliki peran tertentu. Menurut buku panduan manajemery

ada empatperan yang bisa dimainkan oleh agen perubahan yaitu

*bagar catalyst, solution ghters, process halprs, dartretources linkss:

(1) Sebagai catalyst berperan meyakinkan orang lain tentang

perlunya perubahan menuju kondisi yang lebih baik; (2) Sebagai

solution giaers berperan mengingatkan tujuan akhir dari per-

ubahan yang dilaksanakan; (3) Sebagai process helpusberperan

membantu kelancaran proses perubahan, khususnya menyele-

saikan masalah yang munflrl dan membina hubungan antar

pihak-pihak terkai! dan ( ) Sebagai resourceslinkers berperan

untuk menghubungkan orang dengan pemilik sumber dana/alat

yang diperlukan.il
Manajer pendidikan Islam baik di dalam kapasitasnya

sebagai kepala madrasah, kepala sekolah, ketua sekolah tinggi,

rektor perguruan tinggl, direktur ma'had, maupun kiai pesan-

tren harus menyadari bahwa mereka semua adalah agen Per-
ubahan sehingga memiliki peran gand4 yaitu berperan sebagai

cntalyst, solution gious, proess lulpusdan juga res oure linlcersbak

bergantian maupunbersamaan daLam satu wakhr. $ Dengan kata

lain, manajer pendidikan harus mampu merumuskan kebijak-

an yang bisa mengakomodir perbedaan kepentingan antar

individu dalam organisasi.s

s Wahyud+ Kepemhttpimn Kqala Sekolah ilalnm Organisasi Pembelaiar
(karning Organizntion) @andung: Alfabet+ 2009), &.

s P aniluan Manajemen, 153-1'64.
$ Qomar, Manaj emen P endidiknn, 221.
% lurnal MSDM, Perempuan dalam Praktek Manajemen SDM,

diakses dari httpilwwwjumal Manajemen SDM.com, tanggal2|Juni 2009
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Peran ganda yang dimiliki itulah oleh manajer lembaga
pendidikan Islam itu memiliki pengaruh paling besar terhadap
perubahan yang dilancarkan dibanding sekedar menjadi pen-
dukung perubahan apalagi yang menjadi objek perubahan. Jadi
penggerak utama pelaku perubahan adalah manajer lembaga
pendidikan Islam. Namun dalam waktu yang bersamaan, mana-
jer juga mengemban tanggung iawab paling besar dibanding
orang lain di dalam lembaga pendidikan Islam yang dipimpin-
nya. Tanggung jawab paling besar mengakibatkan resiko yang
besar juga apabila tidak dilaksanakan dengan baik. Apabila dia
amanah dan kredibel juga kreatif dan konstruktif dalam melak-
sanakan tanggung jawab itu, maka sebatiknya yang teriadi ada-
lah manfaa t dan maslahnh y ang besar.

Pada prinsipnya, peran apa saja yang dilaksanakan oleh

4anajer pendidikan Islam seperti tersebut sesungguhnya meru-
pakan upaya-upaya perbaikan. Upaya ini harus terus menerus
dilakukan secara kualitatif. Maka pada prinsipnya hari ini harus
mengalami perubahan yang lebih baik daripada kemarin, dan
besuk harus mengalami perubahan yang lebih baik dari pada
hari ini, dan perubahan kedepan lagi harus lebih baik dari pada
besuk. Ada ungkapan yang mengatakan:

'b, ;ty U, au U 3 e1j'# 1j l, # Ur_ Ak ;
, r to t t r .  .  t ' ._ .1.  .a - l  t  t . -  

- . ' -o -  -  t .  t . .  . t i  t - . ' .
.bti. t-ee 4-'.1 Ut l-# eo.9* &t5 ip t ly ro 34r l*'l

Barang siapa keailaan hari ini lebih baik dai pailahari kertain maka
dia kategoi orang yang beruntang, barnng siapa yang lceadaan hai ini

s7 Ungkapan ini sering disebut sebagai hadits terutama oleh para
muballigtr, tetapi setelah penulis lacak belum ditemukan sanad, rawi,
maupun mukharrij al-hadits-nya



sama dengan kemarin maka dia adalah tercela, dan barang siapa yang
keadaan hari ini lebih jelek daripada kemarin maka dia adalah terpuruk.

Maka implikasinya dengan menerapkan ungkapan ini

adalah pq'-didikan yangberorientasi pada masa depan dan pening-

katan mutu pendidikan Islam tidak mustahil untuk dicapai. Ung-

kapan ini menurut Mujamil, memberikan pesan-pesan untuk

ditradisikan dalam kehidupan lembaga pendidikan Islam yaitu:
(1) Anjuran untuk selalu meningkatkan kualitas hidup mereka

dari satu masa ke masa lainnya; (2) Anjuran untuk mewujud-

kan kreativitas dalam kehidupan mereka; (3) Anjuran untuk

mengadakan evaluasi secara terus menerus; (4) Anjuran untuk

menumbuhkan kesadaran penyempumaan secara terus me-

nerus; (5) Anjuran untuk menghadirkan sesuatu yang baru dan

positif secara terus menerus; dan (6) Aniuran untuk memban-

dingkan kondisi dan mengambil yang terbaik.ss

-Pada intinya, ungkapan itu menghendaki manusia yang

kreatif dan selalu melakukan inovasi. Tipologi manusia ini sarat

dengan perubahan demi perubahan yang positif. Ciri-ciri ma-

nusia yang kreatif itu sebagaimana dikutip Fadjar, Mihaly

Csikszentrnihalyi melukiskan bahwa orang yang kreatif adalah

orang yang berfikir dan bertindak mengubah satu ranah atau

menetapkan suatu ranah baru (a create person is someone whose

thoughts or actions change a domain, or establish anew ilomain).se

Kembali pada perubahan" hal ini diperlukan tahapan-tahap

an dalam mengelolanya. Adapun tahapan-tahapan pengelola-

an perubahan itu meliputi: (L) Penemuan kasus; (2) Pengko-

munikasian temuary (3) Pengkajian atas temuan, (4) Mencari

s Qomar, Manajemen P endidiknn, 222.
s Fadjar, Holistika P emikir an, 313.
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n Panduan Manajemen, 1,64-1,65.
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sumber pendukun& (5) Mencoba langkah perubahan yang
akan ditempub (5) Memperluas dukungan dari berbagai
pihak, dan (7) Pembaharuan perubahan.o Tahapan-tahapan
ini menunjukkan suatu urutan kegiatan pengelolaan perubah-
an dari awal hingga akhir sehingga pada tahapan terakhir telah
mencapai konsep dan aplikasi perubahan yang benar-benar
matang. Tahapan-tahapan ini di samping bermanfaat untuk
mematangkan rumusan perubahan juga sekaligus dapat meng-
hindari atau meminimalisir resistensi masyarakat terhadap
perubahan itu sendiri.

Perubah4n suatu lembaga pendidikan Islam pada dasar-
nya didorong agar mampu menghasilkan berbagai produk dan
layanan yang kompetitif, yaitu produk dan layanan yang mampu
memenuhi harapan dan kebutuhan stalceholder, Aplikasinya

adalah sebuah lernbaga pendidikan Islam bukan hanyabertugas
menyiapkan seorang siswa yang agamis dan berperilaku yang
agamis, namun iuga mempersiapkan SDM yang unggul dalam
berbagai ilmu pengetahuan. Per-ubahan yang dilakukan bukan
hanya perubahan dalam kurikulum, namun lebih dari itu yaitu
perubahan pola pikirseluruh komponen lembaga pendidikan
Islam untuk membentuk paradigma baru yang lebih mendu-
kung dalam meningkatkan mutu. Perubahan pola pikir ini se-
lanjutnya akan mempengaruhi nilai-nilai yang pada akhirnya
mempengaruhi budaya organisasi, sehingga seluruh komponen
organisasi pendidikan dapat berialan bersama untuk mening-
katkanmutu.

Di samping langkah-langkah yang penulis uraikan di
atas, terdapat langkah atau strategi lain lagi dalam mengelola



perubahan. Suatu strateg yang berpijak pada impian suatu lem-

baga ke depan yang disebut visi, kemudian diikuti cara-cara

mewujudkan impian itu secara operasional strategis yang di-

sebut misi. Muhaimin menjelaskan: Untuk memanaj perubah-

an tersebut perlu bertolak dari visi yang jelas, yang kemudian

dijabarkan dalam misi, dan didukung oleh skill, isentif, sumber

daya (fisik dan non fisik termasuk SDM), untuk selanjutnya

diwuiudkan dalam rencana kerja yang jelas. Dengan demikian

akan terjadilahperubahan. ]ika salah satu asPek saja ditinggal-

karL maka akan mempunyai akses tertentu. Misalnya, jika visi

ditinggalkan atau dalam pengembangan madrasah tidak ber-

tolak dari visi yang jelas, maka akan berakibat hancur.6r

Dari uraian di atas, dapat dikatakan agaq perubahan positif

terbentuk maka harus terbentuk dan terpogram dulu visi dan

misi yang jelas pada sebuah organisasi pendidikan Islam. Di

samping itu, juga harus terjadi peningkatan sumber day+ baik

fisik, non fisik maupun manusia, maka terjadilah manajemen

sumber daya pada seluruh komponen organisasi pendidikan

Islamtersebut,terutamaguru.Tirnpaadanya sumber

daya dan pijakan yang jelas maka merupakan mimpi untuk

melakukan perubahan yang dapat menuju kepada peningkat-

an mutu pendidikan.

Kondisi itu dapat dijelaskan secara rinci oleh Made Pidarta

sebagaimana tercantum dalam gambar berikut ini.

330

6t Muhaimi& Pengembangan Kurihium, 192.

IT4ANAGING CHAN GE (MANAIEMEN PERUBAHAN).'

' Gambar ini menunjukkan seluruh aspek tersebut harus

eksis bila rne-manage perubahan. Ketika salah satu aspek ter-

lepas atau sengaja dilepas maka keadaan yang terjadi di antara

enam kemungkinan yaitu hancur, bingun& cemas, perubahan

terjadi tetapi lambat, frustasi, atau awal kekeliruan yang ber-
potensi menggagalkan perubahan positif konstruktif sebagai
yang diharapkan. Semua kemungkinan itu mengarah pada
perubahan tetapi suatu perubahan yang negatif-destnrktif bagi
lembaga pendidikan Islam harus dihindari.

Oleh karena itu, manajer pendidikan Islam sebelum
melangkah lebih jauh diharapkan terlebih dahulu mengkon-

disikan visi, misi, skill, insentif, sumber daya, dan rencana kerja.
Setelah itu aspek-aspek tersebut harus dikontrol secara ketat

62 Made Pidarta, Manajemen Pendiilikan Indonesia (Jakarta : PT. Bina
Aksara, 1988), 54.



setidaknya dari dua sisi yaitu harus jelas sehingga memudah-

kan arah yang dituju dan harus memiliki sifat mendukung pada

aspek lainnya.

Untuk melal.ukan perubahan dalam konteks pembaharu-

an terdapat beberapa shategi yang dapat diaiukan sebagai

alternatif;

1. Rational - Empirical Strategy

Strategi ini didasarkan atas asumsi bahwa bahwa suatu ino-

vasi akan muncul dan dapat didesiminasikary selanjubrya

didifusikan dan diadopsi oleh adaptor jika pihak-pihak yang

terkaitdapat mengambil manfaahrya. Dalam hal ini inovasi

harus dapat dibuktikan secara rasional dan empiris.

2. Normal - Reeducative Strategy

Strategi ini berangkat dari asumsi bahwa inovasi hanya

akan berhasil jika pengguna produk inovasi itu merasakan

adany a peninglutan dari proses implementasinya. Problem-

nya adalah bahwa hasil dari proses manajemen pendidikan

hasil dan progres suatu upaya tidak dapat dirasakan dengan

segera.

3. Power - Coerciae Strategy

Strategi ini didasarkan asumsi bahwa inovasi hanya akan

berjalan jika pelaksanaannya dipaksakan. Karena dalam

setiap upaya pembaharuan biasanya memang menyerta-

kan aksi penolakan Strategi ini biasanya dipakai dalam sistem

manaiemen negara yang sentralistik.G

Urrtuk menerapkan gagasan dengan strategi perubahan

sebagaimana di jelaskan di ataq dalam perubahan organisasi
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6Danim, VsiBaru,47.

madrasah setidaknya terdapat beberapa langkah yang harus
dilakukan:

L. Enaisioning; manajer memberikan inspirasi dan ide
mengenai perubahan kepada staf. Dengan demikian
perubahan merupakan sesuatu yang disadari sejak awal
dan direncanakan.

2. Actioating; proses sosialisasi gagasan perubahan kepada
seluruh bagian organisasi

3. Supporting; melakukan identifikasi sumber daya yang
diperlukan.

4. lnstalling;pengambilan keputusan mengenai perubah-
an yang akan dilakukan.

5. Ensurring; Memastikan bahwa seluruh rencana dan
proses perubahan dapat berialan dengan baik.

5. Recognizing; Mengidentifikasi atas apa-apa yangbelum
dilakukan dan belum tercapai dengan perubahan yang
telah dilakukan.

8. Implementasi Perubahan Lembaga Pendidikan Islam
dalam Menghadapi Perubahan Global

Madrasah merupakan lembaga yang relatif terbuka karena
didalamnya tidak terdapat figur tunggal. Sebagian besar kepe-
mimpinan madrasah sudah berbentuk yayasan yang dilak-
sanakan oleh dewan atau banyak orang. Oleh karenanya, maka
inovasi atau gagasan-gagasan perubahan di madrasah tidak
harus bergantung kepada satu figur kepala madrasatr, tetapi
bisa datang dari manapun yang memiliki komitmen kuat dan
mampu mayakinkan pentingnya perubahan tersebut kepada
elemenyang lain. Dengan demikian implementasi perubahan



dalam madrasah dapat dilakukan dengan menggunakan pola

buttom up dengan melibatkan agen-agen perubahan. Meski

demikian tidak berarti bahwa peran kepala madrasah tidak

penting dalam implementasi gagasan perubahan. Karena pada

prinsipnya, manajemen perubahan hampir selalu membutuh-

kan peran pemimpin organisasi. Pemimpin organisasi harus

dapat menjadi sponsor dari gagasan perubahan, sementara

elemen lain yang ada di bawahnya dapat dipersiapkan menjadi

agen perubahan. Maka dari itu, kepala madrasah merupakan

pelopor perubahan yang terjadi di madrasah untuk menghadapi

perubahan global.

Manajemen perubahan yang diajarkan oleh Allah dalam

kitab suci serta yang dicontohkan oleh Rasulullah telah terbukti

mampu membangun suatu peradabanlslam yang agung. Jika
manajemen sebagai suatu bidang ilmu yang dikembangkan

berdasarkah pada sinaran wahyu dan sunnah, maka dalam

meriimuskan konsep manajemen perubahan pendidikan juga

harus mengacu pada nilai-nilai yang ditunjukkan oleh kitab

suci. Artinya semangat perubahan yang terdapat dalam ajaran

Islam semestinya juga harus dikembangkan dalam pengelola-

an lembaga pendidikan. Strategi yang digunakan dalam

memanaj perubahan masyarakat merupakan inspirasi dalam

menyusun shategi perubahan dalam lembaga pendidikan Islam.

Lembaga pendidikan Islam sebagaimana lembaga pendi-

dikan atau lembaga yang lain berada dalam suatu lingkungan

dinamis. Oleh karenanya maka tuntutan dinamika perubahan

tersebut juga harus mendapat perhatian. Tuntutan eksternal

itu pada tingkat tertentu bahkan juga menuntut perubahan-

perubahan internal khususnya dalam pengelolaan lembaga

pendidikan.
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|ika keunggulan menjadi suatu visi yang ingin diwujud-
kan dalam pengelolaan pendidikan Islam, maka perubahan
merupakan suatu keniscayaan. Lembaga pendidikan Islam
sebagaimana lembaga-lembaga yanglain juga tidak luput dari
siklus organisasi; yakni ada masa kelahiran, pertumbuhan dan
mencapai top performance. Naiknya siklus kehidupan organi-
sasi itu sendiri mencerminkan terjadinya perubahan. Namun
hukum daur organisasi juga menjelaskan bahwa setiap organi-
sasi juga akan mengalami siklus penurunan. Di sinilah peran
strategis dari manajemen perubahan. Manajemen perubahan
perlu disusun dalam menata kehidupan organisasi, termasuk
lembaga pendidikan, bahkan sejak sebelum sampai pada titik
dimana grafik perkembanagn organisasi itu mulai menurun.

Gagasan dan konsep perubahan tersebut memiliki signr-
fikasni penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam,
baik lembaga pesantren, madrasah diniyah madrasah, sekolah
Islam hingga PTAI. Implementasi gagasan perubahan peng-
elolaan pendidikan Islam ini menjadi urgen dalam konteks per-
saingan dunia pendidikan yang semakin ketat. Dengan melihat
karakter lembaga pendidikan Islam, dalam bahasan berikut
penulis akan menguraikan 2 model implementasi gagasan per-
ubahan dalam lembaga pendidikan Islam, yakni model pesan-
tren dan model madrasah.

Pesantren adalah salah satu jenis lembaga pendidikan
Islam yang ada di Indonesia yang oleh Nurcholis Maiid disebut
sebagai lembaga pendidikan yang iniligenous (memiliki makna
keaslian) Indonesia.n Sebagai suatu lembaga yang menyeleng-

s Nurcholis Maiid, Bilik-Bilik Pesantren,Sebuah Potret Perjalanan
(fakarta: Paramadina, 1997\, 3.



garakan dan melaksanakan tugas-tugas kependidikary pesan-
tren memiliki kesamaan dengan lembaga-lembaga pendidikan
yang lain. Namun demikian pesantren juga adalah merupakan
lembaga pendidikan yang khas dan memiliki keunikan yang
tidak ada pada jenis lembaga pendidikan yang lain. Tuntutan
perubahanpadapenyelenggaraan Islamadalahjuga
tuntutan perubahan untuk pesantren. Pada era saat ini pesan-
tren sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan yang lain tidak
luput dari tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan. Oleh
karenanya maka beberapa pesantren telah melakukan inovasi-
inovasi dalam rangka menjawab tuntutan dan kebufuhanper-
ubahan tersebut.

Dalam pesantren (dan iuga jenis pendidikan Islam yang
lain), di samping terdapat hal-hal yang harus berubah atau se-
bailcrya berubah, juga terdapat hal-hal yang tidak bolehberubah
atau sebaikhya tidak berubah. Hal ini disebabkan karena lem-

baga' pendidikan Islam, betapapun memiliki kesamaan dengan

lembagaJembaga lairy namun lembaga pendidikan Islam ada-

lah lembaga yang didirikan dengan jati dirinya masing-masing
yang pada tingkat tertentu harus dipertahankan. Oleh karena-

nya terdapat satu prinsip yang cukupbijaksana terkait dengan
implementasi gagasan perubahan dalam pengelolaan lembaga

pendidikan Islam yal.ori " al muhaafadhatu 'ala aI' qadiim ash slnlih,

wa al ahilzu bi al jadiid al ash lah".

Untuk dapat merealisasikan gagasan perubahan dalam

pesantrer,r, sebagaimana dijelaskan di atas, diperlukan agen per-

ubahan yang kuat yakni orang-orang kreatif. Dalam konteks

pesantren posisi ini dapat diperankan oleh Kyai, Ustadz atau

yang lain. Pesantren yang selama ini dipandang sebagai lembaga

konservatif dan sering disebut sebaga kerajaan kecil, maka peran
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kyai menjadi sangat strategis dalam konteks manajemen per-

ubahan. Apalagi jika melihat karakter pesantren yang sering

diidentikkan dengan figure seorangkyai' Karena memangke-

banyakan pesantren adalah lembaga milik pribadi seorang kyai.

Oleh karenanya, maka berubah atau tidaknya lembaga pesan-

tren sangatbergantung kepada figure kyai. Pada tataran empiris

dapat dilihat bahwa perubahan atau inovasi-inovasi yang dilaku-

kan dalam suatu pesantren hampir dapat dipastikan bahwa

gagasan itu telah mendapat restu kyai atau bahkan di dalam-

nya terdapat sosok kyai yang inovatif dan progresif' Sebaliknya

jika kyai dalam sebuah pesantren bertahan dengan hadisi-

onalitasnya, maka Pesantren tersebut akan tetap menjadi lem-

baga konsevatif atau bahkan ketin ggalan zaman. Dengan meli-

hat karakteristik pesantren, maka strategi implementasi mana-

jemen perubahan harus mengikuti p oLatop down' Jika terdapat

gagasan-gagasan inovatif terkait dengan pengelolaan pesantren'

maka tahap pertama ha rus di share dulu kepada kyai. Kekuatan

perubahan tersebut harus mampu meyakinkan kyai sebelum

yang lain. jika kyai sudah menerima dan memberikan restu maka

gagasan tersebut akan lebih mudah untuk diimplemtasikan.

Perbedaan karakter pesantren dengan madrasah tentu

memerlukan strategi implementasi perubahan yang berbeda

pula. ]ika di pesantren perubahan atau inovasi sangatbergan-

tung kepada figure kyai, maka tidak demikian dengan di madra-

sah atau sekolah. Madrasah adalah lembaga yang relative ter-

buka karena didalamnya tidak terdapat figure tunggal. sebagt-

an besar kepemimpinan madrasah sudah berbentuk yayasan

yang dilaksanakan oleh dewan atau banyak oran8. oleh karena-

ny4 maka inovasi atau gagasan-gagasan perubahan di madrasah

tidak harus bergantung kepada satu figur kepala madrasah,



tetapi bisa datang dari manapun yang memiliki komihnen kuat
dan mampu mayakinkan pentingnya perubahan tersebut ke-
pada elemen yang lain. Dengan demikian implementasi per-
ubahandalam madrasah dapat dilakukan dengan mengguna-
kan pola bz ttom up dengan meiibatkan agent-agent perubahan.
Meski demikian tidak berarti bahwa peran kepala madrasah
tidak penting dalam implementasi gagasan perubahan. Karena
pada prinsipnya, manajemenperubahan hamper selalu mem-
butuhkan peran pemimpin organisasi. Pemimpin organisasi
harus dapat menjadi sponsor dari gagasan perubahan, semen-
tara elemen lain yang ada di bawahnya dapat dipersiapkan
meniadi agen perubahan.
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BAB IX

STANDARISASI
PONDOK PESANTREN

DAN MADRASAH DINIYAH

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk Muslim
terbesar di dunia. Pada dekade 1990-an,Indonesia pernah di-
sebut-sebut sebagai sebuah negara yang akan memunculkan
kejayaaan Islam, sebagai bulan sabit kebangkitan kejayaan Islam
adalah Indonesia. Hal itu bukan tidakberdasar, karena Indo-
nesia mempunyai penduduk terbesar Muslim di dunia. Oleh
karena itu, pendidikan Islam di negara kita telah memiliki peran-
an dan dominasi yang sangatbesar dalam turut membentuk tatan-
an kehidupan berbangsa danbemegara. Sayangnya yang dirasa-
kan sampai sekarang adalah ada kesan bahwa pendidikan Islam
baik secara kelembaga:rn, proses maupun out-puhrya belum
menunjukkan data yang menggembirakan.

Pada ranah institusional ini, banyak dilihatbahwa lembaga
pendidikan Islam (pondokpesanhen dan atau madrasah diniyah)
yang secara fisik belum memadai. Pondok pesantren dan atau
madrasah diniyah dilihat dari konteks manajemennya masih



sangat konvensional dan sebagainya. Sebagai konsekuensi dari
hal ini adalah kualitas out-put yang kurang bermutu dan kurang
bisa bersaing dengan produk sekolah. Walaupun sesungguhnya
dan pasti ada produk lembaga pendidikan Islam (pondok pesan-
tren dan atau madrasah diniyah) yang mungkin melebihi kualitas
out-put sekola[ tetapi data ini belumlah representatif mewakili
komunitas pondok pesantren dan atau madrasah diniyah secara
keseluruhan terutama di negara Indonesia yang sangat luas ini.

Sejak bergulimya era reformasi yang ditandai dengan tum-
bangnya Regim Orde Baru di bawah pimpinan PresidenSoeharto
pada tanggal2l Mei 199& atas desakan dari berbagai kalangan
terutama dimotori oleh para mahasiswa telah banyak perubah-
an terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber-
negara. Hampir di seluruh bidang kehidupan berbangsa dan
bemegara telah terjadi perubahan yang sangat signifikan, tak
terkecuali bidang pendidikan.

- Salah satu perubahan besar pada era reformasi adalah di-
produksi dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 29
Tahun 1,999 tentang Pemerintahan Daerah di mana sejumlah
kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah
daerah. Pelimpahan kewenangan ini dengan sendirinya telah
mengubah sistrem sentralisasi kepada sistem desentralisasi, yang
pada batas-batas tertentu telltr rnsgll@Ugl kekhawatiran di-
sinte grasi d yyi*cm*:,f:tgrty aprimordialisme berlebihan dari
berbagai pihak di wilayah kewenangan daerah.

Perubahan besar juga memang telah teriadi di bidang pen-
didikan. Fada era yang di *but ua reformasi ini telah lahir Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasi-
onal (Sisdiknas), yang merupakan sistem yang menjadi rujukan
dan pedoman pelaksanaan pendidikan secara nasional.
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Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 20 Tilhun
2003 ini disebutkan bahwa "sistem pendidikan nasional adalah
keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara
terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional"l. Imple-
mentasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan
antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor L9 Tahun 2005 ten-
tang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan pemerintah
ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilak-
sanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar
isi" standar proses, standar kompetensi lulusaru standarpendidik
dan tmaga kependidikarj standar sarana dan prasarana, standar
pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pen-
didikan.2

. Dari deskripsi di atas, maka diperlukan standarisasi lem-
baga pendidikan Islam (pondok pesanhen dan atau madrasah
diniyah), untuk bisa dibuat acuan minimal untuk pengembang-
an dirinya ke depan.

B. Pembahasan

l. Lenbaga Pendidikan Islam (Pondok Pesantren dan
Madrasah)

Wujud lembaga pendidikan Islam banyak sekali, seperti:
(1) masjid (surau, musholah, danmanmeunasah); (2) madrasah
dan pondok pesantren (kuttab); (3) pengajian dan penerangan
Islam (majelis ta'lim); (4) kursus-kursus keislaman (training-

I Departemen Agama RI, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah
RI tentang Pendidiknn (Jakarta: Direktorat fenderal Pendidikan Islam,
2005\,5.

2 lhid.,155.
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training keislaman); (5) badan-badan rohani (biro pemikahary
biro konsultasi keagamaan); (6) badan-badan konsultasi ke-
agamaan; (7) Mushabaqah Tilawati Qur' an (lvffQ. Dari beberapa
lembaga pendidikan Islam tersebut dalam bahasan kali ini,
penulis menitikberatkan lembaga pondok pesanhen dan ma-
drasah diniyah.

a. Pondok Pesanhen Sebagai Lembaga Pendidikan Islam
Kehadiran kerajaan Bani Umayah menjadikan pesabrya

ilmu pengetahuan, sehingga anak-anak masyarakat Islam tidak
hanya belajar di rnasjid, tetapi juga pada lembaga-lembaga
seperti "hrttab" (pndok pesantren). Kuttab, dengan karakteris-
tik khasnya merupakan wahana danlembaga pendidikan Islam
yang semula sebagai lembaga baca dan tulis dengan sistem
halaqah (sistem wetonan). Pada tahap berikkutnya kuttnb meng-
alami perkembangan pesat, karena didukung oleh dana dari
iurafi masyarakat serta adanya rencana-rencana yang harus
dipatuhi oleh pendidik dan peserta didik.

Pada ulasan kali ini ditampilkan studi kasus pondok pesan-
tren di Indonesia, dengan harapan studi kasus yang penulis
tampilkan ini merupakan bahasan yang representatif dari pon-
dok pesantren di negara-negara lainnya. Di Indonesi+ istilah
kuttab lebih dikenal dengan istilah "pondok pesanhen", yaitu
suatu lembaga pendidikan Islam, yang di dalamnya terdapat
seorang kiai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri
(peserta didik) dengan sarana masjid yang digunakan untuk
menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta dukungan ada-
nya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri.
Dengan demikian, ciri-ciri pondok pesantren adalah adanya
kyai, santri, masjid dan pondok.
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Tirjuan terbentuknya pondok pesantren adalah: (1) tujuan
berkepribadian Islam, yang dengan ilmu agamanya ia sanggup
menjadi mubaligh Islam dalam masyarakat sekitar melalui
ilmu dan amfryu; (2) tujuan l,.trusus, yaitu mempersiapkan para
santri untuk menjadi orang yang alim dalam ilmu agama yang
diajarkan oleh kiai yangbersangkutan serta dalam mengamal-
kan dan mendakwahkannya dalam masyarakat.

Sistem yang ditampilkan dalam pondok pesantren mempu-
nyai keunikan dibandingkan dengan sistem yang diterapkan
dalam lembaga pendidikan pada umumny4 /aitu:

1) Memakai sistem tradisional yangmemiliki kebebasanpenuh
dibandingkan dengan sekolah modem, sehingga teriadi
hubungan dua arah antara kiai dan santri.

2) Kehidupan di pesantren menampakkan semangat demo-
" krasi, karena mereka praktis bekerja sama mengatasi pro-

blem non kurikuler mereka sendiri.
Para santri tidak mengidap penyakit simbolis,yaitu peroleh-
an gelar dan ijazah, karena sebagian besar pesantren tidak
mengeluarkan ijazatr, sedangkan santri dengan ketulusan
hatinya masuk pesantren tanpa adarryaijazah tersebut. Hal
itu karena tujuan utama mereka hanya ingrn mencari ke-
ridhaan Allah SWT semata.
Sistem pondok pesanhen mengutamakan kesederhanaan,
idealisme, persaudaraan, persama:rn, rasa percaya diri, dan
keberanian hidup.
Alumni pondok pesantren tak ingin menduduki jabatan
pemerintahary sehingga mereka hampir tidak dapat di-
kuasai oleh pemerintah.

3)

4)

s)
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Sebagaian lembaga yang tertu4 seiarah perkembangan

pondok pesantren memiliki model-model pengajaran yang

bersifat non-klasikal yaitu model sistem pendidikan dengan

metode peng ajaran wetonan dan serogaz. Di fawa Barat, metode

tersebut diistilahkan dengan bendungan,sedangkan di Sumatera

digunakan halaqah.

L) Metode wetonan (halaqah). Metode yang di dalamnya ter-

dapat seorang kiai yang membaca suatu kitab dalam waktu

tertentu. Sedangkan santrinya membawa kitab yang sama

lalu santri mendengar dan meyimak bacaan kiai. Metode

ini dapat dikatakan sebagai proses belajar mengaji secara

kolektif.
2) Metode sorogan. Metode yang santrinya cukup pandai

men-sorogan (mengajukan) sebuah kitab kepada kiaiuntuk

dibaca di hadapanny+ kesalahan dalam bacaannya itu lang-

zung dibenahi kiai. Metode ini dapat dikatakan sebagai proses

belaj ar-mengaj ar individual.

Ciri-ciri khusus dalam pondok pesantren adalah isi kuri-

kulum yang dibuat terfokus pada ilmu-ilmu agama, misalnya

ilmu sintaksis Arab morfologi Arab, hukum Islam, sistem yuris-

prudensi Islam, hadis, tafsir al-Qur'an, teologi Islam, tasawuf,

tariklr" dan retorika. Literatur ilmu-ilmu tersebut memakai kitab-

kitab klasik yang disebut dengan istilah "kitab kuning" dengan

ciri-ciri sebagai berikut (1 ) kitab-kitabnya berbahasa Arab; (2)

umunmya tidak memalcaisyakal,bahkan tanpa titik dan koma;

(3) berisi keilmuan yang cukup berboboq (4) metode penulisan-

nya dianggap kuno dan relevansinya dengan ilmu kontemporer

kerap kali tampak menipis; (5) lazimnya dikaji dan dipelajari
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di pondok pesantren; (6) banyak diantara kertasnya berwama

kuning.
Pada tahap selanjutnya, pondok pesantren mulai menam-

,pakkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang

mumpuni, yaitu di dalamnya didirikan sekolah, baik formal

maupun nonformal. Akhir-akhir ini pondok pesantren memPu-

nyai kecendrungan-kecendrungan baru dalam rangka inovasi

Erhadap sistem yang selama ini digunakarl yaitu: (1) mulai akrab

dengan metodelogi modem; (2) semakin berorientasi pada pen-

didikan yang fungsional, artinya terbuka atas perkembangan

di luar dirinya; (3) diversifikasi program dan kegiatan makin ter-

buka dan ketergantungannya dengan kiai tidak absolute, dan

sekaligus dapat membekali para santri dengan berbagai Penge-
tahuan di luar mata pelajaran agama maupun keterampilan yang

-diperlukan di lapangan kerja; dan ( ) dapatberfungsi sebagai

pusat pengembangan masyarakat.

Kecendrungan-kecendrungan tersebut bukan berarti pondok

pesantren telah menduduki posisi sebagai lembaga yang paling

elite, tetapi dttengah-tengah arus perubahan sosial budaya justru

kecendrungan tersebut menjadi masalah baru yang perlu dipe-

cahkan, yaitu: (1) masalah integrasi pondok pesantren ke dalam

sistem pendidikan nasional; (2) masalah pengembangan wa-

wasan sosial, budaya, dan masalah ekonomi; (3) masalah peng-

alaman kekuatan dengan pihak-pihak lain untuk mencari tujuan

membentuk masyarakat ideal yang diinginkan; (4) masalah yang

berhubungan dengan keimanan dan keilmuan sepanjang yang

dihayati pondok pesantren.

Dipihak lain, pondok pesantren kini mengalami transfor-

masi kultur, sistem, dan sistem nilai. Pondok pesantren yang

dikenal dengan salafiyah (kuno) kini telah berubah menjadi



dengan khalafy ah (modern). Transformasi tersebut sebagai
jawaban atas kritik-kritik yang diberikan pada pesantren. Dalam
arus transformasi ini, dalam sistem dan kultur pesantren terjadi
prubahan yang drastis, misalnya: (1) perubahan sistem pengajar-
an dari perseorangan atausorogan menjadi sistem klasikal yang
kemudian kita kenal dengan istilah madrasah (sekolah); (2) pem-
berian pengetahuan umum di samping masih mempertahan-
kan pengetahuan agama dan bahasa Arab; (3) bertambahnya
komponen pendidikan pondok pesantren, misalnya keteram-
pilan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat
sekitar, kepramukaan untuk melatih kedisiplinan dan pendi-
dikan agama, kesehatan, dan olah raga, serta kesenian yang
Islami; dan ( ) lulusan pondok pesantren diberikan syahadah
(ijazah) sebagai tanda tamat dari pesantren tersebut, dan ada
sebagian syahailah tertentu yang nilainya sama dengan ijazah
negeri.

" Kita menyadari bahwa segala transformasi membutuh-
kan adanyabeberapa komponen kompleks yang mendukung
tercapainya tujuan pendidikan pesantren tersebut. Komponen-
komponen itu dapat berupa "POSDCORB" yakni planning,
organizing, stoffng, directing, coor dinating, reporting, ilan b udgetting.

1) Aspek planning (prencanaan). Pada kenyataanny4 pondok
pesantrenbelum memiliki rencana jelas dalam melaksana-
kan kebijakan pendidikan danpengajaran. Sehingga perlu
dibuat pola-pola perencanaan seragam yang prinsipil dan
tidak mengurangi nilai-nilai dari kepemimpinan pondok
pesantren. Planning tersebut dapatberupa: (a) ideal, dasar
dan cita-cita perlu mendapatkan penegasan secara formal;
(b) operasional, menyangkut ketatalaksanaan, metodelogi,
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2)

pengembangan kurikulum baik taraf minimum maupun

taraf maksimum; dan (c) fungsional, menyangkutrehabili-

tasi pondok pesantren dalam hubungan dan fungsinya

dalam masyarakat.

Aspek organizing (oraganisasi). Pondok pesantren yang ada

tidak memiliki keseragaman struktur organisasi dan

adminstrasi, serta tidak mempunyai kesepakatan struktur
kurikulumn/4 sehingga perlu adanya semacam guidence

(petunjuk) berupa pola struktru organisasi dan adminis-

trasi dasar, seperti menetapkan kriteria pondok takhasus

atau pondok campuran, membentukan badan-bada4 seperti

badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Aspk staffng. Pelaksanaan pendidikan pondok pesantren

yangterdiri dari kiai, guru, danpengurus. Guru danpeng-

urus perlu dib erik an up- gr aililing, penatararl kursus-kursus,

dan pengaderan. Hal tersebut diberikan karena staf ter-

masuk dalam pembinaan personal.

Aspk mor dinatin g. Koordinasi bukanlah peleburan organi-

sasi tapi berbentuk kerjasama yang baik antar pesantren.
Kordinasi dapat dilakukan dengan membentuk maielis Pem-

binaan Pondok Pesantren (MPPP) yang terdiri dari para

kiai dan para sarjana yang bertanggung jawab langsung pada
pemerintah. MPPP ini bertaraf nasional dan mempunyai

hierarki ke bawah sampai pada daerah-daerah provinsi dan
kabupaten. Dan bertugas sebagai adaisory, yaitu memberi

saran-saran dan sebagai pelaksana atas wewenang yang

didelegasikan oleh pemerintah.
Aspek reporting (pembuatan laporan) dalam akhir tahun
perlu diadakan laporan khusus pada majelis atau pengurus

yayasan pengelola, yang berguna sebagai laporan objektif,

3)

4)

5)



iuga merupakan evaluasi tentang pelaksanaan dan ke-
hidupan di pesantren.

6) Aspek budgettting (belanja negara). Karena pesantren
bersifat swast4 pembiayaannya bersumber dari perwakaf-
a& hibah, donatur-donatur iuran, baik tetap maupun tidak.
Seorang kiai dituntut untuk mempunyai kharisma yang
tingg agar mendapatkan kepercayaan dari pihak luar.

Kehadiran pesanhen saat ini meniadi titik sentral kajian
para ahli, karena nuansa-nuansa yang dicanangkan dan di-
laksanakan dalam pesanhen sangat unik. Dalam pada itu, tidak
sedikit yang serba lain. Menurut Abdurrahman Wahid, pesiul-
tren mempunyai dua sisi, yaitu memiliki kelebihan dan me-
miliki kekurangan.

Kelebihan pesantren terletak pada kemiunpuan mencipta-
kan sebuali sikap hidup universal yang merat4 yang diikuti
oleh-semua santri. Sehingga santri lebih bersikap hidup man-
diri dan tidak menggantungkan diri kepada siapa dan lembaga
masyarakat apa pun. Disamping itu, pesanhen juga dapat meme-
lihara subkultural sendiri. Hal ini terlihat dari gaya hidupnya
yang berbeda dengan masyarakat umumny4 dan ukuran-ukur-
an serta pandangan hidupnya bersifat ukhrawi dan menolak
pandangan hidup yang materialistis.

Sisi kekurangannya adalah kurang adanya perencanaan
yang terperinci dan rasional atas jalannya pendidikan dan peng-
ajaranyang dilaksanakan. Tidak adanya keharusan membuat
kurikulum dalam susunan yang lebih mudah dicema dan di-
kuasai oleh santri. Disamping itu, sistem pemberian materi
masih tradisional. Dalam pesantren hampir tidak ada prioritas
antara materi safu dengan materi lainnya, serta kegiatan satu
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dengan kegiatan lainnya. Bahkan pedoman yang digunakan-

nyapun tidak mempunyai nilai-nilai edukatif, sehingga lembaga

tersebut tidak memiliki landasan filsafat pendidikan yang

utuh.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri

pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam adalah:

(1) lembaga pendidikan pesantren melaksanakan pendidikan

terpadu, yaitu untuk kematan gan teoritis-intuitif . Sikap yang

merupakan keterampilan khusus dan merupakan aplikasi dari

teori tersebut;(2) tujuan pendidikan pesantren sekarang tidak

hanya duni avm (mondial) dan sementara (tunporu),tetapi sampai

pada alam ukhrauti wrfitkmencapai kridhaan Allah; (3) lembaga

pendidikan pesantren merupakan pusat pertemuan antara

ulama dan umat antara ilmu an (expert) dan masyarakat awam,

antara individu dan masyarakat, antara pemimpin dan rakyat

dan antara klien dan konsultary dan sebagainya; (4) pesantren

merupakan agen konversi (pengawetan), pendalamary Peng-
embangan, permurinian nilai adab dan budaya, serta pusat

pelaksanaan proses akulturasi yang menggunakan pola dan

sistem tersendiri.

b. Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Madarash merupakan isim makna dari daras yang berarti

tempat untuk belajar. Istilah madrasah kini telah menyatu

dengan istilah sekolah atau perguruan (terutama perguruan

Islam). Akan tetapi menurut Karel A. Steembrink istilah ma-

drasah dan sekolah dibedakan, karena keduanya mempunyai

ciri yang berbeda. Namun demikiary pada bahasan kali ini

cendrung menyamakan arti madarasah dan sekolah.
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Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam muncul

dari penduduk Nisapuq, tetapi tersiamya melalui menteri Saljuqi
yang bernama Nizam al-Mulk yang mendirikan madrasah

Nizamiyah (tahun 1065 M). selanjutnya Gibb dan Kramers

menuturkanbahwa pendiri madrasah terbesar setelah Nizam
al-Mulk adalah Shalah al-Din al-Ayyubi.

Kehadiriran madarasah sebagai lembaga pendidikan
Islam setidaknya mempunyai empat latar belakang yaitu: (1)

sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendi-

dikan Islam; (2) usaha penyempumaan terhadap sistem pesan-

tren ke arah sutu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan

lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan

sekolah umum, misalnya masalah kesamaim. kesempatan kerja

dan perolehan ijazah; (3) adanya sikap mental pada sementara

golongan umat Islam, khuzusnya santri yang terpukau pada pada

barat sebagii sistem pendidikan mereka; dan (4) sebagai upaya

untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang

dilakukan oleh pesanhen dan sistem pendidikan modern dari

hasil akulturasi.
Sekolah (madrasah) sebagai lembaga pendidikan meru-

pakan wahana yang benar-benar memenuhi elemen-elemen

institusi secara s€mpum+ /ang tidak terjadi pada lembaga-lem-

baga pendidikan yang lain Frank P. Besag dan jack Nelson mmya-

takanelemen institusi sekolah terdiri atas tujuh macam, yaitu:

1,) Untility (kegunaan dan fungsi). Suatu lembaga sekolah

diharapkan memberi kontribusi terhadap tuntutan masya-

rakatyang ada, tuntutan kelembagaan sendiri dan aktor.

2) Actor (pelaku). Aktor berperan dalam pelaksanaan tujuan

dan fungsi kelembagaao sehingga aktor tersebut mempu-

nyai status dalam institusi tempat ia berada.
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3) Oraganisasi. Organisasi dalam institusi tergambar dengan
beberapa bentuk dan hubungan-hubungannya antar aktor.

4) Share in society (tersebar dalam masyarakat). lnstitusi mem-
berikan seperangkat nilai, ide, dan sikap dominan dalam
masyarakaf serta mempunyai hubungan-hubungan dengan
institusi lain, baik terhadap sistem politik, ekonomi masya-
rakat, kebudayaan, pengetahuary dan kepercayaan.

5) Sanction (sanksi). Insitusi memberikan penghargaan dan
hukuman bagi aktor. Wewenang sanksi diperlakukan bila
berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
tempat institusi berada. Dan sanksi diiatuhkan sesuai dengan
ukurannya.

5 ) Ceremony (upacara, ritus, dan simbol). Upacara pendidikan
dilakukan sebagai pengikat tentang status, pengetahuan,

- dan nilai, seperti acara wisuda.
7) Resistence to cahnge (menentang perubahan). Institusi ber-

orientasi terhadap status quo akan menimbulkanproblem
baru.

Institusi didirkan untuk tujuan sosial tertentu, sehingga
ia hidup dengan cara tertentu pula. Oleh karena itu, aktor sering
khawatir melakukan kesalahan, walaupun hal-hal yang dilaku-
kan mengandung inovasi positif. Perubahan yang terjadi akan
menjadi sorotan masyarakat.

Tugas-tugas yang diemban madrasah (sekolah) setidak-
nya mencerminkan sebagai lembaga pendidikan Islam yang
lain. Menurut al-Nahlawi, tugas lembaga madrasah sebagai
lembaga pendidikan Islam adalah:

L) Merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas
prinsip pikir, akidah, darrtasri'yang diarahkan untuk men-



2)

capai tujuan pendidikan. Bentuk dan realisasi itu ialah agar

peserta didik beribadah, mentauhidkan Allah SWT, tunduk

dan patuh atas perintah-Nya serta syari'at-Nya.

Memelihara fitrah anak didik sebagai insan mulia, agar ia

tak menyimpang dari tujuan Allah SWT menciptakannya.

Kecendrungannya sekarang, madrasah telah membuat pe-

nyimpangan dalam format yang berbeda, misahya membuat

senjata untuk beqperang yang tidak manusiawi. Oleh karena

itu, dasar operasionalisasi pendidikan harus dijiwai oleh

fitrah manusiawi sehingga menghindari adanya penyim-

PanSan.
Memberikan kepada anak didik dengan seperangkat per-

adaban dan kebudayaan Islami, dengan cara mengintegrasi-

kan antara ilmu-ilmu alam, ilmu sosial, ilmu eksakta yang

dilandaskan atas ilmu-ilmu agama, sehingga anak didik

mampu melibatkan dirinya kepada perkembangan Iptek.

Membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh subjektivi-

tas (emosi) karena pengaruh zaman dewasa ini lebih meng-

arah pada penyimpangan fitrah manusiawi. Dalam hal ini,

lembaga pendidikan madrasah berpengaruh sebagai ben-

teng yang menjaga kebersihan dan keselamatan fitrah

manusia tersebut.

Memberikan wawasan nilai dan moral, serta peradaban

manusia yang membawa khazanah pemikiran anak didik

menjadi berkembang. Pemberian itu dapat dilakukan de-

ngan cara menyajikan sejarah peradaban umat terdahulu,

baik mengenai pikiran, kebudayaan, mauPun Perilakunya.
Nilai-nilai tersebut dapat dipertahankan atau dimodifikasi

karenabertentangan dengan akidah Islam atau tidak sesuai

lagi dengan tuntutan zaman.

3)

4)

s)
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6) Menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antar anak-
anak didik. Tugas ini tampaknya sulit dilakukan karena anak
didik masuk lembaga madrasah dengan membawa status
sosial dan status ekonomi yang berbeda.

Tugas ini berdampak langsung dari eksistensi dan interaksi
para peserta didik dalam naungan satu sistem madrasah
yang inputnya berasal dari berbagai lingkungan hidup. Di
dalam madrasah inl, peserta didik ditempa dan dipadukan
dalam satu kondisi dan iklim yang sama, yang mampu
menyatukan qalb dan jiwa mereka. Iklim madrasah hayati
itu mempersafukan keanekaragaman corak individu dan
berbagai lapisan dan lingkungan masyarakat. Menghapus
dan mengurangi berbagai diskriminasi dan stratifikasi di
antara merek4 walaupun tempat tinggal, pandangan, tradisi

' mereka berbeda-beda.
7) Tugas mengoordiasi dan membenahi kegiatan pendidikan.

Lembaga-lembaga pendidikan keluarg4 masjid dan pesan-
tren mempunyai saham tersendiri dalam merealisasikan
tujuan pendidikan, tetapi pemberian saham itu belum o*up.
Oleh karena itr:, madrasahhadir unhrk melmgkapi dan mem-
benahi kegiatan pendidikan yang berlangsung.

8) Menyempurnakan tugas-tugas lembaga pendidikan ke-
luarga, masjid dan pesantren.
Tugas-tugas lembaga pendidikan madrasah tersebut mem-
butuhkan administrasi yang memadai, yang mencakup ber-
bagai komponery misalnya perencanaan, pengawasrL orga-
nisasi, kordinasi, evaluasi dan sebagainya. Sehingga dalam
lembaga madrasah itu terdapat tertib adrninistrasi yang pada



dasrnya bertujuan melancarkan pelaksanaan pendidikan

yang dilaksanakan.3

2. Tlrntangan Lembaga Pendidikan Islam (Pondok Pesantren

dan atau Madrasah) dalam Transformasi Sosial-Budaya
Transformasi sosial-budaya berarti memodifikasi dalam

setiap aspek proses sosial-budaya pola sosial-budaya danbentuk-

bentuk sosial budaya. Perubahan ini brsifat progresif dan re-

gresrf, berencana atau tidak, permanen atau sementara,undirecti-

onal atau multidirectional, menguntungkan dan merugikan.

Menurut Gillin, perubahan sosial adalah perubanan bentuk-

bentuk kehidupan yang telah ada yang terjadi karena kondisi

geografis, alat-alat atau perlengakapan hidup manusia, kom-

posisi pendidik dan ideologi.

Bentuk-bentuk tranfrormasi sosial-budava dibedakan

menjadi tiga bagian:

a. Evaluasi sosial (social eaolution). Perkembangan graduaf

yaitu perkembangan wajar karena adanya kerjasama yang

harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Perubah-

an ini dibedakan atas: (1) evolusi kosmis (cosmis asolution),

perubahan alami yang tumbuh berkembang, mundur, lalu

pudar; (2) evolusi organis (organic asolution), perubahan

untuk mempertahankan diri dari kebutuhannya dalam ling-

kungan yang berkembang; dan (3) evolusi mental (mental

euolution), sesuatu yang menyangkut perubahan pandang-

an dan sikap hidup.

3 Abdul Muiib, fusuf Mudzakir, llmu Pendidikan lslam (lakarta:
Kencana Prenada Media 2006\, 227-244.
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b. Gerakan sosial (social mobility). Suatu keinginan akan per-
ubahan yang diorganisasikan kerena dorongan masyarakat
ingin hidup dalam keadaan yanglebihbaik dan lebih cocok
dengan keinginannya.

c. Revolusi sosial (social reaolution), suatu perubahan yang
umumnya didahului oleh ketidakpuasan yang menumpuk
tanpa pemecahan dan analisis, sehingga jurang antara harap
an dan pemenuhan kebutuhan menjadi semakin lebar tidak
terjembatani.

Transformasi sosial-budaya tidak hanya bersifat material,
seperti pembangunan ged*& tetapi juga bersifat moril, seperti
perubahan gagasn, ide, pemikiran, cita-cita, dan sebagainya.
Dalam pemikiran Islam, terjadi tiga perubahan konsep utama,
yaitu:

Konsep westernisasi (al-fikrah at-tagribi). Konsep yang
menginginkan penyesuaian Islam dengan pemikiran dan
peradabanBarat dalamberbagai aspelcrya mulai dari masa-
lah akidah, sistem potiti( ekonomi" sampai masalah moral.
Gerakan Islamisasi ala Kamal Ataturk, seperti azan diganti
dengan bahasa Turki, adalah salah satu bentuk model ini.
Fikrah pertama ini menurutMuhammad M. Husein men-
jadikan konflik pemikiran antara sesama umat Islam, serta
hilangnya kepekaan pada umat Islam untuk membedakan
mana sebenamya antara yang Islam danyangwestun @arat).
Konsep modernisasi (al-fikrah at-tajaddudil. Konsep yang
ingin mengadakan pembaharuan-pembaharuan dalam pe-
mahamary penafsirary dan perumusan masalah-masalah
ke-Islaman, dengan pretensi ingin mengaktualisasikan

b.



Islam dalam kehidupan Modern. Isu yang paling banyak

dikemukakan adalatr membuka kembali pintu iitihad selebar-

lebamya. Liberalisme ijtihad ini menjadi semakin mengerti

tentang agam4 tetapi berminat untuk ijtihad sehingga ijti-

had menjadi suatu metode tanpa standarisasi dan disiplin

tetenfu.

c. Konsep reformis (al-fikrah at-tajdidi). Konsep ini ingin mem-

perbaharui Islam dengan Islam. Pemikiran modern ini juga

banyak macamnya dari yang paling ektrim atau kaku, seperti

Ibnu Taimiyah, sampai yang moderat dan progresif, seperti

Muhammad Abduh.

Fenomena-fenomena sosial tersebut selanjutnya menjadi-

kan tantangan-tantangan lembaga pendidikan Islam, terutama

pendidikan formal. Bentuk tantanganyang dihadapi dalam pen-

didikan Isldm adalah masalah politik, kebudayaan, ilmu penge-

tahuan dari blcrologi" ekonomi" masyarakat dan perubahan sosial,

dan sistem nilai. Tantangan-tantangan lembaga pendidikan ter-

sebut mengandung implikasi bahwa lembaga pendidikan Islam

mempunyai peran ganda, yalcri sebagai pewaris budaya melalui

pendidikansisEmnilaidan pengetahuandannorma-

norrna serta adat kebiasaan dan berbagai perilaku hadisional

yang telah membudaya diwariskan pada suatu generasi ke gene-

rasi berikutnya. Deng;rn cara ini, kebudayaan dapat dilestaria-

kan, meskipun warga suatu masyarakat berganti-gut U, sedang-

kan kebudayaan dan sistem sosialnya tetap berlaku. Di pihak

lain, lembaga pendidikan berperan *bagar agent of change, yatht

adanya upaya untuk membuang unsur budaya lama yang dipan-

dangan tidak cocok lagi dan perlunya memasukan unsur budaya

baru. Tegasny+ lembaga pendidikan merupakan tempat sosiali-
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sasi dan intemalisasi nilai-nilai yang telah membudaya. Karena
ih4 penetapan kurikulum lembaga pendidikan dan tujuannya
didasarkan atas nilai-nilai pengetahuan serta aspirasi dan pan-
dangan hidup yang berlaku dan dihormati masyarakat.

Dipihak laia implikasi transformasi sosial-budaya menun-
tut lebih akrabnya lembaga-lembaga pendidikan dengan insti-
tusi-institusi lainnya. Semua itu merupakan mata rantai yang
saling mendukung dan berakaitan dengan menjadikan institusi
pendidikan sebagai sentral terhadap institusi-institusi lainnya.a

Melihatdunia pendidikan kita, kiranya masih belum begrtu
menggembkakan (dns sien). Banyak fenomena yang dapat dite-
mukan baik dalam wacana teoretik maupun praktisnya yang
menuniukkan kondisi ini. Dalam tataran teoretik, masih banyak
kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan yang " gagur"
sebelum memetik hasilnya (das sollen). Hal ini bisa dikarenakan
konsep kebiiakan itu memang tidak appliuble, dan masihbanyak
kendala di lapangan atau memang masyarakatyang tidak sepe-
nuhnya memberikan partisipasinya terhadap kebiiakan tersebut.

Contoh sederhananya adalah kebijakan dalam bidang
pengembangan kurikulum. Hampir, setiap periode pergantian
birokrat di bidang ini memunculkan perubahan atau pengem-
bangan kurikulum pendidikan. Hal demikian menyebabkan
beberapa akibat, yang pada tataran lapangan dijumpai bahwa
implementasi kurikulum dimaksud, belum bisa dilaksanakan
secara total, karena masih membutuhkan wakfu unfuk proses
sosialisasi implementasi kebijakan. Selanjutny+ ketika kuri-
kulum sudah mulai akan dilaksanakan di tingkat lapangan-
yangtentu memerlukan proses danwaktu dengan segala pro-

4lbid.,25t-254.
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blematikanya- biasanya akan muncul wacana tentang kebijak-

an kurikulumbaru dan seterusnya.

Secara teoretik memang tidak sederhana merubah atau

mengembangkan sebuah l urikulum pendidikan. Prinsip efisiensi

dan efektivitas menjadi pertimbangan utama. Melihat feno-

mena pendidikan terutama dalam pengembangan kurikulum,

sepertinya multi-problem. Terlalu cepat perubahan yang ter-
jadi telah menyebabkanbanyak lembaga pendidikan di tingkat

bawah kebingungan menyesuaikan diri, akibatnya tujuan

pengembangan kurikulum itu sendiri tidak tercapai sesuai

harapan.

Akumulasi dari hal ini bisa jadi menyebabkan pelaksana

pendidikan di tingkat lembaga (lebihJebih lembaga-lembaga

di daerah terpencil dan pelosok y*g jumlahnya tidak kecit)

akan kembali pada thefreshzone, yakni suatu keadaannyaman

yang semula mereka rasakan. Perilaku seperti ini bisa terjadi

kareira meteka bingung dengan arus perubahan tersebut, akhir-

nya mereka menjadi apatis dan masa bodoh.

Fenomena ini akan menjadi api dalam sekam yang akan

terus "memb akar" bangunan pendidikan kita sulit dipadam-

kan dan pada akhimya akan memberangus mransuar yang la,Lah

lama dibangun dengan susah payah.

Sejak bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan

tumbangnya Regrm Orde Baru dibawah pimpinan Presiden

Soeharto pada tanggal2l Mei 1.99& atas desakan dari berbagai

kalangan terutama dimotori oleh para mahasiswa telahbanyak

perubahaa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bemegara. Hampir di seluruh bidang kehidupanberbangsa

d an bernegara telah terj adi perubahan yang sangat signifikan,

tak terkecuali bidang pendidikan.
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Salah satu perubahan besar pada era reformasi adalah
diproduksi dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 29
Tahun 1.999 tentang Pemerintahan Daerah di mana sejumlah
kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah
daerah. Pelimpahan kewenangan ini dengan sendirinya telah
mengubah sistem sentralisasi kepada sistem desentralisasi, yang
pada batas-batas tertentu telah menimbulkan kekhawatiran
disintegrasi dan berkembangnya primordialisme berlebihan
dari berbagai pihak di wilayah kewenangan daerah.

Perubahan besar juga memang telah terjadi di bidang pen-
didikan. Pada era yang dixbut na reformasr ini telah lahir Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasi-
onal (Sisdiloras), yang merupakan sistem yang menjadi rujukan
dan pedoman pelaksanaan pendidikan secara nasional.

. Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 20
Tahun 2003 ini disebutkan bahwa "sistem pendidikan nasional
adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait
secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional".s
Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah
peraturan antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 1.9 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan
pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun
dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan yaitu:
standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusary standar
pendidik dan tenaga kependidikan, standar sariula dan pra-
sarana, standar pengelolaary standar pembiayaan dan standar
penilaian pendidikan.

s Departemen Agama RI, Undang-undang, S.
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Dalam dokumen Standar Nasional Pendidikan ini di-

bahas standar isi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Per-

aturan Pemerintah Nomor L9 Tahun 2005, yang memberikan

penjelasan sebagai berikut:

a. Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat

kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada
jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

b. Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me-

muat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban

belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan

kalender pendidikarVakademik.6

Dari penjelasan di atas dapat disimpulk'an, bahwa standar

isi, meliputi kerangka dasar dan struktur kurikulum yang

merupaka4 pedoman dalam penyusunan kurikulum pada

tingkat satuan pendidikao beban belaiar bagi peserta didik pada

satuan pendidikan dasar dan menenga[ kurikulum tingkat

satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan

pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum

sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, dan kalender

pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan

pendidikan jeniang pendidikan dasar dan menengah.

Selain itu, hasil perjuangan reformasi di bidang pendi-

dikan adalah diberlakukannya Undang-undang Nomor 14

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosert yang selanjubrya dikenal

dengan Undang-undang Gum dan Dosen (UUGD). LJUGD meru-

pakan sebuah produk undang-undang di bidang pendidikan
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6 lhid.,155.
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yang dihasilkan pada era reformasi yang secara resmi diber-
Iakukan pada tanggal30 Desember 2005.

UUGD merupakan undang-undang yang memuat peng-
akuan terhadap kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga
profesional, seperti profesi-profesi lain. UUGD memiliki misi
untuk melaksanakan tuiuan undang-undang ini sebagai
berikut:

a. Mengangkat martabat guru dan dosen.
b. Menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen.
c. Meningkatkan kompetensi guru dan dosen.
d. Memajukan profesi serta karir guru dan dosen.
e. Meningkatkan mutu pembelajaran.
f. Meningkatkan mutu pendidikan nasional.
g. Mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen

antar daerah dari segi jumlatr, mutu, kualifikasi aka-
demik dan kompetensi.

h. Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar
daeratr,

i. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.T

3. Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah (Sekolah)

Mutu dalam konteks "hasil Pendidikan" mengacu pada
prestasi yang dicapai oleh sekolah/madrasah pada setiap
kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir semester,
akhir tahun, 2 tahun, atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi
yang dicapai atau hasil pendidikan (student achianement) dapat
berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya ulangan

7 Martinis Yamin, Profesionalisasi Guru dan lmplementasi KTSP
(fakarta: Gaung Persada P ress, 2007), 246.



harian, ujian semester atau ujian nasional), Dapat pula prestasi

di bidang lain, seperti prestasi di suatu cabang olahraga, seni

atau keterampilan tambahan tertentu. Bahkan prestasi sekolah

dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible),

seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, ke-

bersiharu dan lain-lain. Antara proses dan hasil pendidikan yang

bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang

baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (output)

harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah/madrasah dan

harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap kurun waktu

lainnya. Beberapa input dan proses harus selalu mengacu pada

mutu hasil (output) yang ingn dicapai. Dengan kata lain, tang-

gung jawab sekolaly'madrasah dalam sclnolbased quality impro-

aentbukanhanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhimya

adalah pada hasil yang dicapai.
Adapun lulusan rendah dapat menimbulkan berbagai

masalah seperti lulusan tidak dapat melanjutkan studi, tidak

dapat menyelesaikan studinya pada jenjang yang lebih tinggi,

tidak dapat bekerja/diterima di dunia kerja, diterima tapi tidak

berprestasi, tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat,

dan tidak produktif. Lulusan yang tidak produktif akan menjadi

beban masyarakat, bukan menjawab tantangan masyarakat,

akan tetapi malah menambah biaya kehidupan dan kesejah-

traan masyarakat, serta memungkinkan menjadi warga yang

tersisih dari masyarakat. f adi jelas bahwasanya mutu pendidik-

an sangat dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum men-

capai taraf seperti yang diharapkan.

Untuk mengetahui hasiVprestasi yang dicapai oleh sekolah

terutama yang menyangkut aspek kemampuan akademik

(kognitif) dapat dilakukan benchmarking (menggunakan titik
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acuan standar nilai). Mutu Pendidikan Indonesia dan Pem-
bangunan Pendidikan Indonesia mendapat roh baru dalarn
pelaksanaanya sejak disalrkannya Undang-Undang No 23 Tbhun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selaras dengan
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasinaf maka Visi Pem-
bangrrnan Pendidikan Nasional adalah " Terznu j udny a Manu si a
I ndonesia Yang Cer das, Produktif, dan Berakhlak Mulia" .Beberapa
indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pem-
bangunan pendidikan nasional:

1) Sistem pendidikan yang efektif, efisien.
2) Pendidikan nasional yang merata dan bermutu.
3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, dkk. untuk melak-
sanakan suatu program mutu diperlukan dasar-dasar yang kuat,
yakni sebagai berikut:

1.) Komihnenpada perubahan Pemimpinataukelompokyang
ingin menerapkan program mutu harus memiliki komitnen
atau tekad untuk berubah. Pada intinya peningkatan mutu
adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan
lebih berbobot. Lazimnya, perubahan tersebut menimbul-
kan rasa takut, sedangkan komitmen dapat meng-hilang-
kan rasa takut.

2) Pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada. Banyak
kegagalan dalam melaksanakan perubahan karena melaku-
kan sesuatu sebelum itu jelas.

3) Mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan. Perubah-
an yang akan dilakukan hendaknya dilakukan berdasarkan
visi tentang perkembmgan, tantangan, kebufuhan, masa-



lah dan peluang yang akan dihadapi oleh pimpinan atau

seseorang innovator, kemudian dikenalkan kepada orang-

orang yang akan terlibat dalam perubahan tersebut. Visi

dapatmenjadi pedoman yang akan membimbing tim dalam

perjalanan pelaksanaan program mutu. Mempunyai ren-

cana yang jelas, Sebuah tim menyusun rencana yang jelas

dengan mengacu pada visi. Rencana menjadi pegangan da-

lam proses pelaksanaan program mutu. Pelaksanaan pro-

gram mutu dipengaruhi faktor ekstemal dan intemal. Faktor-

faktor ekstemal dan internal tersebut selalu berubah. Ren-

cana harus selalu updated sesuai dengan perubahan-per-

ubahan. Tidak ada program mutu yang terhenn(stagnan)

dan tidak ada dua program yang identik karena program

mutu selalu berdasarkan dan sesuai dengan kondisi ling-

kungan. Program mutu merefleksikan lingkungan pendi-

dikan dimana pun ia berada.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata dkk. ada beberapa

prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan mutu pen-

didikan, antara lain:

1) Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan

profesional dalam bidang pendidikan. Manajemen mutu

pendidikan merupakan alat yang dapat digunakan oleh para

profesional pendidikan dalam memperbaiki sistem pen-

didikan.

2) Kesulitan yang dihadapi para profesional pendidikan ada-

lah ketidakmampuan mereka dalam menghadapi kegagal-

an sistem yang mencegah mereka dari pengembangan atau

penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu

pendidikan yang ada.
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3)

4)

5)

6',)

7)

Pendidikan mutu pendidikan harus melakukan loncatan-

loncatan. Norma dankepercayaanlamaharus diubah. Madra-

sah (sekolah) harus belajar bekerja sama dengan sumber-

sumber terbatas. Para profesional pendidikan harus mem-

bantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-ke-

mampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global.

Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu.

Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru,

staf, pengawas dan pimpinan kantor Kemenag mengem-

bangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, team

work, kerja sama, akuntabilitas, dan regognisi.

Kunci utama dalam peningkatan mutu pendidikan adalah

komihnen pada perubahan. |ika semua guru, staf madrasah

memiliki komitmen dalam perubahan; pemimpin dapat

dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru

untuk memperbaiki efisiensi, produktivitas, dan kualitas

layanan pendidikan.

Banyak profesional pendidikan yang kurang memiliki

pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa

memasuki pasar kerja yang bersifat global. Ketakutan ter-

hadap perubahan akan menyebabkan ketidaktahuan bagai-

mana menghadapi tuntutantuntutan baru.

Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak

dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi

menumbuhkan penyesuaian-penyesuaian dan penyem-

purnaan, karena budaya, lingkungan dan proses kerja tiap

organisasi berbeda. Para profesional pendidikan harus di-

bekali oleh program yang khusus dirancang untuk men-

dukung pendidikan.
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8) Salah-satu komponen kunci dalam program mutu adalah
pengukuran. Dengan menggunakan sistem ini, kemung-

kinan profesional pendidikan dapat memperlihatkan dan

mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan prog-

ram peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa,

orang tua maupun masyarakat.

9) Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauh-

kan diri dari kebiasaan menggunakan "program singkat",
peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang

berkelanjutan.

Ada beberapa langkah taktis dan strategis yang perlu

diperhatikanuntuk semua pihak dalam upaya peningkatan mutu

pendidikan pondok pesantren dan madrasah diniyah, yaitu:

a. Pmyelenggaraandanpembekalanbagi guru-gurupondok
' pes'antren dan madrasah diniyah tentang materi metode

dan strategi pembelajaran yang menarik dan disesuai-

kan dengan kompetensi daerahnya masing-masing

adalah sebuah keharusan. Karena, sebagianbesar peng-

elola pondok pesantren danmadrasah diniyahmengeluh-

kan ketiadaan kreasi para pengajarnya dalam proses

pembelajarannya. Ini pula yang mengakibatkan pendi-

dikan diniyah di pondok pesantren dan madrasah dini-

yah kurang diminati calon siswa. Perlu pengrriman buku-

buku pelajaran standar pondok pesantren dan madra-

sah diniyah untuk wilayah-wilayah yang belum mempu-

nyai kurikulum sendiri dan di bawah standar nasional.

Jikalau pondok pesantren dan madrasah diniyah telah

mempunyai standar kompetensi lulusan" namun dalam
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b.

pondok pesantren dan madrasah diniyah di tengah
masyarakat, standar kelulusan dan juga buku-buku yang

dipergunakan sangat terbatas. Sehingg+ tidak jarang

pondok pesantren dan madrasah diniFh yang ada hanya

seperti pengajian biasa yang mengaiarkan baca tulis Al-

Quran saja.
Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan dan pendam-
pingan bagi masing-masing pondok pesantren dan
madrasah diniyah per region yang tersebar diberbagai
wilayah yang meliputi manajemery pembelajaran dan
lain sebagainya. Hal ini dimakzudkan untuk mengontrol
perialanan pondok pesantren dan madrasah diniyah
menuju madrasah yang bermutu danberdaya saing serta
berdaya gunabagi masyarakat. Para pengelola menge-
luhkan bahwa keberadaan mereka selama ini kurang
begitu diperhatikan. Dengan pola pendampingan per
region seperti itu diharapkan mutu pondok pesantren
dan madrasah diniyah bisa ditingkatkan. Untuk itu,
membangun kemitraan (partnership) dengan lembaga
akademik lokal seperti perguruan ti.gg agama untuk
melakukan pendampingan secara terus-menerus dan
berkelanjutan.
Perlu dilakukan pemetaan ulang secara komprehensif
dan teliti. Sehingga pengklasifikasian masing-masing
pondok pesantren dan madrasah diniyah sesuai dengan
kenyataannya. Selain tidak sesuai dengan kategori yang
ditentukan, masih banyak pula pondok pesantren dan
madrasah diniyah yang tidak tercantum dalam data
EMIS.

c.

367



d. Membangun kerjasama dengan pemerintah-pernerin-
tah lokal baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Hal
ini terkait dengan pengalokasian anggaran pendidikan.
Beberapa wilayah sangat memperhatikan keberadaan
pondokpesantren dan madrasah diniyah. Di wilayah lairl
pondok pesantren dan madrasah diniyah tidak diper-
hatikan sama sekali dan dibiarkan hidup mandiri. Kerja-

sama denganpemerintah lokal ini diharapkan-minimal-
bisa membantu dalam hal pendanaan dan pemenuhan
sarana prasarana serta kegiatan pembelajaran.

Beberapa rekomendasi di atas diharapkan bisa mening-
katkan kualitas pendidikan keagarnaan di tengah masyarakat.
Dan pendidikan agama yang berkualitas bisa menopang pem-

bangunan negara dan bangsa ini.
Dalarp rumusan desain pengembangan pondok pesan-

tren dan madrasah Depag kebijakan untuk meningkatkan mutu

dan relevansi pendidikan di pondok pesantren dan madrasah
meliputi empat aspek, yaitu; kurikulum, guru dan tenaga ke-
pendidikan lainnya sarana dan prasarana, serta kepemimpinan

madrasah.
Dalam Undang-undang Guru dan Dosen tersebut terdapat

ketentuan sertifikasi guru dalam rangka menjamin profesi-

onalisme para guru dan dosen. Dengan demikian diharapkan
semua guru dan dosen akan menjadi tenaga yang profesional di

bidang pendidikan. Ultimate goal-nya adalah peningkatan mutu

pendidikan di negara kita.

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen pasal 8 tentang
kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi dijelaskan bahwa " guru

waj ib memiliki kualifkasi akademik, kompetensi ilan sertiflut p endidik,
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sehat j asmani dan rohani serta memiliki lccmatnpuan untuk mantujud-

kan tujuan nasional".
Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan

tinggi program sarjana atau diploma empat. Kompetensi gttru

yang dimaksud dalam pasal S itu meliputi kompetensi peda-

gogik, kepribadian dan sosial. Sedangkan sertifikat pendidik

sebagai bukti keprofesionalan guru itu diberikan kepada guru

yang telah memenuhi persyaratan yang dilaksanakan secara

objektif, hansparan dan akuntabel.

Beberapa waktu yang lalu para pejabat dilingkungan

Kantor Kementerian Agama pada level Kabupatenffota agak

kebingungan ketika banyak didatangi alumni pesantren

untuk meminta zurat keterangan yang isinya menyatakan bahwa

mereka pernah nyantri atau bahkan lulusan sebuah pesantren.

Alasannya adalah bahwa sertifikaflsurat keterangan yang di-

keluarkan pesanhen tidak diakui. Mereka sangatmembutuh-

kan surat keterangan tersebut karena akan dipergunakan untuk

berbagai kepentingan, diantaranya untuk memenuhi persya-

ratan pencalonan Kepala Desa, Calon Legislatif dan sebagai-
nya. Permasalahan muncul saat menentukan jeniang apa (SD/

M[ MTS/SMP atau MA/SMA) yang telah ditempuh oleh santri
pada pesantren tersebut. Memang ada Edaran Dirjen Pendis
yang mengatur tentang hal itu hanya sayangnya tidak ada

sinkronisasi antara materi kurikulum yang tertuang dalam
edaran yang dikeluarkan Dirjen Pendis dengan kenyataan kuri-
kulum yang berlaku di pesantren yang bersangkutan. Akhir-
nya semua bingung. Itu adalah sekelumit ilustrasi dari realitas

sosial yang dihadapi dunia pesantren di era globalisasi ini.

]ika kitaberbicara tentang peningkatan mutu pendidikan
Islam tanpa melibatkan pembahasan tentang pesantrery maka



tentunya tidak akan pemah lengkap karena pesantren adalah

bagian yang tak terpisahkan dari sejarah pendidikan Islam itu

sendiri. Sejarah mencatatbetapa pesantren dengan multi fungsi

tradisionalnya telah mampu melahirkan anak-anak bangsa yang

dapat dibanggakan. Tetapi belakangan peran pesanhen dengan

multi fungsi tradisionalnya tersebut mulai goyah dan diper-

tanyakan. Ada kesan tertangkap oleh para pengamat pendidik-

anbahwa telah teriadi dis.orientasi pada lembaga pondok pesan-

hen. Salah satu indikator ketidakjelasan araln/orientasi tersebut

adalah nampak pada funomena begitu maral.crya sekolah-sekolah

umum formal didirikan di lingkungan pondok pesantren semen-

tara peningkatan kualitas pada aspek kurikulum kesalafiyahan-

nya malah terabaikan. Fenomena semac.un itu mencemaskan

kita selaku Ummat Islam. Tentunya kita tidak menutup mata

bahwa tidak sedikit pesantren salafiyah bisa tetap berdiri dan

terus berkibar karena mendirikan sekolah-sekolah formal. Yang

menjadikan kekhawatiran kita adalah kalau fenomena tersebut

dibiarkan tanpa kendali, justru dikhawatirkan kelak akan

mengikis secara perlahan peran pesantren yang handal sebagai

lembaga tafoqq"hfiddin. Bila kita kaji alasan atau penyebab feno-

mena maraknya sekolah-sekolah formal didirikan di dalam

lingkungan pesantren, maka akan kita dapatkan sebuah jawab-

an yang membuat kita terpaksa harus memakluminya. Pen-

dirian sekolah-sekolah formal merupakan tindakan pragmatis

yang dilakukan para pimpinan pondok Pesantren terhadap

problematika yang mereka alami. Ada dua penyebab fundamental

kenapa para pimpinan pondok pesantren melakukan langkah

semacam i|ltt: Pertama, Pesantren tidak memberikan sertifikat

kelulusan bagi para santrinya, kalaupun diberikan, sertifikat

itu tidak diakui oleh pemerint ah.IQdua, bagian dari upaya untuk
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menarik minat masyarakat agar mau masuk pesantren.Tidak

ada yang salah dengan tindakan pragmatis yang dilakukan para

pimpinan pondok pesantren tersebut. Yangharus kita ingatkan

kepada mereka adalah agar mereka jangan pemah lupa akar his-

toris pesantren sebagai lembaga pencetak kader ulama. Pesan-

tren bagaimanapun adalah aset bangsa yang tidak boleh kita

biarkan tenggelam dalam ketidakjelasan orientasi. Pemerintah

sepertinya sangat menyadari hal ini karena bagaimanapun

dalam perspektif pendidikan nasional, pendidikan pondok

pesantren tradisional merupakan bagian tak terpisahkan dari

pendidikan nasional yang memberikan pencerahan bagi peserta

didik/santri secara integral, baik kogniaf (knowlagile), afektif
(atttituile) maupun psikomotonk (skill).

Terbukti beberapa tahun belakangan ini pemerintah me-

nampakkan perhatian yang lebih apresiatif terhadap pesantren.

Perhatian tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Sisdik-

nas No 20 tahun 2003 yang kemudian ditindaklanjuti dengan

lahimya PP 55 Tahun 2007.

Untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di lingkung-
an pondok pesantren pertama-tama tentunya kita harus ter-

lebih dahulu mengetahui kelemahan-kelemahan apa yang saat
ini dihadapi oleh pondok pesanhen. Hemat penulis ada beber-
apa kelemahan ataupun permasalahan yang dihadapi pondok

pesantren saat ini yang harus menjadi bahan pemikirankita:
(1) Sistem Pengelolaan belum mengacu kepada Sisdiknas dan

SNP (2) Belum menjadi pilihan utama (3) Kurangnya SDM
yang memenuhi standar qualifikasi (4) Mutu dan ketersediaan

sarana dan prasarana yang masih terbatas (5) Adanya penunrn-
an tingkat kemandirian (6) Daya saing yang lemah (7) Layanan
pendidikan kurang berjalan optimal, termasuk di dalamnya



menyangkut kurikulum (8) Belum ada pengakuan legalitas
terhadap sertifikat yang dikeluarkan pesantren. Berbagai upaya
telah dilakukan pemerintah untuk menutupi kelemahan ter-
sebut melalui berbagai pendekatan (bantuan untuk bangunan
fisik, beasiswa, pelatihanfiife skill dan sebagainya) tetapi
itupunbaru bisa dirasakan sebahagian kecil pesantren karena
keterbatasan anggaran pemerintah. Namun ada satu upaya yang
belakangan ini sedang gencar didengungkan ke seantero pen-
juru nusantara oleh pemerintah melalui Kementerian Agama
RI, yaitu program standarisasi kurikulum pondok pesantren.
Memang PMA (Peraturan Menteri Agama) sebagai peniabaran
detail dari PP 55 2007belum diterbitkan, namun demikian,
Pemerintah melalui Kemenhian Agama RI baru-baru ini telah
menerbitkan sebuah buku yang bejudul Pedoman Pengem-
bangan Kurikulum Pesanhen. Ini tentunya merupakan sebuah
terobgsan [<ebiiakan cerdas yang patut kita acungi jempol.

Salah satu aspek terpenting yang harus diprioritaskan da-
lam dunia pendidikan di lingkungan pesantren dan madrasah
diniyah saat ini memang kurikulum. Kurikulum merupakan

salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan. Seperti
kita ketahul kurikulum memiliki 3 fungsi: (1) disamping sebagai
pedoman penyelenggaraan pendidikan pada pondok pesan-

tren dan madrasah diniyatu danuntuk memungkinkan

an tujuan pendidikan pondok pesantren dan madrasah diniyah

tersebut, (2) juga bisa sebagai batasan dari suatu program ke-

giatan (bahan pengajaran) yang akan dijalankan pada suatu

semester, kelas, maupun pada tingkat/jenjang pendidikan ter-

tentu. (3) dan sebagai pedoman kyai/ustadz dalam menyeleng-

garakan proses belajar mengajar, sehingga kegiatan yang dilaku-

kan Kyai/ustadz dan santri terarah pada tujuan yang telah di-
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tentukan. Standarisasi kurikulum adalah hal yang sangat
mendesak dan rasional untuk segera dilakukan pondok pesan-
tren karena sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan
santri, pondok pesantren dan madrasah diniyah itu sendiri
sebagai bagian upaya peningkatan kualitas pendidikan, rele-
vansi serta daya saing pondok pesantren dan madrasah dini-
yatr. Disampingiuga tuntutan dari Peraturan Pemerintah Nomor
L9 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Meng-
ingat pentingnya aspek kurikulum ini, maka sudah saatrya para
pimpinan pondok pesanhen danmadrasah diniyah lebihme-
musatkan perhatian pada upaya pembenahan aspekvital ter-
sebut. Dalam kerangka inilah sebenarnya kehadiran buku
Pedoman Pengembangan Kurikulum Pesantren dan madrasah
diniyah kita apresiasi. Buku pedoman tersebutbisa dijadikan
rujukan baik oleh pejabat di lingkungan Kementerian Agama
KabupatenKota maupunpara pengelolapondok pesantren dan
madrasah diniyah. Buku ini, seperti diakui oleh penerbitnya
(Kementerian Agama RI), tidak dimaksudkan sebagai upaya
intervensi terhadap kemandirian lembagaJembaga pendidik-
an keagamaan, dalam hal ini pesanhen dan madrasah diniyatr,
melainkan hanya sebagai rambu-rambu operasional yang bisa
dipedomani bagi pesantren dan madrasah diniyah yang ingin
meningkatkan kualitas pendidikannya. Buku Pedoman Pengem-
bangan Kurikulum Pesantren dan madrasah diniyah sudah di-
gulirkan oleh pemerintah. Tinggal sekarangbagaimana respons
para pemimpin pondok pesantren dan madrasah diniyah.

C. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Mengacu pada
Standarisasi Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun



2003, ada delapan standar yang menjadi sorotan dalam melak-

sanaan Standar Nasional Pendidikan. Yang melingkupi: Standar

Isi Standar Prose+ Standar Kopetensi KelulusarL Standar Pen-

didikan Dan Tenaga Pendidik, Standar Sarana Prasarana, Stan-

dar Pembiayaan Dan Standar Penilaian.

a. Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kom-

petensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi

tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran,

dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik

pada jeniang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi men-

cakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai

kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Setiap jenjang memiliki kompetensi yang berbed+ mulai dari

sekolah dasar hingga sekolah Dan dalam standar isi

termuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, bebanbelajar,

kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidik-

ary'akademik, yang berguna untuk pedoman pelaksanan pem-

belaiaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

b. Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan

pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses

pembelajaran seharusnya dilakukan secara interaktif, inspi-

ratif, menyenangkary menantang, memotivasi peserta didik

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai denganbakat

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
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Hal tersebut sangatlah membantu dalam pekembangan akal

dan mental peserta didik.

c. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampu-

an lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keteram-

pilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman

penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan
pendidikan.

Setiap jenjang pendidikan memiliki kompetisi dasar yang

berberda. Mulai dari pendidikan dasar yang hanya bertuiuan

meletakkan dasar keerdasarl pengetahuan" kepribadian, ahklak

muli4 serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti

pendidikan lebih lanjut. Sampai ke jeniang petguruan tingg y"ng

bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota ma-

syarakat yang beral,chlak muli4 memiliki pengetahuan, keteram-

pilan, kemandiriar; dan sikap untuk menemukan, mmgembang-

kan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan sen+ yang berman-

faat bagi kemanusiaan.

d. Standar Sarana Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki saram yang me-
liputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku

dan sumber belajar lainny+ bahan habis pakai, serta perleng-
kapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajar-

an yang teratur dan berkelanjutan Setiap satuan pendidikan wajib

memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang
pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha,

ruang perpustakaary ruang laboratorium, ruang bengkel kerj+

ruang unit produksi" ruang kanfin, instalasi daya dan jasa, tempat



berolahraga, tempat beribadatu tempat bermain, tempat ber-
kreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menun-
jang proses pembelajaran yang teratur dan berkelaniutan.

e. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni:
1) standar pengelolaan oleh satuan pendidikan,
2) standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan
3) standar pengelolaan oleh Pemerintah.

f. Standar Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya
operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sararul
dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan
modat kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada
di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh
peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara
teratur dan berkelanjutan.

Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
di atas meliputi:

1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tun-
jangan yang melekat pada gaji,

2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
3) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air,

jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana,
uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan

lain sebagainya.
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g. Standar Penilaian Pendidikan
Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah terdiri atas:

1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan

3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi

terdiri atas:

1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan

2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi'.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi

sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing per-

guruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
Berikut ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Penilaian

Pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indo-

nesia No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

h. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kom-

petensi sebagai agen pembelajarary sehat jasmani dan rohani,
serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendi-
dikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di

atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi

oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazahdary'atau

sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-



undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajar-

an pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendi-

dikan anak usia dini meliputi:

1.) Kompetensi pedagogik;
2) Kompetensikepribadian;

3) Kompetensi profesional; dan

4) Kompetensi sosial.

Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SDA4[ SMP/

MTs, SMAAIIA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMKA{AK satuan

pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada

lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi

kepala sekolaUmadrasatu pengawas satuan pendidikan, tenaga

administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium,

teknisi" pengglola kelompok belaiar, pamong belajar, dan tenaga

kebersihan.

D. Penutup

Salah satu perubahan besar pada era reformasi adalah

diproduksi dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 29

Tahun 1.999 tentang Pemerintahan Daerah di mana sejumlah

kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah

daerah. Pelimpahan kewenangan ini dengan sendirinya telah

mengubah sistem sentralisasi kepada sistem desenhalisasi, yang

pada batas-batas tertentu telah menimbulkan kekhawatiran

disintegrasi dan berkembangnya primordialisme berlebihan

dari berbagai pihak di wilayah kewenangan daerah.

lrerubahan besar juga memang telah terjadi di bidang

pendidikan. Pada era yang disebut erareformasr ini telah lahir

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen-
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didikan Nasional (Sisdiknas), yang merupakan sistem yang
meniadi rujukan dan pedoman pelaksanaan pendidikan secara
nasional.

Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 20
Tahun 2003 ini disebutkan bahwa "sistem pendidikan nasional
adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait
secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional."
Implementasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah
peraturan antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan
pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun
dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidika+ yaitu:
standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusane standar
pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan pra-
sarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar
penilaian pendidikan.

l, Fendidikanlslamsebagai SubsistemPendidikanNasional
Salah satu hasil pembangunan nasional kita, khususnya

dalam bidang pendidikan adalah ditetapkannya Undang-
undang Pendidikan pada tahun 1989, yangdisebut Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun L989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 itu dirumuskan tujuan Pen-
didikan Nasional dalam Bab II pasal4, sebagai berikufi 'Pendi-

dilun Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
dan mengemb angkan manusia lndonesia seutuhnya, yaitu manusia
yangberiman dan bertalaua terlndap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi
pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan



jasmani dan rohani,lcepribadian mantap dan mandiri, serta rasa

tanggung j autab lccmasyarakntan dan lceb angsaan" .

Dari rumusan tujuan pendidikan nasional di atas, dike-

tahui bahwa tuiuan tersebut memiliki roh yang sama dengan

tujuan pendidikan Islam. Hal ini bukan berarti bahwa tujuan

pendidikan nasional itu adalah tujuan pendidikan Islam, tetapi

memang dilihat dari sisi redaksional dapat dipahami tujuan

pendidikan nasional itu Islami. Dengan landasan konseptual

ini, maka secara teoritis dan sistemik dapat dikatakan bahwa

pendidikan Islam menjadi bagian dari pendidikan nasional.

Dalam konteks demikian, barang kali kita iuga sudah maklum

bahwa pendidikan Islam di Indonesia adalah sebagai subsistem

pendidikan nasional, yang mencita-citakan terbenhrknya insan

kamil, atau dalam istilah lain terbentuknya muslimparipurna.

Hal tersebut secara implisit mencerminkan ciri{iri kualitas

manusia seutuhnya sebagaimana yang hendak dicapai oleh

pendidikan nasional. Pada dasarny+ tercapainya sistem tujuan

pendidikan nasional tersebut juga merupakan tujuan yang ingin

dicapai oleh pendidikan Islam. Ini terkandung makna bahwa

apabila kita melaksanakan pendidikan Islam, maka sekaligus

juga melaksanakan pendidikan nasional demikain juga seba-

liknya.
Di sinilah rupanya terlihat bahwa pendidikan Islam

memiliki kedudukan yang strategis, baik dari segi posisi atau-

pun fungsinya dalam memainkan perannya untuk mewamai

peta kependidikan nasional.

Dalarn UUSPN, yang merupakan realisasi dari ketentuan

pasal 31 ayat 2 UUD L945 itu, terdapat kesempatan dan peluang

yang luas bagi pendidikan Islam untuk eksis dan memainkan

perannya. HaI ini dapat kita lihat, antara lain dalam pasal 1 ayat
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2 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang menielas-
kan bahwa : " Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar
pada kebudayaan bangsa, secara otomatis memasulckan penilidilun
Islam s&agai bagian yang tak prpinhlun dnri Pendidikan N asional".

Pasal 11 UUSPN menjadikan pendidikan keagamaan
menjadi salah satu dari jenis pendidikan yang termasuk jalur
pendidikan sekolah. Dalam pasal3g ayat 2 menetapkan pendi-
dikan agama meniadi isi kurikulum yang wajib ada pada setiap
jenis, jalur dan jeniang pendidikan. Hal ini menuniukan betapa
strategisnya posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan
Nasional.

Selaniubrya dalam GBHN 1988 disebutkan, pendidikan
berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam ling-
kungan keluarg+ sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidik-
an merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan
pemerintah. Maka bertolak dari ketetapan MPR itu dapatlah
diambilpemahamanbahwa Islamlewatkonseppen-
didikannya sudah sejak dini mendoktrin hal tersebut

Hal ini jelas dapat dilihat dari sabda Rasul,yutu"ntntutlah
ilmu mulai dari buaian ibu sampai lce liang lnhat." Ini mencermin-
kanbahwa pendidikan Islam menghendaki proses yang terus-
menerus dan sepanjang hayat. Dapatlah dikatakan iuga bahwa
pendidikan Islam harus dilaksanakan dalam tiga lembaga
pendidikan tersebut, yaitu dalam keluarga yang meniadi tang-
gung jawab orang tua, di sekolah yang menjadi tanggung jawab
para guru, di masyarakat yang menjadi tanggung jawab para
tokoh dan semua anggota masyarakat. Olehkarena itu, terlihat-
lah betapa pentingnya dan mutlak diperlukan adanya keter-
paduan antara ketiganya.
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Sebab manakala ketiga lembaga tersebut tidak seialan,

maka pendidikan Islam frdak alanlonding dmgan mulus. Sebagai

contoh: dalam satu keluar9ayangseorang anak dapat pendi-

dikan agama Islam dari orang tuanya, tetapi di sekolahnya men-

dapat pendidikan agama lain, maka hal iftr akan dapat menye-

babkan timbulnya konflik psikis, yang pada gilirannya ia men-

jadi ambiaalen (bingung), bahkan lebih fatal ia mmjadi jauh dari

a8ama.
jadi untuk dap atlanding dengan mulus, keterpaduan ketiga

institusi itu harus dan mutlak diperlukan. Dalam hal ini antara

keluarga, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama, ber-

ialan senada seirama, serta seia sekata. Berangkat dari pemaham-

an di muka, bahwa melaksanakan pendidilon Islam secara subs-

tansial Elahjugamelaksarukanpendidilonnasiqtal makakemitra-

an tiga lamponen tersebut memang sangatlah dibutuhkan.

[Gsirppulan yangbisa diambil dari penjelasan di atas ada-

lah, walaupun secara sistemik pendidikan Islam merupakan

sub-sistem pendidikan nasiona| tetapi ia sesungguhnya meme-

gang peranan penting dan strategis dalam pencapaian tujuan

pendidikan nasional" yang meniadi cita-cita kita semua. Karena

meniadi sub-sistem itulah, maka pemberdayaan lembaga-Iem-

baga pendidikanlslam di eraotonomi pendidikan ini masih akan

mengalami beberapa hambatary baik hambatan psikologis,

birokratis, maupun sosiologis.

2. Pendidikan Islam dalam Undang-undang Pendidikan

Dalam Undang-undang tentang pendidikary terdapat

perbedaan definisi istilah pendidikan agama dan pendidikan

keagamaan. Posisi pendidikan Islam di dalam Undang-undang

cukup strategis dan kuat. Hal ini dapat dilihat, antara lain:
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a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun L989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (selanjutnya ditulis UUSPN) di-
kenal dua istilah, yaitu peniliilikan agama dan pendidikan

keagamaan.Pendidikan agama adalah program atau pe-
laksanaan pendidikan agama di sekolah urnurn. Sedang-
kan istilah pendidikan keagamaan mengacu pada lem-
baga pendidikan atau institusi agama yang selama ini
dikenal dengan perguruan agama.
Dalam pasal LL ayat 5 UUSPN dinyatakan pendidikan
keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiap
kan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang
menunfut penguasaan khusus tentang ajaran agama
yang bersangkutan GruSPN 1989: 6).
Pasal30 (1) Undang-undang RI Nomot 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di-
katakan bahwa "pelldidikan keagamaan diselenggarakan
oleh pemerintah darVatau kelompok masyarakat dari
pemeluk agama sesuai dengan peratutan perundang-
undangan." [UU RI No. 2012003, Pasal30 (1)]. Pasal ini
menunjukkan legalitas eksistensi pendidik€m agama
Islam adalah kuat dan dijamin oleh konstitusi negara.
Pendidikan keagamaan berfungsi "mempersiapkan
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mema-
hami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dary'
atau menjadi ahli ilmu agama." (UU RI No. 202D3,Pasal
30 ayat2).
Pendidikan keagamaan "dapat dilaksanakan pada jalur

pendidikan formal, nonformal dan informal." [UU RI
No. 2012003, Pasal 30 (3)1.

d.

e.
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Dari penielasan di atas dapat diambil sebuah konklusi,
bahwa legalitas keberadaan pendidikan Islam telah dijamin oleh
konstitusi negara. Pendidikan keagamaan (Islam) berfungsi

mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi anggota ma-

syarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran
agamanya darVatau menjadi ahli ilmu agama. Pelaksanaan pen-

didikan keagamaan (Islam) dapat dilaksanakan pada jalur

pendidikan formal, nonformal dan informal. Oleh karenanya
penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab pemerintah,

orang tua dan masyarakat.

Terbukti beberapa tahun belakangan ini pemerintah me-

nampakkan perhatian yang lebih apresiatif terhadap pesan-

tren. Perhatian tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang

Sisdiknas No 20 tahun 2003 yang kemudian ditindaklanjuti

dengan lahiqnya PP 55 Tahun 2007.

$amun ada satu upaya yang belakangan ini sedang

gencar didengungkan ke seantero penjuru nusantara oleh pe-

merintah melalui Kementerian Agama RI, yaitu program stan-

darisasi kurikulum pondok pesantren. Memang PMA (Peratur-

an Menteri Agama) sebagai penjabaran detail dari PP 55

2007 belum diterbitkan, namun demikian, Pemerintah melalui

KementrianAgama Rlbaru-baru ini telah menerbitkan sebuah

buku yang bejudul Pedoman Pengembangan Kurikulum Pesan-

tren. Ini tentunya merupakan sebuah terobosan kebijakan

cerdas yang patut kita acungi jempol.

Standarisasi kurikulum adalah hal yang sangat mendesak

dan rasional untuk segera dilakukan pondok pesantren karena

sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan santri dan

pondok pesantren itu sendiri sebagai bagian upaya peningkat-

an kualitas pendidikaru relevansi serta daya saing pondok pesan-

3U

tren. Disamping juga tuntutan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Mengingat pentingnya aspek kurikulum ini, maka sudah saat-
nya para pimpinan pondok pesantren lebih memusatkan per-
hatian pada upaya pembenahan aspek vital tersebut. Dalam
kerangka inilah sebenamya kehadiran buku Pedoman Pengem-
bangan Kurikulum Pesantren kita apresiasi. Buku pedoman
tersebut bisa dijadikan rujukan baik oleh pejabat di lingkungan
Kementerian Agama Kabupaten/Kota maupun para pengelola
pondok pesantren. Buku ini, seperti diakui oleh penerbitnya
(Kementerian Agama RI) tidak dimaksudkan sebagai upaya
intervensi terhadap kemandirian lembaga-lembaga pendidik-
an keagamaa+ dalam hal ini pesantren" melainlon hanya sebagai
rambu-rambu operasional yang bisa dipedomani bagi pesan-
tren yang in&n meningkatkan kualitas pendidikannya. Buku
Pedoman Pengembangan Kurikulum Pesantren sudah digulir-
kan oleh pemerintah. Tinggal sekarang bagaimana respons
para pemimpin pondok pesantren.

3. Kelemahan Pesantren
Hemat penulis ada beberapa kelemahan ataupun per-

masalahan yang dihadapi pondokpesantren saat ini yang harus
menjadi bahan pemikirankita: (1) Sistem Pengelolaan belum
mengacu kepada Sisdil,oras dan SNP (2) Belum menjadi pilihan
utama (3) Kurangnya SDM yang memenuhi standar qualifikasi
(4) Mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana yang masih
terbatas (5) Adanya penurun:rn tingkat kemandirian (6) Daya
saing yang lemah (7) Layanan pendidikan kurang berjalan
optimaf termasuk di dalamnya menyangkut kurikulum (8) Belum
ada pengakuan legalitas terhadap sertifikat yang dikeluarkan



pesantren. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk

menutupi kelemahan tersebut melalui berbagai pendekatan

(bantuan untuk bangunan fisik, beasiswa, pelatihan[ife skill

dan sebagainya) tetapi ihrpun baru bisa dirasakan sebahagian

kecil pesirntren karena keterbatasan anggaran pemerintah.

4. MembangunVisi dan Misi MadrasahDiniyah dan Pondok

Pesantren

Visi: Terwujudnya Pendidikan Keagamaan dan Pondok

Pesantren Yang Kuat dalam Sistem Pendidikan

Nasional.
Misi:

1. Mendorong Madrasah Diniyah dan Pondok Pesan-

tren sebagai pusat pendidikan keagamaan sesuai

de-ngan ciri dan khas yang dimiliki

-2. Memperkuat kelembagaan dan peningkatan stan-

dar muttr pembelajaran pada madrasah Diniyah dan

Pondok Pesantren

3. Mengembangkan penyelenggaraan pendidikan

pada Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren

4. Pemberdayaan Siswa/Sanhi serta Pengembangan

Potensi yang dimiliki Lembaga

5. Menjaminfleksibilitas penyelenggaraanpendidikan

keagamaan dengan mempertimbangkan kelebihan,

kelemahan, potensi, serta ciri dan khas yang dimiliki

6. Mengoptimalkan peran dan dukungan masyarakat

dalam penyelenggaraiul Pendidikan Keagamaan.
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Peningkatan Mutu Pendidikan lslam yang meningkatkan lembaga
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Konsep Desentral isasi dan Otonomi Daerah. Dengan adanya

kerangka manajemen berbasis sekolah (MBS) dari pemerintah

yang tampi l  sebagai  paradigma baru pengembangan pendidikan

yang berorientasi pada kebutuhan sekolah atau madrasah dan

kebutuhan daerah masing-masing, merupakan bukti adanya
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