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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

 

Lingkup Hak Cipta 

Pasal 2: 

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis 
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 

Ketentuan Pidana 

Pasal 72: 

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidanakan 
dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda 
paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual 
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil Pelanggaran Hak Cipta atau Hak 
Terkait sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dipidanakan dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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Prakata 
 

  Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga penulisan buku ini 
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Mutu Terpadu (MMT)  atau Total Qulaity Management (TQM) yang lahir 
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ini dikemas untuk pihak yang bekerja di bidang manajemen pendidikan 
termasuk hususnya di satuan pendidikan. 

  Manajemen Mutu Terpadu  berawal dari penemuannya di Jepang 
pada bidang manufaktur. Sebagai falsafah dan metode pelaksanaan 
MMT yang sukses di bidang manufaktur memang tidak serta merta 
dapat diadopsi kedalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan objek 
kerjanya berbeda, dimana objek kerja dan produk utama di manufaktur 
adalah barang mati berupa material dan hasil produk/jasa, sedang di 
bidang pendidikan objeknya bahkan disepakati subjeknya adalah 
individu yang hidup dan untuk satuan pendidikan adalah siswa. Oleh 
karena itu falsafah dan metode pelaksanaan MMT perlu disesuaikan 
dengan karakteristik di bidang pendidikan. 

  Terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Udin S. Saud, Ph.D. 
dosen Sekolah Pasca Sarjana, Program Studi Administrasi Pendidikan, 
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Pendahuluan 
 

  Menurut Sallis (2005) Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau 

Total Quality Management (TQM) adalah manajemen yang mencakup 

falsafah dan metode yang membantu organisasi memanaj perubahan 

dan mengatur agenda peningkatan mutu produk atau jasa yang mereka 

hasilkan/tawarkan untuk menjawab tuntutan pelanggan. Falsafah MMT 

adalah peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan 

(incremental continuous quality improvement) untuk memenuhi atau 

bahkan melampaui tuntutan mutu dari pelanggan.  Sedangkan metode 

MMT berupa alat/teknik pengendalian mutu, yaitu cara untuk 

menelusuri penyebab dari sumber masalah mutu. Alat/teknik ini terdiri 

dari, antara lain, Diagram Pareto, Diagram Tulang Ikan, Diagram Alir, 

dan Skema Rumah Mutu.   

 Buku ini akan mendeskripsikan kedua bagian MMT di atas 

(falsafah dan metode) secara konsep dan penerapannya di bidang 

pendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan di Indonesia. Terkait 

dengan falsafah MMT dijabarkan kedalam Bab I sampai Bab V, yaitu Bab 

I-Bab III membahas konsep MMT secara umum. Bab IV membahas  

Kepemimpinan MMT yang bercirikan partisipatip dan Bab V membahas  

pengertian Budaya Mutu dan bagaimana menumbuhkannya di satuan 

pendidikan.  

 Metode pengendalian mutu  dan penelusuran sumber masalah 

mutu dalam MMT dibahas dalam Bab VI. Bab VII membahas jenis 

pendidikan dan pelatihan yang diperlukan, siapa yang dilatih dan 

prinsip-prinsip pelatihan mutu. Bab VIII membahas teknik pelibatan 

dan pemberdayaan Staf. Bab IX dan Bab X masing-masing membahas 

tentang peningkatan mutu berkelanjutan yang merupakan roh penting 

dari MMT dan Bab X membahas tentang etika yang diperlukan dalam 

meningkatkan mutu total. Terakhir, Bab XI mendiskripsikan 

perencanaan dan strategi penerapan MMT merujuk visi, misi, dan 
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perumusan program satuan pendidikan yang mengakomodasi falsafah 

MMT yang akhirnya menjadikan pembiasaan penerapan nilai-nilai MMT 

di satuan pendidikan dan yang bermuara tumbuhnya budaya 

peningkatan mutu  secara berkelanjutan (continuing quality 

improvement). 
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MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

  

 

BAB I  
KONSEP DAN SEJARAH MMT 

 

  

Sejarahnya, Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau Total Quality 

Management (TQM) lahir dan berkembang di bidang manufaktur atau 

pabrik. Buku ini mengemas MMT untuk diterapkan di bidang 

pendidikan. Perbedaan karakter antara manufaktur dan pendidikan 

menjadi tantangan manajemen ini tidak dapat begitu saja diadopsi 

untuk diterapkannya di bidang pendidikan. Untuk itu, dalam Bab 

pertama ini perlu dibahas topik-topik yang mendasar, yaitu (1) 

Pengertian dan Konsep MMT; (2) Sejarah Perkembangan MMT; (3) 

Kekhususan MMT dari Manajemen Pada Umumnya; (4) Nilai-nilai 

Utama MMT; (5) Rasional MMT di Bidang Pendidikan; (6) Persyaratan 

Penting pelaksanaan MMT; (7) Tujuh Penyakit Mematikan dan 14 

Anjuran Deming dalam penerapan MMT. 

 

1. 1. Pengertian MMT 

 Dalam kajian literatur banyak ahli yang sudah memberi 

pengertian MMT. Berikut ini tiga pengertian dari sekian banyak yang 

dideskripsikan dari penulis MMT. Pengertian yang pertama dan kedua 

adalah pengertian MMT di bidang bisnis, sedangkan pengertian yang 

ketiga adalah pengertian MMT yang ditulis oleh Edward Sallis (2002, 

3rd) dalam  bukunya Total Quality Management in Education.   Pertama, 

Shaskin (1993:27) mendifiniskan “TQM is a system of means to 

economically produce goods or services which  satisfy customers’ 
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requirements”, atau MMT adalah sebuah sistem yang dimaksudkan 

untuk memproduksi barang atau memberikan jasa layanan yang secara 

ekonomis yang memuaskan persyaratan/permintaan pelanggan”. 

Kedua, Tjiptono (2000: 4) yang menyitir dari Isikawa, mendeskripsikan: 

“MMT adalah perpaduan semua fungsi dari perusahaan kedalam 

falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, 

produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan.” Ketiga, Sallis 

(1993: 13) mendifinisikan: “TQM is philosophy and methodology which 

assists institution to manage change and to set their own agendas for 

dealing with the plethora of new external pressure”, atau MMT adalah 

falsafah dan metode yang membantu institusi untuk mengelola 

perubahan dan menentukan agenda/kegiatan yang berkaitan dengan 

tuntutan baru pelangaan yang secara bertubi-tubi mendesak.  

 

1.2. Konsep MMT 

Berangkat dari huruf dalam TQM, Sallis (2005: p.35) 

mendeskripsikan konsep MMT atau TQM secara harfiah terdiri dari 

huruf besar T, Q, dan M dengan masing-masing huruf bermakna sebagai 

berikut. T in TQM dictates that everything and everybody in the 

organization is involved in the enterprise of continuous improvement, atau 

T dalam TQM menegaskan segala benda/fasilitas dan setiap orang yang 

ada di organisasi dilibatkan dalam peningkatan yang berkelanjutan. Q in 

TQM is total customer satisfaction which becomes the center of the all 

organization managers and their staff”, atau Q dalam TQM adalah total 

kepuasan pelanggan adalah focus utama dari semua manager dan staf. 

M in TQM means everyone in the institution whatever their status, 

position or role is the manager of their own responsibility”, atau M dalam 

TQM bermakna setiap orang dalam organisasi apapun status mereka, 

posisi atau peran mereka adalah menejer di bidangnya masing-masing.  

 

2. Sejarah Perkembangan MMT 
Penggagas MMT mulanya adalah ahli-ahli manajemen mutu dari 

Amerika. Namun, tumbuh berkembang dimulai dari Jepang. Sebagai 
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pemenang Perang Dunia ke II, Amerika dan sekutu menurut Marshall 
Plan (Perjanjian Dunia), berkewajiban membantu negara yang 
dikalahkan khususnya Jepang. Untuk itu Eisen Hower mengutus banyak 
ahli manajemen mutu untuk berangkat ke Jepang dan salah satunya 
adalah Edward Deming. Keberhasilan Deming dan kawan-kawan 
mengajarkan MMT di negeri Sakura tersebut menjadi pemicu 
universitas di Amerika yang kemudian meminta Deming untuk 
mengajarkannya di banyak perguruan tinggi disana. Demikian 
kemudian MMT berkembang juga di negara sekutu Amerika seperti 
Inggris dan Perancis dan juga negara-negara di Asia, seperti Singapura. 
Saat ini manajemen kontemporer ini sudah  dipelajari di banyak negara.  
 Berikut skema umum perjalanan sejarah perkembangan MMT 

dari pra- PD II dan setelahnya yang disarikan dari Goetsch dan Davis 

(1994, 9).  

 

 
Gambar 1-1: Sejarah Perkembangan TQM (sumber anonym) 

  

3. Kekhususan MMT dari Manajemen pada Umumnya 

  Ajaran yang menonjol dari MMT dibandingkan dengan 

manajemen lainnya adalah adanya kepemimpinan partisipatif, 

pemberdayaan invividu, dan keterlibatan dalam tim dan kontribusi 
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dalam rantai proses produksi atau jasa guna memenuhi tuntutan 

pengguna yang terus berkembang sehingga menumbuhkan budaya 

mutu bagi semua pihak di organisasi dengan berpegang pada prinsip 

peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement).  

  Sallis dalam terjemahan Ahmad A. Riyadi (2007, 163) 

mendeskripsikan ada 19 perbedaan karakteristik antara institusi 

yang menganut MMT dan institusi yang menganut Non-MMT 

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.  
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Tabel 1-1: Perbedaan Karakteristik antara Institusi MMT dan Non-MMT 

 

4. Ajaran Utama MMT 

 Dalam penerapan MMT di institusi manapun, Goetsch dan Davis 

(1994, 14) menegaskan perlunya aktualisasi dari 10 ajaran utamanya, 

No. Institusi MMT Institusi Non-MMT 

1 Fokus pada pelanggan  Fokus pada kebutuhan internal 

2 Fokus pada pencegahan masalah  Fokus pada deteksi masalah 

3 Investasi sumberdaya  Fokus pada keuntungan 

4 Memiliki strategi mutu  Kekurangan visi strategi mutu 

5 Menyikapi komplain sebagai peluang 

untuk belajar 

 Menyikapi komplain sebagai 

gangguan 

6 Mendifinisikan karakteristik mutu pada 

seluruh area/aspek organisasi 

Tidak memiliki standar mutu 

yang jelas 

7 Memiliki kebijanan dan rencana mutu Tidak memiliki rencana mutu 

8 Manajemen senior memimpin mutu  Peran manajemen dipandang 

sebagai salah satu pengekangan 

9 Proses perbaikan mutu melibatkan setiap 

orang 

 Hanya melibatkan tim 

manajemen dalam masalah 

apapun 

10 Memiliki Fasilitator Mutu yang 

mendorong kemajuan proses 

 Tidak memiliki Fasilitator Mutu 

11 Karyawan dianggap memiliki peluang 

untuk menciptakan mutu ~ kreativitas 

adalah hal yang penting 

 Prosedur dan aturan yang baku 

adalah hal yang penting 

12 Memiliki aturan dan tanggung jawab 

yang jelas 

 Tidak memiliki aturan dan 

tanggung jawab yang jelas 

13 Memiliki strategi evaluasi yang jelas dan 

sistematis 

 Tidak memiliki strategi evaluasi 

yang sistematis 

14 Melihat mutu sebagai sebuah cara untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan 

 Melihat mutu sebagai sebuah 

cara untuk menghemat biaya 

15 Rencana jangka panjang  Rencana Jangka Pendek 

16 Mutu dipandang sebagai bagian dari 

budaya 

 Memandang mutu sebagai 

inisiatif yang mengganggu 

17 Meningkatkan mutu berada dalam garis 

strategi imperatif-nya sendiri 

 Memeriksa mutu dengan tujuan 

untuk memenuhi tuntutan agen-

agen eksternal 

18 Memiliki misi khusus  Tidak memiliki misi khusus 

19 Memperlakukan kolega sebagai 

pelanggan 

 Memiliki budaya hirarkis 
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yaitu (1) Fokus pada Pelanggan; (2) Obsesi Mutu; (3) Pendekatan 

Ilmiah: (4) Komitmen Jangka Panjang; (5) Kerja tim: (6) Sistem 

Peningkatan Mutu Berkesinambungan; (7) Pendidikan dan Pelatihan; 

(8) Kebebasan yang Terkendali;(9) Penyatuan  Tujuan; (10) Pelibatan 

dan Pemberdayaan Karyawan. 

Secara terinci masing-masing ajaran di atas akan dijelaskan 

dalam beberapa Bab tersendiri dalam buku ini. Namun, secara ringkas 

kesepuluh ajaran atau nilai-nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

1) Fokus Pelanggan 

Dalam konsep MMT bila diibaratkan kendaraan transportasi 

maka harapan pelanggan/klien adalah tempat tujuan perjalanan, yaitu 

yang menentukan kemana arah mutu produk/jasa ditujukan. Hal ini 

berlaku untuk pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. 

Pelanngan eksternal menentukan mutu  produk/jasa yang diharapkan, 

sedangkan pelanggan internal membantu menentukan mutu personil, 

proses, dan lingkungan yang diperlukan untuk menghasilakn 

produk/jasa yang diharapkan. 

 

 2) Obsesi Mutu 

Dalam seting MMT, pelanggan eksternal dan internal adalah 

penentu mutu. Dengan mutu yang tertentu tersebut, institusi harus 

berobsesi untuk memenuhi bahkan melampaui standar mutu yang 

ditentukan tersebut. Ini artinya semua individu di institusi pada semua 

level melakukan tugas dan kewajiban masing-masing dan berupaya 

bagaimana dapat bekerja lebih baik. Ketika institusi terobsesi dengan 

mutu maka mereka akan bersemboyan: “good enough is never good 

enough”. 

 

 3) Pendekatan Ilmiah 

Makna utama dari pendekatan ilmiah adalah pengambilan 

kesimpulan berdasarkan data. Pada organisasi pada umumnya, 
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pengambilan keputusan biasanya ditetapkan lebih dominan 

berdasarkan keinginan atau intuisi pimpinan. Dalam penerapan MMT 

biasanya  MMT merupakan hal yang baru, sehingga hal tersebut perlu 

disosialisasikan dan di internalisasikan kepada seluruh orang-orang di 

organisasi. Mereka perlu peningkatan pengetahuan, ketrampilan, 

keterlibatan, dan pemberdayaan untuk mampu menerapkan MMT. 

Semua upaya ini memang merupakan hal utama dan penting, tetapi 

belum cukup. Hal lain yang penting dalam seting MMT adalah 

penggunaan pendekatan ilmiah dalam merumuskan prosedur kerja, 

pengambilan kesimpulan dan penyelesaian masalah.  Ini berarti perlu 

dikumpulkan data dan informasi kinerja institusi, dianalisis, dan 

disimpulkan yang selanjutnya dipakai sebagai basis dalam menentuan 

patok duga (benchmarks), memonitor kinerja, dan menentukan program 

peningkatan mutu.  

 

4) Komitmen Jangka Panjang 

Institusi yang menerapkan MMT biasanya setelah mereka 

mengikuti seminar atau mendapat saran dari staf sering gagal dalam 

menerapkan model manajemen ini. Hal ini disebabkan institusi tersebut 

mengadopsinya seperti mengadopsi inovasi teknologi tidak 

diinternalisasikan bahwa MMT adalah sebagai “falsafah” kerja yang 

memerlukan perubahan budaya baru dari seluruh organisasi.  

 

5) Kerja tim 

Dalam organisasi tradisional umumnya persaingan terjadi antar 

departemen untuk meningkatkan daya saing. Namun hal ini justru 

merugikan organisasi dalam persaingan dengan organisasi eksternal 

lainnya. Organisasi dengan menerapkan MMT membangun kerja tim 

antar departemen, kemitraan juga dibangun dengan pemasok, instansi 

pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai 

pelanggan.  
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6)  Perbaikan Sistem Berkesinambungan  

Setiap produk/jasa dihasilkan dalam suatu lingkungan yang 

dirancang sedemikian pula sehingga dapat dihasilkan produk/jasa 

dengan mutu yang terbaik. Lingkungan yang dirancang tersebut adalah 

bagian dari satu sistim yang harus ditingkatan untuk menghasilkan 

mutu produk/jasa yang maksimal.    

 

7)   Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang esensial dalam 

MMT karena hal ini merupakan cara peningkatan karyawan selaras 

dengan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan. Dalam 

seting MMT, manajer memprioritaskan setiap karyawan untuk 

meningkatkan keahlian dan ketrampilannya sehingga mereka menjadi 

karyawan yang cerdas, terampil, dan mempunyai semangat bekerja 

yang tinggi.  

  

8)   Kebebasan yang Terkendali 

Melibatkan dan memberdayakan karyawan dalam pengambilan 

keputusan adalah salah satu cara pemberdayaan. Hal ini juga 

menumbuhkan rasa memiliki karyawan terhadap keputusan yang 

disepakati dan muaranya keberhasilan pelaksanaan keputusan tersebut. 

Keterlibatan karyawan di atas bukan kebetulan tetapi merupakan  hasil 

dari perencanaan manajemen termasuk karyawan diberi kebebasan 

merumuskan standar-standar prosedur dan proses produksi dan antar 

mereka saling komitmen sebagai kendali pelaksanakan mencapai tujuan 

organisasi.   

 

9)   Kesatuan Tujuan 

Ditinjau dari sejarah di industri, hubungan manajer dan 

karyawan umumnya selalu berselisih bahkan bertolak belakang. 

Manejer berharap karyawan bekerja maksimum dengan gaji yang 

seminimum mungkin agar biaya produksi menjadi rendah dan 
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keuntungan yang diperoleh menjadi maksimum. Sebaliknya, karyawan 

berharap jam kerja yang minimum, fasilitas dengan kompensasi dan gaji 

yang tinggi.  Dalam seting MMT, perselisihan ini harus dikompromikan, 

organisasi harus mengupayakan segala daya dan upaya secara total 

untuk membangun kesatuan tujuan mencapai mutu produk/jasa yang 

diharapkan bersama.  

 

10) Pelibatan dan Pemberdayaan  

Sebagaimana dijelaskan di depan, pelibatan dan pemberdayaan 

adalah ajaran utama dalam MMT. Keuntungan melibatkan karyawan 

dalam pengambilan keputusan. Pertama, keputusan menjadi lebih baik 

karena lebih banyak individu terlibat di dalamnya. Hal ini tentu harus 

simultan diimbangi dengan peningkatan kapasitas karyawan sehingga 

mereka dapat berkontribusi dalam keterlibatannya. Kedua, 

meningkatkan rasa memiliki karyawan sehingga mereka secara internal 

akan lebih komitmen melaksanakan keputusan yang diambil bersama.   

 

5. Rasional MMT di Bidang Pendidikan 

MMT adalah suatu filosofi dan sistem untuk terus meningkatkan 

layanan dan/atau produk yang ditawarkan kepada pelanggan/klien. 

Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi telah menggantikan 

sistem ekonomi nasional dengan ekonomi global. Negara/bangsa dan 

bisnis yang tidak mempraktekkan MMT secara global akan menjadi 

institusi dan bisnis yang non-kompetitif. Keadaan non-kompetitif ini 

dapat diatasi manakala warga negara atau institusi tersebut menjadi 

pelaku-pelaku MMT. Oleh karena itu, sekolah, Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota atau perguruan tinggi sangat dianjurkan untuk dapat 

mengadaptasikan ajaran-ajaran MMT kedalam organisasi mereka 

masing-masing. Dengan menerapkan ajaran-ajaran MMT, sekolah dan 

institusi pendidikanterkait akan memperoleh beberapa manfaat berikut.  

1) Mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada 

pelanggan eksternal maupun internalnya.  
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2) Mampu memenuhi persyaratan akuntabilitas umum dalam 

reformasi pendidikan. 

3) Mendorong lingkungan belajar yang menggembirakan dan 

menantang untuk belajar/maju bagi siswa dan guru.  

 

6.  Persyaratan Penting pelaksanaan MMT  

 Di sekolah atau perguruan tinggi yang menganut MMT, tim mutu 

dan individu terus meningkatkan kinerja mereka untuk meningkatkan 

mutu produk/pelayanan kepada pelanggan/klien. Konsep layanan yang 

mereka pegang "good enough is never good enough” atau cukup baik 

adalah tidak pernah cukup. Berikut elemen penting MMT yang aplikabel 

di bidang pendidikan. 

 

1) Kesadaran dan Komitmen dari Semua Individu  

Sebagimana dijelaskan di awal Bab ini, setiap orang dalam 

organisasi apapun status mereka, posisi atau peran mereka adalah 

menejer di bidangnya masing-masing. Ini artinya semua individu dalam 

organisasi baik manajer maupun staf bertanggung jawab terhadap 

peningkatan mutu produk/jasa demi kepuasan pelanggan/klien 

utamanya yang dalam konteks sekolah dalah siswa. Untuk itu MMT 

dapat menjadi model menejemen pilihan untuk merealisasi anjuran di 

atas. Secara umum cara terbaik untuk memulai adalah mengenalkan 

MMT kepada warga organisasi oleh orang yang memahami (kalau dapat 

ahli/konsultan) yang memfokuskan pada dua hal berikut. 

(1) Falsafah MMT dan strategi pelaksanaannya, dan  

(2) Membangun komitmen yang jelas dari dewan sekolah, 

pengawas, dan kepala sekolah bahwa mereka akan 

sepenuhnya mendukung pelaksanaan MMT dengan 

pemahaman tidak mengharapkan hasil yang instan 

(menurut bahasa Deming " instant pudding”). 
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2)  Sebuah Misi yang Jelas 

Berhasil atau tidaknya mencapai standar mutu tergantung pada 

kejelasan Komite Pengarah Peningkatan Mutu (relevan ajaran MMT 

nomor 10) yang ada di sekolah dalam merumuskan kejelasan misinya. 

Tim harus menentukan jawaban atas pertanyaan ini - Apakah sekolah 

memiliki pernyataan misi yang jelas, berfokus pada klien, dan 

memfungsikan divisi dan /atau departemen untuk menerjemahkan 

pernyataan ini untuk menghasilkan lulusan sesuai misinya? Jika 

jawabannya adalah "tidak", masalah yang harus diatasi adalah 

merumuskan pernyataan misi sebagaimana yang disarankan di atas. 

 

3)  Pendekatan Perencanaan Sistem 

Pendidikan tradisional telah menjadi terlalu terkotak-

kotak. Guru X mengajar Bahasa Indonesia secara rinci dibidangnya, 

Guru IPA fokus berat pada prinsip-prinsip ilmiah tanpa mencoba 

mengkaitkan dengan prinsip-prinsip penulisan dalam bahasa Indonesia 

dalam menulis laporan praktikum. Tanpa sadar, siswa mulai untuk 

melihat bahwa belajar bahasa Indonesia sebatas pada teori saja bukan 

sebagai keterampilan yang harus diaplikasikan di bidang lain. Jika 

diinginkan siswa mempelajari cabang ilmu pada sampai tataran aplikasi, 

maka pendekatan perencanaan sistem pengajaran yang menyangkut 

lintas departemen/jurusan harus diupayakan. 

 

4)  Kerja Tim Menggantikan Hirarki Organisasi 

Hirarki organisasi-organisasi tradisional masih dominan dalam 

bisnis organisasi dan sekolah-sekolah. Organisasi tersebut cenderung 

untuk mengedepankan yang penting supervisor puas, walaupun sering 

atau umumnya terjadi, superviser kurang tahu tentang bagaimana 

meningkatkan mutu daripada guru/staf yang mereka awasi. Tim 

gabungan antar departemen dapat mengatasi ini jika mereka difasilitasi 

dengan beberapa hal berikut. 
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a. Pernyataan misi yang jelas dan otoritas yang kuat 

b. Dukungan dari pengawas, bukan sebaliknya. 

Dukungan adalah elemen utama dalam keberhasilan atau kegagalan 

MMT. Jika administrator, supervisor, dan ketua departemen 

mendukung, tim akan termotivasi dan peningkatan mutu dapat 

dicapai. Jika tidak, MMT akan mengalami kegagalan. Jika program MMT 

dioperasikan sesuai ajarannya, semestinya administrator dan 

supervisor akan bekerja keras untuk hal-hal berikut. 

a. Menegaskan visi dan misi yang jelas 

b. Koordinasi antar tugas atau antar tim peningkatan mutu.  

c. Mendukung upaya dan otoritas tim peningkatan mutu . 

Ketiga hal di atas adalah tindakan dukungan yang sangat kritis 

diperlukan. Jika administrator dan supervisor “tidak” memenuhi ketiga 

hal di atas dengan baik, maka tugas tim peningkatan mutu dapat gagal 

dan hal ini berarti karena “kelemahan sistem” yang masih terjebak pada 

hirarkhi dan tidak mengoptimalkan “kerja tim”. 

 

5)  Pemberdayakan Staf dan Mengganti Ketakutan terhadap Sistem 

Evaluasi 

Evaluasi tradisional umumnya termasuk sistem evaluasi “do-it-

to-them” yang  menghasilkan ketakutan dan mematikan inisiatif.  

Anggota staf fokus untuk melakukan apa pun yang membuat asal bos 

senang (ABS). Namun, bila tim peningkatan mutu diberdayakan, 

diberikan kesempatan untuk menjadi ahli dan /atau menggunakan 

tenaga ahli, yang memadai akan menghasilkan semangat dan 

dedikasi. Dinas Pendidikan, sekolah perlu mendukung tim peningkatan 

mutu dengan dana dan waktu. Tim berfungsi terbaik jika anggota tim 

diberi pemahaman dan wewenang untuk membuat keputusan. Setiap 

Dinas Pendidikan dan sekolah harus merumuskan dan melaksanakan 

tujuan peningkatan mutu dan fokus yang tinggi untuk menjadi 

organisasi pembelajaran (learning organization). 
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6)  Fokus Pendekatan Belajar Tuntas (Mastery Learning). 

Dalam kelas tradisional, guru sering melakukan proses belajar 

mengajar (PBM) mengikuti urutan: (1) Rencanakan => (2) Ajarkan => 

(3) Ujikan. Guru biasanya menggunakan kurva normal untuk 

membenarkan fakta bahwa banyak siswa gagal untuk belajar pada 

tingkat tertinggi. Dalam  pendekatan MMT urutan PBM yang dianjurkan 

adalah: (1) Rencana (Plan) => (2) Ajarkan (Do) => (3) 

Periksa/Konsolidasi (Check)* => (4) Remidi Mengajar (Remidial 

Teaching-Action) => 5 Ujikan*. Pada langkah "konsolidasi ", ujian 

formatif (tidak untuk nilai) dilakukan untuk memastikan siswa 

memahami materi pembelajaran, bila ada siswa yang belum menguasasi 

(master) maka perlu remidi atau pengajaran ulang dengan beberapa 

cara atau gaya yang berbeda. Bisa jadi remidi pengajaran dapat diulang 

lebih dari sekali. Sementara itu siswa yang telah menguasai materi 

pembelajaran dapat diberikan materi pengayaan/pendalaman atau 

diminta membantu pembelajaran bagi mereka yang belum mencapai 

penguasaan materi. Sistem pembelajaran ini dapat menghasilkan 

kesuksesan pembelajaran bagi sebagian besar atau bahkan seluruh 

siswa. Pendekatan PBM ini dikenal dengan Mastery Learning  yang 

merupakan anjuran dari ajaran MMT.  

 

7)  Manajemen berbasis Data Hasil Pengukuran. 

Di  atas telah diperkenalkan ke Siklus PDCA dari Shewhart-

Deming  yang meupakan juga ajaran dasar dari proses MMT. Perlu 

menjadi perhatian bahwa pengukuran adalah kagiatan sangat penting 

dalam langkah yang diberi tanda ** dari siklus ini (3 dan 5). Sebagai 

contoh, seorang guru mengajar praktek di bengkel las  akan 

menggunakan alat bantu komputer, maka ia dapat melakukan 

percobaan akan melakukan tahapan PDCA dan melakukan 

pengukuran/tes di tahap 3 (cek)  dan 5 (ujian) dan data hasil 

pengukuran ini diplot dalam sebuah diagram pencar untuk menyelidiki 
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korelasi antara penggunaan alat bantu computer dapat membantu 

pencapaian ketuntasan kompetensi siswa maka perencanaan (Plan) 

PBM yang akan datang perlu dirancang kembali sesuai analisis data 

yang ditemuan sehingga diperoleh rancangan PDCA yang baru. 

Manajemen berbasis data hasil pengukuran memungkinkan mengejar 

dua tujuan dasar MMT dalam pendidikan, yaitu peningkatan efektivitas 

pembelajaran dan efektivitas biaya. 

 

8)  Pengembangan Keterampilan Siswa dalam Menerapkan Nilai-Nilai 

MMT 

 Selain penerapan MMT satuan pendidikan secara umum mampu 

meningkatkan efekivitas pembelajaran, setiap siswa di daerah perlu 

dibekali pemahaman dan ketrampilan bagaimana menerapkannya. Ini 

adalah hal yang sangat esensial dari sekolah dalam upaya sadar 

menyiapkan lulusannya  untuk mampu bekerja dalam ekonomi global 

dimana pelanggan/klien semakin punya banyak tuntutan dan banyak 

pilihan.  Terlepas apakah sekolah memutuskan untuk mengintegrasikan 

MMT kedalam setiap pelajaran di program studi/jurusan atau secara 

terpisah, yang penting  adalah siswa harus sampai pada tahapan 

melaksanakan (Do) tidak hanya sekedar belajar teori dan bila berhasil 

akan menumbuhkan kebanggaan pada diri siswa. 

 

9)  Fokus Pendekatan Rasional Humanistik 

Bekerja dengan siswa sebagai makhluk hidup di sekolah jauh 

lebih kompleks daripada dengan mesin yang merupakan barang mati di 

pabrik/manufaktur. Dr. Glasser (1998) dengan bukunya “The Quality 

School Teacher” menawarkan cetak biru yang sangat baik untuk 

implementasi MMT di kelas dalam konteks sensitivitas hubungan antar 

manusia yang mendalam. Juga, hubungan antar tim dengan manajemen 

dan warga sekolah, antar anggota tim peningkatan mutu di dalam 

sekolah berlangsung dengan menumbuhkan rasa simpati dan empati 

sesuai dengan prinsip partisipasi membantu semua warga sekolah. 
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Situasi ini sejalan dengan model pendekatan pembelajaran rasionalitas 

humanistik (humanistic and brain-friendly approach). 

 

10) Sebuah Rencana Transformasi 

Dalam ajaran MMT nomor 1 menghadirkan kesadaran semua 

warga institusi untuk bertanggung jawab dalam peningkatan mutu 

produk/jasa untuk memenuhi tuntutan pelanggan/klien. Kegiatan  ini 

merupakan betuk transformasi operasional dari manajemen tradisional 

ke kontemporer MMT. Berikut dua bentuk kegiatan lagi yang 

direkomendasikan selaras dengan nilai MMT.  

1)  Membentuk sebuah Komite Pengarah MMT dengan tugas utamanya: 

a) mengembangkan rencana untuk mendukung staf dalam 

pelaksanaan MMT dan 

b) membangun hubungan positif antara komite dan pengawas 

tradisional.  

2). Gunakan saran dari konsultan dan/atau dari sekolah yang telah 

berhasil melakukan transformasi MMT dan hal ini adalah sangat 

penting. 

 

7. Tujuh Penyakit Mematikan dan 14 Anjuran Deming  

Dalam penerapan MMT, masing-masing guru mutu menganjurkan 

cara yang berlainan tetapi ada kesamaan dalam esensinya merujuk pada 

10 ajaran MMT sebagaimana dijelaskan di Sub Bab 4 diatas.  Berikut 

satu guru mutu (Deming) mengingatkan ada tujuh (7) penyakit 

mematikan yang menjadi kendala dan 14 anjuran untuk berhasilnya 

penerapan MMT.  

Menurut Arcaro (1995) dari Tujuh (7) Penyakit Mematikan, 

penyakit yang ke 6 dan 7 tidak relevan di bidang pendidikan, yaitu biaya 

medis yg terlalu berlebihan dan penggunakan pengacara yg berlebihan, 

sehingga hanya 5 ajaran mematikan yang perlu dihindari, yaitu (1) 

kurangnya keajegan tujuan dalam mencapai mutu; (2) penekanan pada 

jangka pendek; (3) menargetkan sasaran output tanpa pemberdayaan; 
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(4) job-hoping (perpindahan) dari para manajer yang cepat; (5) hanya 

menggunakan data dan info yg tampak.  

 

Selanjutnya Deming menuliskan 14 anjuran dalam pelaksanaan 

MMT yang oleh Mukhopadhyay (2005) dikontekstualkan dalam bidang 

pendidikan sebagai mana terangkum dalam tabel berikut.  

 

Tabel 1-2: 14 Anjuran Deming dan Penerapannya di Bidang Pendidikan 

No. Anjuran Deming Penerapan di Bidang Pendidikan 

1 Rumuskan visi, missi 

dan umumkan tujuan 

“program perbaikan 

mutu” kepada semua 

staf dan dukung 

secara konsisten. 

Meskipun misalnya institusi pendidikan 

tidak perlu bersaing, tetapi satuan 

pendidikan perlu eksis dan menawarkan 

jasa pendidikannya berupa pengetahuan, 

teknologi, ketrampilan dan 

karakter/sikap, maka sekolah perlu 

secara menerus  meningkatkan diri. 

Peningkatan perlu jangka panjang dan 

menengah untuk menguasai 

perkembangan pengetahuan termasuk 

gaya belajar dan mengajar.  

2 Mengadopsi falsafah 

MMT sebagai 

“falsafah baru” 

Mutu bukanlah tujuan tetapi perjalanan 

yang terus bergerak maju. Jadikan 

perjalanan mutu menjadi bagian dari 

misi institusi. Rumuskan aplikasi misi 

sebagai adopsi falsafah baru dan 

konsekuensinya pembaharuan holistik 

untuk siswa, misalnya merancang 

pendidikan sesuai anjuran  empat pilar 

pendidikan UNESCO 1996 (learning to 

know, learning to do, learning to live 

together, dan learning to be).       

3 Hentikan Gantikan inspeksi dari luar dengan 
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ketergantungan 

pada” inspeksi” 

dengan target 

kuantitas dalam 

konteks produksi 

masal. 

menumbuhkan keinginan dari dalam 

sebagai sistim penjaminan mutu.  

4 Hentikan pemilihan 

kontrak pada harga 

yang terendah 

Pilih guru terbaik yang tersedia dan 

sumber belajar dengan harga yang 

terjangkau, bukan harga yang terendah.   

5 Perbaiki secara 

menerus dan 

selamanya proses 

produksi dan/atau 

jasa untuk 

peningkatan mutu 

produktivitas dan 

secara ajeg 

menurunkan biaya. 

Secara menerus perbaiki cara/teknik 

mengajar, penilaian siswa, dan 

menejemen kelas dan sekolah untuk 

meningkatkan mutu dan menurunkan 

biaya dengan meniadakan hal-hal yang 

tidak berguna.  

6 Lembagakan on-the 

job training  

Upayakan pelatihan di tempat kerja 

untuk guru dan karyawan 

7 Ajarkan dan 

laksanakan 

(lembagakan) 

kepemimpinan 

Laksanakan distribusi tangungjawab dan 

kewenangan dan latih kepemimpinan 

kepada bawahan. 

8 Hapuskan rasa takut. 

Ciptakan rasa saling 

percaya. Ciptakan 

iklim inovasi dan 

kreatif. 

Dorong guru untuk berinovasi, beri 

jaminan bila gagal tidak dipersalahkan. 

Hargai atau rayakan secara sama untuk  

berhasil atau gagal 

9 Hilangkan dinding 

pemisah antar 

departemen & 

Hilangkan sekat-sekat dan ego disiplin 

ilmu bentuk satuan-satuan tugas antar 

jurusan dan departemen. 
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buatlah tim kerja 

10 Tumbuhkan budaya 

mutu dengan cara a.l., 

hilangkan slogan, 

target, dan 

desakan/inspeksi. 

Gantikan ceramah dan slogan dengan 

pelatihan peningkatan mutu di tempat 

kerja untuk membuat siapapun 

berkinerja lebih baik dari sebelumnya. 

11 Hilangkan target 

kuota output 

kuantitas dan 

pelajari” proses” 

perbaikan mutu. 

Kesampingkan kuota numerik kelas dan 

penilaian siswa. Tumbuhkan kepedulian 

mutu pada setiap kegiatan  

12 Hilangkan 

penghalang yg 

merampas kebebasan 

staf dalam 

melaksanakan 

keahliannya dan 

tumbuhkan rasa 

bangga karyawan 

Dukung dan tunjukan pengakuan 

terhadap inovasi dan keunikan di tempat 

kerja. Hilangkan rintangan dan fasilitasi 

eksperimentasi. 

13 Giatkan program 

pemberdayaan dan 

self-improvement 

Bangun mekanisme institusi dimana 

setiap orang merencanakan jalur 

perkembangan dirinya dan bagaimana 

mencapainya.  

14 Ambil langkah-

langkah transformasi 

Libatkan setiap orang dalam 

merumuskan visi, misi, dan tujuan. 

Libatkan setiap orang dalam 

mendiagnosa institusi, merencanakan, 

dan melaksanakan rencana peningkatan 

mutu.  
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Pertanyaan Refleksi: 

1. Jelaskan pengertian mutu dalam konteks MMT untuk satuan 

pendidikan? 

2. Secara budaya, mungkinkah MMT dapat diterapkan di Indonesia? 

Mengapa? 

3. Sebut dan jelaskan lima karakter MMT utama yang berbeda dengan 

manajemen pada umumnya.  

4. Apakah MMT dapat dilaksanakan di satuan pendidikan? Mengapa? 

5. Sebut dan jelaskan lima syarat penting pelaksanaan MMT di satuan 

pendidikan. 

6. Dari tujuh (7) Penyakit Mematikan dalam pelaksanaan MMT dari 

Deming, sebut tiga yang paling potensial terjadi di satuan 

pendidikan. Jelaskan mengapa itu terjadi.  

7. Dari 14 Anjuran Deming dalam penerapan MMT, sebut lima 

anjuran yang krusial untuk dilaksanakan. Mengapa demikian, 

jelaskan.  
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BAB II 
PENGERTIAN, DIMENSI,  

DAN PENINGKATAN MUTU 
 

 

 Deskripsi mutu antara satu orang dengan lainnya termasuk dari 

para guru mutu dapat berbeda-beda. Untuk itu, agar ada kejelasan 

tentang pengertian, dimensi, dan cara meningkatkan mutu yang 

dirancang oleh setiap institusi, dalam bab ini perlu dibahas topik-topik 

yang relevan, yaitui (1) Pengertian dan Klasifikasi Mutu; (2) Dimensi 

Mutu; (3) Evolusi Sistem Peningkatan Mutu; (4) Pendekatan 

Peningkatan Mutu Berkesinambungan; (5) Lima  Pilar MMT di Sekolah.  

 

1.  Pengertian dan Klasifikasi Mutu  

 Beberapa guru mutu mendeskripsikan mutu dengan uraian kata 

yang berbeda. Namun, esensinya tidaklah jauh berbeda. Deming 

mendeskripsikan mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar, 

Juran, mutu adalah kecocokan penggunaan produk (fitness for use), 

Crosby mutu adalah kesesuaian dengan yang disyaratkan (conformance 

to requirement). Arcaro (2005) mendeskripsikan mutu adalah derajat yg 

dapat diperkiraan dari variasi produk/jasa yang dihasilkannya yang 

mengacu pada standar dan dengan harga yang rendah.  

Lebih detail, Sallis (2005) mendeskripsikan komponen Q dalam 

difinisi TQM (Q: “Quality” in TQM ) is total customer satisfaction which 

becomes the center of the all organization managers and their staff, atau 



  S U T A R T O 21   
 

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

mutu sebagai total kepuasan pelanggan adalah focus utama bagi semua 

manager dan staf. Selanjutnya Sallis mengklasifikasikan mutu menjadi 

dua katergori, yaitu mutu absolut dan mutu relatif. Mutu “absolut” 

adalah mutu yang bermakna atau diakui sama oleh semua orang, 

indikatornya antara lain, berkelas tinggi (high class), mahal, mewah, 

eksklusif, elite dan seterusnya. Semua orang ingin memilikinya, tetapi 

belum tentu dapat menggapainya. Mutu “relatif” adalah jenis atau 

tingkatan mutu yang sesuai dengan jangkauan masing-masing 

pihak/orang yang akan dicapai/dimilikinya (fit for their purpose). Mutu 

relatif inilah yang dimaksudkan dengan “mutu” pada MMT yang selalu 

dinamis meningkat dari waktu ke waktu sesuai tuntutan pelanggan 

mereka masing-masing.   

Di samping deskripsi mutu dari para guru mutu bervariasi, 

masih perlu disadari adanya perbedaan persepsi terhadap mutu, antara 

pihak konsumen dan produsen dan juga dalam internal pihak produsen 

sendiri, antara lain antara para manajer dengan divisi produksi dengan 

divisi pemasaran, dan bisa jadi dengan staf secara keseluruhan. Jika dari 

berbagai pihak tersebut terjadi ketidak samaan persepsi tentang 

spesifikasi mutu produk/jasa, artinya ada kesenjangan persepsi mutu 

antar mereka. Pasarurahman (2005) mengidentifikasi ada lima jenis 

kesenjangan (gap) yang potensial terjadi terkait dengan kesamaan 

persepsi sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut.   
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Gambar 2-1: Lima Jenis Gap yang Potensial Terjadi Dalam Lingkup Institusi dan 

Pelanggan  

 

 Kelima gap tersebut di atas perlu diidentifikasi dan bila ada 

maka perlu dicari solusinya untuk mencapai keadaan dimana kriteria 

mutu yang di persepsikan oleh pelanggan sama dengan kriteria produk 

mutu yang dihasilkan oleh institusi.   
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2. Dimensi Mutu 

Dalam konteks manufaktur, Tjiptono (2003) mendeskripsikan 

dimensi mutu ke dalam delapan jenis dimensi sebagai berikut. 

1. Performa (performance), yaitu dimensi mutu tentang funngsi utama 

dari produk/jasa yang dimilikinya. Sebagai contoh, mobil gampang 

distarter, dapat jalan dengan normal, dapat di rem dengan baik. 

Dengan kata lain, semua konponen dasar mobil dapat berfungsi 

dengan baik sehingga mobil berjalan dan berhenti sesuai dengan 

yang diinginkan pengemudinya. Di bidang pendidikan, misalnya 

lulusan berkerja di perusahaan dengan tanggung jawab dan disiplin 

yang tinggi, gaji yang memadai, dan kenaikan karir yang lancar.  

 Di bidang pendidikan dimensi mutu tentunya merujuk pada output 

satuan pendidikan. Dalam spektrum nasional, maka dimensi 

pendidikan tentunya merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 31 ayat 3, output pendidikan adalah manusia yang beriman 

dan takwa serta berakhlak mulia, cerdas dalam berkehidupan dan 

berbangsa. Secara operasional produk mutu pendidikan adalah 

output dari satuan pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan 

(SKL) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia, Nomor 23  tahun 2006 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) untuk  setiap jalur dan jenjang satuan 

pendidikan dasar dan menengah.  

2. Tambahan fitur (features ), yaitu dimensi mutu tentang tambahan 

fungsi-fungsi dasar sehingga produk/jasa tersebut menjadi lebih 

nyaman, praktis, dan ekonomis. Contoh dari dimensi ini adalah AC, 

power steering, power window, remote control dalam mobil. 

Di satuan pendidikan, tambahan fitur dapat berupa antara lain, 

ketrampilan menari tarian daerah sebagai hasil dari kegiatan ekstra 

kurikuler, kemampuan berbahasa Mandarin secara lisan dan tertulis 

dengan sertifikat dari lembaga bahasa yang terakreditasi.    
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3. Keandalan (reliability), yaitu  dimensi mutu tentang tetap 

berfungsinya produk/jasa walau dalam keadaan sulit, misalnya 

mobil tetap jalan dengan baik, tidak mogok walau di jalan berliku, 

nanjak, berbatu-batu. Andal dapat juga berarti dapat dipercaya. Di 

satuan pendidikan contohnya antara lain, proses belajar di sekolah 

termasuk nilai ujian sekolah atau hasil evaluasi sekolah handal atau 

dapat dipercaya. Pengguna lulusan percaya nilai raport dan ujian 

termasuk ujian kompetensinya untuk sekolah kejuruan 

mencerminkan kompetensi yang dipunyai lulusan dan dapat 

diandalkan untuk memprediksi kemampuan lulusan di tempat 

kerja.. 

4. Konformitas (conformance to requirement), yaitu memenuhi 

kebutuhan atau harapan pelanggan dan bahkan memenuhi standar 

produk/jasa yang berlaku, misalnya ukuran karakteristik 

produk/jasa sesuai standar internasional sehingga produk tersebut 

compatible dengan produk lain. Misalnya, printer merek X dapat 

digunakan untuk berbagai jenis komputer. Contoh di bidang 

pendidikan, antara lain kompetensi lulusan SMK sesuai dengan 

kebutuhan pengguna dan standar industri, sedangkan untuk lulusan 

SMA dasar-dasar matematika yang dikuasai memadai untuk bekal 

mengikuti kuliah matamatika di perguruan tinggi.   

5. Daya tahan (durability), yaitu mutu yang berhubungan dengan 

lamanya masa bertahan suatu produk/jasa. Misalnya bola lampu 

dapat menyala selama satu bulan terus menerus. Dalam bidang 

pendidikan, dimensi mutu daya tahan ini dapat jadi berupa 

kegigihan, daya juang lulusan unutk sukses dalam bekerja atau 

kuliah. Dapat juga, misal lulusan dari sekolah di bawah yayasan  

Ma’arif, Muhammadiyah, Kanisius dan sebagainya, mampu 

memegang teguh nilai-nilai ajaran agamanya masing-masing 

terhadap pengaruh nilai asing yang tidak sesuai nilai-nilai 

kebangsaan walau tetap mengakomodasi nilai-nilai yang baik dari 

luar.  



  S U T A R T O 25   
 

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

1) Kemampuan pelayanan (service ability), yaitu dimensi mutu dalam 

hal kecepatan, ketepatan, kepraktisan pelayanan, misalnya teknisi 

mendatangi ke lokasi dimana mobil mengalami mesin mogok untuk, 

gratis servis selama satu tahun. Di satuan pendidikan dimensi ini 

dapat berupa kelengkapan dan pelayanan perpustakaan yang baik 

dalam proses belajar mengajar. Dapat juga, sekolah atau perguruan 

tinggi mampu mengemas program sesuai yang dibutuhkan 

masyarakat atau bahkan mengarahkannya menuju masyarakat yang 

madani.    

2) Estetika (aesthetics), yaitu dimensi mutu produk/jasa dalam hal 

keindahan, keanggunan, seni. Di satuan pendidikan yang bermutu 

dalam dimensi ini dapat berupa komplek pendidikan yang bersih, 

indah, dan berkesenian.  

3) Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu spesifikasi 

produk/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sama atau bahkan 

melebihi spesifikasi yang dipersepsikan oleh pengguna. Perbedaan 

persepsi terhadap mutu antara pihak pelanggan/klien dan institusi 

produsen/penyedia jasa bahkan di  internal institusi dijelaskan lebih 

rinci di Sub-Bab Pengertian dan Klasifikasi nomer 1 di atas. Dimensi 

mutu ini di bidang pendidikan dapat terjadi, misalnya masyarakat 

berharap lulusan SMK tertentu dapat cepat memperoleh pekerjaan 

dengan gaji dan karir yang baik dan kenyataannya para lulusan 

justru tidak hanya memperoleh pekerjaan dengan baik tetapi 

sebagaian dari mereka juga dapat menenruskan pendidikan ke 

jenjang lebih tinggi dengan prestasi akademik yang memuaskan.  

 Sekali lagi, dimensi mutu di atas penerapannya di satuan 

pendidikan perlu dikemas lebih arif karena perbedaan keluaran yang 

dihasilkan dibandingkan dengan di manufaktur. Di manufaktur 

keluarannya berupa barang/jasa yang mati, sedang di pendidikan 

berupa transfer pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai dan sikap pada 

diri seorang siswa yang hidup, yang punya talenta dan 

kemauan/motivasi. Untuk itu dimensi atau spektrum mutu di bidang 
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pendidikan lebih difokuskan pada bagaimana satuan pendidikan 

memfasilitasi agar talenta siswa dan kemauannya dapat ditumbuh 

kembangkan secara maksimal sehingga mendewasakan dan 

memandirikan siswa. Hasil pendidikan akan berguna bagi dirinya, orang 

lain sesama umat. Sebenarnya selain siswa perlu menguasai kompetensi 

dasar untuk berkembang, mereka perlu dididik untuk mempunyai 

kompetensi “belajar untuk belajar hal yang baru” (learning how to learn 

a new things) sehingga mereka mampu menghadapi perubahan dan 

perkembangan masyarakat termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Merujuk ke empat pilar tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh 

UNESCO maka keluaran pendidikan harus menghasilkan siswa yang 

mempunyai kemampuan learning to know, learning to do, learning to be, 

and learning to live together.  

  

3. Evolusi Sistem Peningkatan Mutu 

 Kepedulian terhadap mutu baik di bidang manufaktur maupun 

di bidang pendidikan sudah lama dipikirkan banyak para ahli. Bounds 

(1994, 46) mendeskripsikan empat tahapan evolusi sistim peningkatan 

mutu, yaitu (1) Era Pengawasan Mutu - Quality Inspection; (2) Era 

Kontrol Mutu – Quality Control; (3) Era Penjaminan Mutu – Quality 

Assurance; dan (4) Era Menejemen Mutu – Quality Management. Berikut 

deskripsi empat era evolusi mutu dengan masing-masing indikatornya.  

1) Era Inspeksi Mutu (Quality Inspeksi-QI Era) 

 Inspeksi mutu (QI) ini merupakan konsep awal dari manajemen 

mutu. Konsep ini menekankan pada deteksi kesalahan/tidak memenuhi 

dan eliminasi komponen atau produk final yang tidak memenuhi 

standar tersebut. Karena pendekatan ini dilakukan di akhir proses, 

maka kelemahan dari pendekatan ini adalah banyak produk yang 

terbuang dan beberapa perlu pengerjaan ulang. Hal ini mengakibatkan 

banyak bahan, tenaga, waktu, dan biaya yang terbuang. Pada era ini 

deteksi dan eliminasi dilakukan oleh ahli mutu (quality professional) 

yang banyak dikenal sebagai pengontrol mutu atau inspektor. Inspeksi 
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dan tes mutu adalah metode yang banyak digunakan pada era ini 

termasuk di bidang pendidikan. Inspector melakukan tes atau inspeksi 

apakah mutu yang distandarkan telah dipenuhi oleh produsen termasuk 

oleh satuan pendidikan. Berikut indikator-indikator yang terjadi pada 

pendekatan Inspeksi Mutu: antaranya (1) Identifikasi sumber-sumber 

yang tidak wajar; (2) Memilah/mensortir produk akhir; (3) Tindakan 

perbaikan terhadap produk gagal; (4) Tindakan perbaikan terhadap 

produk gagal. 

2) Era Kontrol Mutu (Quality Control-QC Era)  

 Pendekatan Kontrol Mutu (QC) ini merupakan penyempurnaan 

dari QI dimana inspeksi dilakukan tidak hanya oleh ispektor tetapi juga 

oleh pekerja yang langsung menghasilkan produk/jasa. Pemberdayaan 

pekerja dilakukan secara intens agar mereka dapat melakukan tindakan 

deteksi dan eliminasi atau perbaikan langsung sehingga jumlah produk 

akhir yang gagal dapat ditekan. Demikian pula bahan baku, tenaga, dan 

waktu pada pendekatan ini dapat dikurangi. Namun pendekatan ini 

masih dilakukan setelah kejadian (after-the-event)  dalam proses 

produksi/pelayanan.  Indikator utama pada pendekatan ini adalah: (1) 

Deteksi dan koreksi oleh karyawan (Self Inspection); (2) Pengetesan 

Produk (Product Testing); (3) Perencanaan Dasar Mutu (Basic Quality 

Planning); (4) Penggunaan Statistik Dasar (Basic Statistics); (5) 

meriksaan Kertas Kerja (Worksheet Inspection); dan (6) Masih ada 

produk akhir yang tidak memenuhi standar. 

3) Era Penjaminan Mutu (Quality Assurance- QA Era) 

Pendekatan Penjaminan Mutu (QA) berbeda dengan QC, yaitu 

menekankan pada perencanaan mutu dan mengawal proses 

pelaksanaan produk/jasa yang dihasilkan (before and during-the event). 

Penjaminan Mutu menekankan pencegahan kesalahan di tahap awal 

proses produksi/jasa dan menjamin bahwa produk/jasa yang dihasilkan 

sesuai dengan persaratan mutu yang dirancang. Secara sederhana QA 

adalah sebuah cara untuk menghasilkan produk/jasa yang bebeas dari 
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ketidak sempurnaan dan kesalahan (defect-and fault-free) produk/jasa. 

Tujuan QA sejalan dengan konsep Crossby (1979) yaitu “ zero defects”.  

QA mendeskripsikan secara konsisten untuk menghasilkan 

produk/jasa sesuai persyaratan dan kata Sallis (1993, p.26) “getting 

things right first time, every time”. QA menuntut tanggung jawab setiap 

orang yang umumnya bekerja dalam tim dari pada berkerja secara 

individual dan diinspeksi. Mutu produk/jasa dijamin oleh sistem kerja 

yang menjamin dan dikenal dengan QA system atau Sistem Penjaminan 

Mutu (SPM). Dalam SPM dideskripsikan bagaimana tahapan proses 

produk/jasa untuk mencapai standar yang dikenal dengan Standar 

Operating Procedure (SOP) sehingga SOP merupakan bagian penting 

dalam penjaminan mutu (QA).  

Penjaminan Mutu ditandai dengan indikator-indikator, yang 

utama: (1) Adanya manual mutu yang lengkap (Comprehensive Quality 

Mannual); (2) Adanya perencanaan dini mutu (Advance Quality 

Planning); (3) Adanya alokasi dana untuk mutu yang memadai (Quality 

Cost); (4) Adanya pembuktian oleh pihak ketiga (Third-Party Approval); 

(5) Adanya kontrol proses mutu (Statistical Process Control - SPC).  

4) Era Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Managemnt-TQM 

Era)   

MMT atau TQM merupakan pengembangan QA dengan 

memperluas cakupan sistem, yaitu menumbuh kembangkan budaya mutu. 

Struktur organisasi perlu dirancang untuk memungkinkan semua itu 

terjadi. Cakupan manajemen mutu dalam MMT mulai dari pemasok 

(supplier), proses produksi, dan sampai pada pelanggan pengguna (end 

user) produk/jasa yang dihasilkan. MMT mencakup indikator-indikator, 

utamanya: (1) Kebutuhan pelanggan sebagai acuan perencanaan mutu; 

(2) Melibatkan semua karyawan; (3) Melibatkan semua suppliers; (4) 

Adanya kerja tim (teamwork); (5) Menggunakan statistik sederhana; 

Adanya perbaikan secara bertahap dan menerus (small step continuous 

improvement) 
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Pentahapan era evolusi konsep peningkatan mutu dan 

indikatornya dapat dapat disajikan dalam gambar dan table berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-1: Evolusi Sistem Pengkatan Mutu 

Gambar 2-2: Karakteristik Masing-masing Era Evolusi Peningkatan Mutu 

 

No. Era Evolusi Konsep 
Peningkatan Mutu 

Indikator 

1. 

 
QUALITY INSPECTION (QI) 

 

▪ Identifikasi sumber-2 yang tidak 
wajar 
▪ Tindakan Perbaikan 
▪ Memilah/mensortir produk akhir 

2. 

 
 

QUALITY CONTROL (QC) 
 

▪ Self Inspection 
▪ Product Testing 
▪ Basic Quality Planning 
▪ Penggunaan Basic Statistics 
▪ Pemeriksaan Kertas Kerja 

3. 

 
 

QUALITY ASSURANCE (QA) 
 

▪ Comprehensive Quality Mannual 
▪ Advance Quality Planning 
▪ Quality Costs 
▪ Third-Party Approval 
▪ Statistical Process Control (SPC) 

4. 

 
 
 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT (TQM) 

▪ Kebutuhan Pelanggan sbg Acuan 
▪ Melibatkan Semua Karyawan 
▪ Melibatkan Semua Suppliers 
▪ Teamwork 
▪ Menggunakan Statistik Sederhana 
▪ Perb. Kecil-2 secara menerus (small 

step continuous improvement)  

WAKTU 

ERA MUTU 

Inspection 

Quality 
Control 

Detection 

Quality 
Assurance 

Prevention 

TQM 
Continuous 
Improvement 
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Lebih detail Bounds (1994) menjelaskan tujuh  karakter perbedaan 

pendekatan untuk ke empat sistem mutu dalam bentuk tabel sebagai 

berikut. 

 

Tabel 2-1: Deskripsi Karakter Utama Evolusi Manajemen Peningkatan 

Mutu 

Tahapan Evolusi Manajemen Peningkatan Mutu 

No 
Karakter 

Utama 

Inspeksi 

Mutu 

(Quality 

Inspection) 

Kontrol Mutu 

(Quality 

Control) 

Jaminan 

Mutu 

(Quality 

Assurance) 

TQM 

1 Kepedulian 

utama 

Mendeteksi Kontrol Koordinasi Dampak 

Strategi 

2 Pandangan 

terhadap 

mutu 

Masalah yang 

harus diatasi 

Masalah yang 

harus diatasi 

Masalah yang 

harus diatasi, 

tapi harus 

proaktif 

dicari  

Sebuah 

peluang 

kompetitif 

3 Penekanan Produk yang 

seragam 

Produk yang 

seragam 

dengan 

mengurangi 

inspeksi 

Seluruh 

rantai 

produksi dari 

perencanaan 

– pemasaran 

dan 

kontribusi 

semua 

fungsional , 

khususnya 

perencanaan, 

untuk 

mencegah 

kegagalam 

mutu yg 

ditargetkan.  

Pasar dan 

kebutuhan 

pelanggan 

4 Pendekatan Mengukur, 

menghitung 

Cara statististik 

(rerata, SD, 

Program dan 

sistem  

Rencana 

strategi, 



  S U T A R T O 31   
 

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

(kuantitas) mode, dst) penentuan 

tujuan, 

mobilisasi 

organisasi 

5 Peran kel. 

profesional 

Inspeksi, 

mensortir, 

menghitung, 

dan menilai 

Menemukan 

masalah dan 

menerapkan 

perhitungan 

statistic 

Mengkaji 

mutu, 

merencana-

kan mutu, 

dan 

merancang 

program 

Penetapan 

tujuan, 

pendidikan 

dan 

pelatihan, 

konsultasi 

dengan 

divisi divisi, 

dan 

merancang 

program 

6 Pihak 

penanggung 

jawab mutu 

Divisi 

pengawasan 

Divisi produksi 

dan 

permesinan  

Semua divisi, 

meskipun 

menejer 

puncak tidak 

sepenuhnya 

terlibat 

dalam 

perencanaan 

dan 

pelaksanaan 

kebijakan 

mutu  

Semua 

pihak 

dengan 

kepemimpi

nan yang 

kuat dari 

top 

menejer 

7 Orientasi dan 

pendekatan 

Mewujudkan 

mutu melalui 

“pengawasan

”  

Mewujudkan 

mutu melalui 

“kontrol 

proses” 

Mewujudkan 

mutu melalui 

“rancangan 

mutu” 

Mewujudka

n mutu 

“pelibatan 

seluruh 

menejer” 

 

3. Pendekatan Peningkatan Continuous Quality Improvement 

Peningkatan Mutu Berkesinambungan (PMB) adalah suatu 

upaya peningkatan mutu produk/jasa melalui perbaikan yang menerus 

dilakukan pada sistem dan proses kerja dan personil yang terlibat untuk 

menghasilkan mutu produk/jasa yang secara menerus meningkat.  
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Secara detail topik ini akan dijelaskan pada Bab IX dan secara grafis 

dapat diilustrasikan sebagai berikut.  

HASIL AWAL

HASIL  PERBAIKAN 1

HASIL PERBAIKAN 2
PE

R
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A
IK

A
N
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program mutu
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Program
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Program,
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QUALITY IMPROVEMENT

1. Quality first
2. Stakeholder-in
3. The next process is our stakeholders
4. Speak with data
5. Upstream management

P
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B
A

IK
A

N
3

 
Gambar 2-3: Tangga peningkatan Mutu Berkesinambungan dengan 

Siklus Deming 

 

5. Lima  Pilar Manajemen Mutu Terpadu  

 Di manufaktur ada konsep lima pilar MMT, yang terdiri dari: (1) 

Produk barang/jasa dimana hal tersebut merupakan mata pencaharian 

suatu organisasi; (2) Produk yg bermutu tidak akan tercapai tanpa 

“proses” kerja yg bermutu; (3) Proses kerja yg bermutu tidak akan 

terjadi tanpa “organisasi“ yg dikelola dg baik/bermutu; (4) Organisasi 

akan sia-sia tanpa “kepemimpinan” yg baik/bermutu; dan (5)  Ke- 4 

pilar tersebut tidak akan seperti yg diharapkan tanpa konsep ke lima, 

yaitu “komitmen”. Kelima pilar tersebut bersinergi dengan komponen 

organisasi lainnya, antara lain visi dan misi organisasi, kebutuhan 

pelanggan, kecakapan staf, motivasi & pengembangan, dorongan 

perbaikan, dan partisipatif diilustrasikan dalam gambar berikut. 
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Gambar 2-4: Lima Pilar TQM, sumber  

 

Di bidang pendidikan, utamanya sekolah,  Arcaro (2005, 11) 

menyebutkan ada lima pilar utama MMT, yaitu focus pelanggan, 

keterlibatan penuh warga, pengukuran dan analisi mutu produk/jasa, 

komitmen, dan perbaikan berkelanjutan sebagaimana gambar berikut.  

 

 
Gambar 2-5: Lima Pilar TQM di Bidang Pendidikan 
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Pertama, fokus pelanggan (Customer Focus),yaitu sekolah harus 

memahami dan memenuhi bahkan melampaui harapan 

pelanggan/klien: siswa, orang tua, dan masyarakat serta pemerintah. 

Dari pemerintah dapat berupa kebijakan pendidikan, khususnya 

kurikulum nasional. Untuk mengetahui harapan siswa, orang tua dan 

masyarakat sekolah dapat melakukan pertemuan, misal dengan cara 

diskusi grup terfokus (focus group discussion), survey, wawancara. 

Kedua, keterlibatan secara penuh (total involment), adalah keterlibatan 

total seluruh warga sekolah untuk secara bersama-sama terlibat, 

bertanggung jawab dan berfokus pada program peningkatan mutu.  

Ketiga, pengukuran, yaitu mengukur capaian mutu yang 

diprogramkan dilanjutkan dengan analisis dan evaluasi capaian mutu. 

Bila mutu yang dirancang sekolah telah tercapai maka perlu dirancang 

peningkatan mutu program pada siklus berikutnya, namun bila mutu 

yang dirancang belum dicapai maka sekolah perlu merevisi rancangan 

proramnya. Siklus pengukuran dan evaluasi ini perlu dilakukan sesuai 

siklus tahunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Keempat, 

komitmen, yaitu komitmen pimpinan puncak dan menengah (kepala 

sekolah dan para wakilnya, ketua divisi) untuk memfasilitasi kebutuhan 

guru, staf, siswa dan warga sekolah lainnya untuk memenej perubahan 

dan meningkatkan mutu sekolah. Komitmen disini mencakup komitmen 

atas dukungan kebijakan, dana, waktu  manejer untuk terlibat langsung 

dalam kegiatan.  

Kelima, perbaikan menerus dan berkesiambungan. Semangat 

dan kemampuan untuk melakukan perbaikan ini menuntut komitmen 

semua pihak khususnya manajer untuk melakukan pelatihan atau 

pengembangan kapasitas warga sekolah untuk dapat melakukan 

perbaikan capaian mutu selaras dengan program yang dirumuskan 

dalam RPS.  

Kelima pilar tersebut digambarkan sebagaimana sebuah 

bangunan dengan pondasi visi dan misi, keyakinan dan nilai-nilai 

sebagaimana Gambar 2.1. Pondasi dalam bangunan TQM ini sangat 
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penting karena kelima pilar dan bangunan TQM tidak dak dapat berdiri 

tegak manakala pondasinya tidak kuat. Untuk itu pihak sekolah 

teruatama kepala sekolah dan komite serta pemangku kepentingan 

lainnya perlu sekali merumuskan visi dan misi sekolah, keyakinan dan 

nilai-nilai (falsafah) yang melibatkan atau mengakomodasi aspirasi 

semua pihak di atas untuk menampung semua kepentingan dan yang 

terpenting menumbuhkan rasa memiliki dari mereka terhadap sekolah 

dan program-program peningkatan mutunya.  

 

Pertanyaan Refleksi: 

1. Jelaskan pengertian mutu dalam konteks satuan pendidikan, Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Dinas Pendidikan Propinsi.  

2. Jelaskan delapan dimensi mutu dengan contoh-contohnya untuk 

konteks sekolah.  

3. Jelaskan empat era Evolusi Sistem Peningkatan Mutu dalam 

konteks kepengawasan terhadap sekolah oleh di Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota di Indonesia dengan sejumlah indikator sistem 

peningkatan mutu untuk ke empat era.  

4. Jelaskan secara singkat konsep Peningkatan Mutu 

Berkesinambungan untuk tingkat sekolah dan Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota.   

5. Berikan contoh atau rancangan ringkas Lima Pilar MMT di sekolah 

dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.  
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BAB III 
KEPUASAN PELANGGAN 

 

 Kepuasan pelanggan merupakan muara dari bisnis MMT. Mutu 

produk/jasa perlu selalu ditingkatkan untuk memenuhi bahkan 

melampaui kepuasan pelanggan. Kegagalan memenuhi kepuasan 

pelanggan/klien berarti kegagalan penerapan MMT. Untuk itu, dalam 

bab ini perlu dibahas topik-topik yang terkait, yaitu (10 Pengertian 

Pelanggan; (2) Cara pandang terhadap Pelanggan; (3) Mengidentifikasi 

Kebutuhan Pelanggan; (40 Berbagai Pendekatan Mengakses Kebutuhan 

Pelanggan; (5) Mengakomodasi Kebutuhan Pelanggan.  

 

1. Pengertian Pelanggan dan Siapa Pelanggan Kita 

Secara tradisional, pelanggan adalah pihak yang membeli atau 

menggunakan produk/jasa yang ditawarkan. Dalam konteks MMT, 

pelanggan adalah semua pihak yang menerima jasa dan/atau produk 

yang kita hasilkan/berikan. Goetsch (1994, 139) mengatakan bahwa 

pelanggan menentukan mutu dan kita (institusi ) menghasilkannya. 

Pelanggan dikatagorikan menjadi,  pelanggan internal dan pelanggan 

eksternal. Pelanggan internal adalah semua pihak penerima 

jasa/produk yang ada di satu institusi sedangkan pelanggan ekstermal 

adalah mereka yang ada di luar instansi penghasil jasa/produk.  Pada 

masing-masing kategori baik pelanggan internal maupun eksternal 

masih perlu diklasifikasi menjadi pelanggan primer, sekunder, dan 

tersier.   
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Dalam konteks pendidikan  siswa dapat dikategorikan sebagai 

pelanggan internal tetapi juga dapat dikatagorikan sebagai pelanggan 

eksternal. Sebagai katagori pertama manakala siswa ikut berperan dan 

berkontribusi bersama-sama pihak sekolah menghasilkan produk atau 

jasa. Dilain sisi siswa dapat dikatagorikan sebagai pelanggan eksternal 

manakala mereka pasif hanya menerima begitu saja dan tidak berperan 

dalam menghasilkan produk atau jasa sekolah. Penulis lebih setuju  

pandangan yang pertama karena pada kenyataannya umumnya siswa 

aktif meningkatkan kemampuan dirinya, misalnya dengan membeli 

buku bahkan mengikuti les privat diluar sekolah untuk lulus ujian 

dengan meraih nilai yang tinggi. Ilustrasi katagori dan klasifikasi 

pelanggan di lembaga pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut.  

 

 
Gambar 3-1: Katagori dan Klasifikasi Pelanggan Eksternal 

 

Secara kelembagaan, pelanggan eksternal primer dalam konteks 

sekolah adalah siswa (manakala siswa dianggap pasif), eksternal 

sekunder adalah orang tua atau wali murid, dan eksternal tersier adalah 

masyarakat dan pemerintah. 
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Gambar 3-2: Katagori dan Klasifikasi Pelanggan Internal 

 

Bertolak dari penjelasan pengertian pelanggan di awal Bab 2 

pelanggan adalah semua pihak yang menerima produk/jasa yang 

dihasilkan, maka secara individual sebagai guru di sekolah, pelanggan 

internal primer adalah siswa (mana kala siswa berperan aktif dalam 

mencapai hasil belajar), pelanggan internal sekunder adalah kepala 

sekolah dan staf, dan pelanggan internal tersier dapat jadi satpam, 

peñata taman dan rumah tangga dan pihak lain yang mendukung sarana 

prasarana sekolah. Sebagai kepala sekolah yang lebih punya tanggung 

jawab memenej guru, staf, dan sarana prasarana dari pada mengajar 

dikelas, maka pelanggan internal primer guru, pelanggan internal 

sekunder adalah staf administrasi dan staf pendukung, dan pelanggan 

internal tersier dapat jadi juga satpam, peñata taman dan pihak lain 

yang mendukung sarana prasarana sekolah.   

Terminologi pelanggan di satuan pendidikan atau sekolah 

khususnya “siswa” yang tidak hanya sekedar terlibat tranksasksi jual 

beli sebagaimana terjadi di toko atau pasar, tetapi siswa yang disertai 

dengan semangat meningkatkan diri dalam ranah pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap. Demikian juga untuk pihak sekolah sebagai 

penyedia jasa sehingga dapat jadi tidak terlalu memperhatikan untung 
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rugi namun ada semangat dan bimbingan secara professional untuk 

meningkatkan mutu para lulusan atau alumninya sehingga terminologi 

pelanggan untuk siswa” banyak pihak mengusulkan untuk diganti 

dengan “klien”.   Goetsch menegaskan dalam konteks MMT, seorang 

manager harus fokus pada pelanggan, baik pelanggan eksternal maupun 

pelanggan internal.  

Lebih jauh perlu dimaknai bahwa kepuasan lebih lanjut dari 

deskripsi di atas ialah cakupan dan deskripsi “T” dalam TQM di Bab I 

dimana T ”dictates that everything and everybody in the organization is 

involved in the enterprise of continuous improvement  (mengarahkan 

segala yang benda/fasilitas dan setiap orang di organisasi dilibatkan 

dalam peningkatan yang berkelanjutan) . Setiap orang di organisasi 

disini perlu diperluas maknanya, yaitu pihak dalam maupun luar 

organisasi sehingga pelanggan yang satu menjadi pemasok bagi 

pelanggan yang lain dalam organisasi. Berikut perbandingan pandangan 

antara organisasi yang konvensional dan contemporer, khusunya MMT.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-3: Pandangan tradisional terhadap pemasok dan pelanggan 
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Gambar 3-4: Pandangan kontemporer terhadap pemasok dan pelanggan 

 

2. Cara Pandang Perlakuan Pelanggan 

 Seperti dijelaskan di Bab I bahwa salah satu tantangan terberat 

dari pelaksanaan MMT adalah komitmen pimpinan puncak dan 

pimpinan menengah untuk mendelegasikan sebagain peran dan 

tanggung jawab mereka. Hal ini tidak mudah karena cara pandang 

umumnya pimpinan tersebut merasa akan kehilangan sebagaian 

kekuasaaan mereka. Dalam menejemen MMT harus dihindari “one 

man/women show”, perlu ada pendelegasian sebagai ujud dari 

manajemen partisipatif yang merupakan salah satu nilai penting dalam  

MMT. Pimpinan umumnya tidak menyadari bahwa pendelegasian 

dengan rincian yang jelas dan fasilitasi yang memadai akan menjadi 
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pemberdayaan bagi penerima delegasi dan keberhasilan pelaksanaan 

tugas tersebut akan menumbuhkan kepuasan, kepercayaan diri, dan 

yang lebih esensial adalah pengakuan (ngewongke) terhadap yang 

menerima delegasi. Peran dadn fungsi pimpinan pada cara pandang 

(paradigma) kontemporer, pimpinan adalah pelayan atau lebih tepatnya 

pemasok bagi semua warga/pihak yang menerima hasil kerja/produk 

darinya.  

Untuk dapat melaksanakan prinsip ini pemimpin puncak dan 

menengah perlu merubah paradigma “struktur organisasi 

terbalik”.digma konvensional, struktur suatu organisasi pimpinan 

berada pada posisi yang paling atas (puncak) dan dibawahnya pimpinan 

menengah, dibawahnya lagi superviser, dan paling bawah adalah 

pekerja garis depan. Untuk konteks sekolah, cara pandang terhadap 

pelanggan sama seperti skema sruktur organisasi yang terpampang di 

dinding, yaitu kepala sekolah berada di puncak, dilanjutkan kebawah 

wakil kepala sekolah, dibawahnya lagi kepala bagian, dilanjutkan guru 

dan staf, dan yang paling bawah adalah siswa sebagaimana 

diilustrasikan dalam gambar 3.3.  

Sebaliknya sesuai pandangan kontemporer terhadap pelanggan 

(Gambar 3.4) maka  pada pada paradigma kontempor, kepala sekolah, 

adalah pemasok bagi semua pihak internal sekolah, termasuk wakasek, 

guru, staf, siswa dan seterunya yang menerima produk yang 

dihasilkannya. Produk yang dihasilkan kepala sekolah dapat berupa 

antara lain kebijakan, arahan, perintah, dan bahkan termasuk bentuk 

produk yang paling sederhana berupa draf atau konsep surat. Sehingga 

pada paradigma ini posisi kepala sekolah berada pada yang paling 

bawah dengan makna ia menjadi pemasok dan juga fasilitator bagi 

semua warga sekolah yang tidak lain adalah pelanggan internal sekolah. 

Demikian wakasek adalah pemasok bagi kabag, guru dan staf adalah dan 

selanjutnya guru dan staf pada lapis di atasnya adalah pemasok bagi 

pelanggan internal primer yaitu “siswa”. Pandangan kontemporer 

diilustrasikan pada Gambar 3.5 berikut.  
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Gambar 3-5: Paradigma struktur Organisasi Konvensional versus MMT 

 

3. Mengidentifikasi Kebutuhan Pelanggan 

 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa institusi 

mempunyai pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Masing-masing 

pelanggan ini punya kebutuhan yang berbeda. Berikut dijelaskan 

masing-masing kebutuhan pelanggan. 

 

a. Mengidentifikasi Kebutuhan Pelanggan Eksternal. 

Pelanggan eksternal bidang pendidikan, khususnya satuan 

pendidikan, adalah siswa, orang tua, satuan pendidikan lanjutan yang 

lebih tinggi, masyarakat pengguna lulusan (dunia usaha/dunia industry-

DU/DI), dan pemerintah. Kebutuhan siswa dan orang tua umumnya 

adalah bagaimana mereka setelah lulus dapat bekerja atau melanjutkan 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semua kebutuhan pelanggan ini 
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harus dibuktikan bahwa lulusan mempunyai kompetensi untuk dapat 

bekerja dan atau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi dengan baik. Kebutuhan pelanggan ini harus terakomodasi dalam 

kurikulum di satuan pendidikan.  

Dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan maka perlu 

mengumpulkan informasi dari mereka. Untuk hal ini siswa lebih tepat 

dikatagorikan sebagai pelanggan internal karena mereka ikut aktif 

berpartisipasi untuk mencapai kompetensi lulusan yang dipersyaratkan 

bahkan untuk dapat diterima di jenjang satuan pendidikan yang lebih 

tinggi atau bekerja di DU/DI. Untuk itu pelanggan eksternal primer 

dimulai dari orang tua terutama untuk satuan pendidikan di jenjang 

pendidikan dasar. Untuk jenjang menengah dan tinggi pelanggan 

eksternal primernya adalah perguruan tinggi dan DU/DI.  

Informasi dari orang tua dapat diperoleh melalui angket, 

pertemuan khusus, atau komite sekolah yang merupakan mitra kerja 

sekolah.  Pengumpulan informasi ini dapat dilakukan melalui seminar, 

workshop,  atau Focus Group Discussion (FGD).  Sedangkan informasi 

dari perguruan tinggi dan DU/DI dapat  diperoleh melalui studi 

pelacakan (tracer study).  

   

b. Mengidentifikasi Kebutuhan Pelanggan Internal. 

 Pelanggan internal primer dalam satuan pendidikan  adalah 

siswa, sedang yang sekunder adalah staf karyawan/TU, teknisi, 

pustakawan dan staf lainnya. Secara formal lulusan satuan pendidikan 

tingkat dasar tidak dibenarkan bekerja karena belum memenuhi usia 

minimal bekerja, mereka diharapkan untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu kebutuhan siswa di satuan 

pendidikan ini adalah bagaimana bisa belajar dengan maksimum. 

Utamanya guru, kepala sekolah, dan staf perlu perlu berupaya dengan 

segala daya disertai dengan rasa simpati dan empati untuk mencapai 

efektivitas pembelajaran. Ruang kelas, fasilitas yang ada, dan sekolah 

secara keseluruhan perlu dimenej untuk mendukung proses belajar 



44  Kepuasan Pelanggan  
 

 

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

mengajar yang efektif membekali siswa untuk melanjutkan pendidikan 

ke jenjang pendidikan menengah. Kebutuhan siswa di tingkat satuan 

pendidikan ini dapat diidentifikasi melalui pertemuan informal di setiap 

kelas dilengkapi dengan angket kepadan orang tua.  

 Selanjutnya sejalan dengan Gambar 3.4 tentang pandangan 

kontemporer terhadap pelanggan dan pemasok, maka guru, 

staf/karyawan merupakan pelanggan dari dan sekaligus pemasok 

kepada kepala sekolah. Demikian pula karyawan, pustakawan, teknisi 

dan staf lainnya adalah pelanggan dari sekaligus juga pemasok kepada 

guru dan demikian seterusnya sesuai perannya masing-masing. Untuk 

itu setiap pihak perlu menumbuhkan budaya peduli mutu, berobsesi 

mencapai mutu sehingga berupaya sebaik mungkin memuaskan semua 

pihak dan bersinergi mendukung dan memfasilitasi siswa untuk 

mencapai kompetensi yang diperlukan guna dapat melanjutkan studi 

mereka.  Kebutuhan mereka dapat dilakukan melalui forum informal 

diwaktu istirahat maupun secara formal dalam wadah gugus kendali 

mutu yang dapat diwujudkan dalam Kelopok Kerja Guru (KKG), 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Deskripsi lebih detail dari 

Gugus kendali mutu ini akan dibahas di Bab VIII. 

 

3) Berbagai Pendekatan Mengakses Kebutuhan Pelanggan 

 Informasi yang diperoleh dari pelanggan melalui kotak saran, 

angket, FGD, workshop, dan studi pelacakan (tracer studi) perlu 

dikelompokkan, dianalisis, dan disimpulkan. Prosedur ini sebaiknya 

dilakukan oleh suatu tim mutu sekolah yang dibentuk oleh sekolah dan 

mempunyai anggota dari unsur sekolah, komite sekolah, dan wakil 

masyarakat yang peduli tehadap peningkatan mutu sekolah.  

Hasil rumusan kebutuhan pelanggan harus dirumuskan kedalam 

silabus mata pelajaran yang selanjutnya didiskripsikan kedalam 

kurikulum dengan Rencana Persiapan Pembelajaran (RPP). Untuk itu 

kepala sekolah dan khususnya guru harus mampu memahami silabi, 

kurikulum dan RPP dari masing-masing mata pelajaran yang 
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diampunya. Tim Mutu Sekolah dapat menggunakan workshop bersama 

DU/DI atau pihak perguruan tinggi untuk menyusun silabi dan 

kurikulum sesuai yang dapat memuaskan mereka. Untuk sekolah 

kejuruan, perumusan kurikulum dapat menggunakan pendekatan 

pengembangan kurikulum yang berorientasi profesi di dunia 

industri/usaha dapat merujuk ke pendekatan Development of A 

Curriculum-DACUM dari Robert Norton (1995).   

 

4) Mengakomodasi Kebutuhan Pelanggan  

 Acuan utama program sekolah adalah kurikulum.  Secara alami 

sesuai tuntutan jaman memang kurikulum secara periodik perlu dikaji 

ulang untuk mengakomodasi tuntutan pelanggan.  Secara nasional 

semua kurikulum sekolah harus merujuk kepada Standar Isi (SI) yang 

dirumuskan oleh Badan Standar Nasional pendidikan (BSNP). Dalam 

konteks desentralisasi pendidikan yang teraktualisasikan dalam 

Manejemen Berbasis Sekolah (MBS) maka sekolah mempunya otonomi 

untuk melaksankan penyelenggaraan program sekolah. Lebih dari itu 

sekolah dianjurkan mempunyai program unggulan sekolah yang 

mengakomodasi potensi local. Keseluruhan program sekolah bermuara 

untuk mengantar siswa mencapai kompetensi yang distandarkan secara 

nasional dan kompetensi lokal sesaui muatan lokal yang ada di 

kurikulum sekolah.  

   Masukan pelanggan, khususnya pelanggan eksternal perlu 

dipilah-pilah merujuk acuan nasional yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomer 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan yang merupakan kriteria standar minimal yang harus 

dicapai bahkan diupayakan dilampaui yang berlaku di seluruh wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Delapan standar itu adalah 

(1) Standar Kompetensi Lulusan - SKL; (2) Standar Isi - SI; (3) Standar 

Proses; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK); (5) 

Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar 

Pembiayaan; (8) Standar Penilaian. Setelah dipilah ke dalam delapan 
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SNP, masukan pelanggan perlu juga dicermati adakah yang perlu 

diakomodasi dalam muatan lokal sekolah.  Rincian masing-masing 

standar dari 8 SNP telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan sehingga masukan pelanggan dapat lebih rinci dalam 

standar mana masukan pelanggan diakomodasi.  

 Langkah selanjutnya dalam mengakomodasi masukan pelanggan 

adalah menuangkannya kedalam program sekolah yang dirumuskan 

dalam rencanan Kerja Sekolah (RKS) untuk siklus waktu 4 tahunan dan 

dirinci dalam program tahunan sekolah yang dikenal dengan Rencana 

Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Secara nasional salah satu program 

dari Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK & PMP) 

Kememtrian Pendidikan dan Kebudayaan merintis penyusunan RKAS 

dan RPS yang dilakukan setiap tahun berbasis hasil evaluasi diri sekolah 

(EDS). Pelaksanaan EDS di sekolah dilaksanakan dibawah koordinasi 

Tim Pengembangan Sekolah (TPS) yang keanggotaannya terdiri dari 

unsur sekolah (kepala sekolah, guru, bila perlu siswa), komite sekolah, 

dan pengawas sekolah. Di sekolah yang sudah bersertifikat ISO ada Tim 

Pengendali Mutu (TPM), untuk itu TPM dan TPS dapat mengakomodasi 

masukan pelanggan yang selanjutnya diartikulasikan kedalam 

penyusunan RKAS dan RPS.  

  

Pertanyaan Refleksi: 

1. Jelaskan pengertian pelanggan menurut cara pandang 

konvensional dan MMT 

2. Sebut dan jelaskan pengertian pelanggan eksternal dan internal 

untuk satuan pendidikan dan Kantor dinas Pendidikan .  

3. Sebut dan jelaskan beberapa teknik/pendekatan menjaring 

kebutuhan pelanggan 
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4. Jelaskan perbedaan esensi dari paradigma struktur Organisasi 

Konvensional versus MMT, beri contoh gambar diagramnya Dinas 

Pendidikan untuk Kabupaten/Kota dan Propinsi.  

Tuliskan sejumlah variable dengan masing-masing indikatornya untuk 

memotret mutu kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 
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BAB IV 
KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN MMT 

 

Kesuksesan penerapan MMT sangat tergantung pada komitmen 

pimpinan puncak dan memanaj perencanaan, implementasi, monitoring, 

dan evaluasi hasil pelaksanaannya. Komitmen pimpinan tidak hanya 

dalam hal keberpihakan dalam penentuan kebijakan tetapi sampai pada 

tahap pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya termasuk dana serta 

partisipasi/waktunya.  Secara umum kepemimpinan dan manajemen 

MMT mempunyai kekhasan dibandingkan dengan  kepemimpinan dan 

manajemen pada umumnya. Untuk itu, dalam Bab IV ini dibahas topik-

topik yang terkait, yaitu (1) Difinisi Kepemimpinan; (2) Kepemimpinan 

Mutu; (3) Gaya Kepemimpinan; (4) Gaya Kepemimpinan dalam Konteks 

Manajemen Mutu; (5) Kepemimpinan versus Manajer; dan (6) 

Membangun Kepengikutan (Followership). 

 

1. Difinisi Kepemimpinan  

Goetsch & Davis (1994, 192) dalam bukunya Introduction to 

Total Quality Management mendifinisikan leadership is the ability to 

inspire people to make a total, willing, and voluntary commitment to 

accomplishing or exceeding organizational goals. Difinisi mengartikan 

kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan menginspirasi orang-

orang agar mempunyai keinginan yang  total, komitmen yang sukarela 

untuk mencapai target bahkan melebihi tujuan-tujuan organisasi.  Kata 

penting dalam difinisi ini menurut Goetsch adalah “menginsirasi” yang 

diartikan motivasi yang sudah terinternalisasikan ke dalam diri setiap 
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anggota organisasi sehingga kemauan dan komitmen tumbuh dari 

dalam diri mereka. Berbeda dengan terminologi motivasi yang lebih 

bermakna dorongan eksternal sehingga tidak bertahan lama sewaktu 

tidak ada stimulus eksternal. Disini lebih menumbuhkan rasa memiliki 

terhadap organisasi. Bila ada rasa memiliki dari setiap karyawan, maka 

mereka akan bergerak dengan sendirinya untuk bersama-sama anggota 

lainnya mencapai tujuan organisasi.  

 

2. Kepemimpinan Mutu 

Arcaro dalam bukunya Quality in Education (1995, 13)  

mendifinisikan “ A quality leader is a person who measure his/her success 

by the success of the individuals within the organization. Kepemimpinan 

Mutu adalah seorang yang mengukur kesuksesannya dengan 

kesuksesan staf yang dipimpin dalam organisasinya.  Selanjutnya Arcaro 

menjelaskan bahwa dalam kepemimpinan mutu (quality leadership) 

maka peran pimpinan di birokrasi pendidikan seharusnya berubah dari 

peran penguasa, pengatur, pengontrol menjadi  fasilitator, penyedia 

sumber daya yang dibutuhkan guru, staf, dan siswa (tentu dengan skala 

prioritas karena keterbatasan) untuk mencapai kompetensi lulusan 

yang diharapkan . Dengan demikian “peran” birokrat pendidikan dalam 

makna kepemimpinan yang peduli mutu oleh Arcaro diilustrasikan 

sebagai “piramida terbalik kepemimpinan mutu”.    

 

 

                

       

    

        

 
  

 

Gambar 4-1: Piramida Terbalik Kepemimpinan Mutu 

Guru dan Karyawan 

Siswa dan Orang tua 

Masyarakat 

Kepala Sekolah, 
Dinas Pendi-

dikan 
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 Lebih lanjut Arcaro menjelaskan bahwa peran birokrat sebagai 

fasilitator dimaksudkan agar staf dan guru termasuk siswa dapat 

berkreasi dan berinovasi dalam rangka mengimplementasikan 

kebijakan birokrat. Fasilitator disini dimaksudkan sebagai 

pemberdayaan, sehingga staf dan guru tidak bebas sebebasnya 

bertindak. Hal ini juga sesuai dengan esensi dari Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS). Kepemimpinan mutu melepaskan diri dari nuansa 

kewenangan dan kekuasaan, ini tidak berarti Kepala Dinas, Pengawas, 

Kepala Sekolah tidak punya kewenangan dan kekuasaan.  Mereka tetap 

mempunyai kedua hal tersebut untuk mengambil keputusan dalam 

menjalankan program institusi namun keputusan tersebut diambil 

dengan merefleksikan pemikiran, harapan, dan sikap staf dan guru serta 

siswa dimana mereka merupakan pelanggan sekaligus pemasok 

institusi. Secara mudah pendekatan birokrasi pendidikan lebih buttom-

up dari pada top-down atau paling tidak keseimbangan dari keduanya. 

 Di lain pihak, guru dan staf juga perlu mengadopsi esensi 

paradigma piramida terbalik. Guru dan stafpun harus memperlakukan 

siswa sebagai pelanggan, mereka perlu mengkomunikasikan visi, misi, 

dan program sekolah dan mengakomodasi masukan mereka sehingga 

visi, misi, dan program yang dirumuskan sekolah menjadi milik semua 

pihak termasuk para siswa. Dengan demikian diharapkan siswa secara 

suka rela berkontribusi mewujudkannya. Peran guru disini sama 

dengan peran birokrat pendidikan teerhadap mereka (guru), yaitu 

memfasilitasi pelanggan, dalam hal ini siswa, untuk berkreasi dan 

berinovasi mencapai tujuan pembelajaran. 

 Sebagai kesimpulan dalam kepemimpinan mutu Arcaro 

menegaskan bahwa setiap individu dalam institusi adalah pemimpin, 

setiap invidu harus memperlakukan pihak lain sebagai pelanggan dan 

sekaligus menyadari bahwa dirinya adalah pemasok bagi pelanggannya 

tadi. Setiap individu difasilitasi, diberdayakan untuk berkreatif dan 

berinisiatif mencapai tujuan atau bagian dari institusi. Setiap individu 
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bertanggung jawab untuk berperan aktif menghilangkan setiap 

penghambat untuk mencapai kinerja yang unggul.    

 

3. Gaya Kepemimpinan  

Gaya kepemimpinan adalah bagaimana pemimpin berinteraksi. 

Banyak sebutan untuk berbagai gaya kepemimpinan dan dari banyak 

sebutan tersebut Goetsch dan Davis (1994, 202-04) mengkatagorikan 

kedalam lima gaya kepemimpinan, yaitu Autokratik, Demokratik, 

Partisipatif, Orientasi Tujuan, dan Situasional dan diilustrasikan sebagai 

gambar berikut.  

 

a. Autokratik  

 Gaya kepemiminan Autokratik disebut juga diktaktorial dan 

sebaian orang menyamakan gaya dengan militeristik. Pemimipin 

dengan gaya ini mengambil keputusan tanpa meminta 

pertimbangan orang atau karyawan yang haurs mengerjakan 

keputusan tersebut atau terkena akibat dari keputusan tersebut.  

Pemimpin ini menyuruh orang mengerjakan secara patuh  apa yang 

ia katakan. Kritik terhadap gaya kepemimpinan ini bahwa walaupun 

gaya ini mungkin berhasil pada kondisi tertentu tetapi tidak akan 

berlangsung dengan jangka panjang.  Gaya kepemimpinan ini tidak 

sesuai untuk konteks kepemimpinan mutu. 
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Gambar 4-2: Lima Gaya Kepemimpinan 

 

b. Demokratik 

 Gaya kepemiminan demokratik juga sering disebut gaya 

konsultatif atau konsensus. Dalam mengambil keputusan pemimpin 

dengan gaya ini akan melibatkan orang yang akan melaksanakan 

atau terkena dampak keputusan tersebut. Jadi pemimpin ini 

mengambil keputusan setelah ia menerima masukan dan saran dari 

anggota kelompok yang dipimpinnya. Kritik dari gaya 

kepemimpinan ini, keputusan diambil dengan konsesus mayoritas 

anggota bisa jadi belum tentu yang terbaik  dan pula bisa jadi bukan 

keputusan yang tepat atau benar bagi perusahaan.  

c. Gaya Partisipatif.  

  Gaya kepemiminan partisipatif sering disebut dengan gaya 

terbuka, bebas, dan tidak digiring (non directive). Pemimpin dengan 

Autokratik 

Situasional Demokratik 

Partisipatif Orientasi 
Tujuan 

Gaya 
Kepemimpinan 
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gaya ini tidak banyak mengontrol proses pengambilan keputusan, 

dia lebih cenderung menyediakan informasi yang terkait dengan 

masalah dan memberi kesempatan anggota tim mmengambil 

strategi untuk memecahkannya. Tugas pemimpin pada gaya ini 

adalah memfasilitasi tim menghasilkan konsensus dengan asumsi 

bahwa anggota tim akan lebih dapat menerima tanggung jawab 

untuk merumuskan strategi memecahkan solusi. Kritik terhadap 

gaya ini adalah perlu waktu yang lama untuk mencapai consensus 

dan akan berjalan baik mana kala semua staf yang dilibatkan  komit 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

d. Gaya Orientasi Tujuan  

  Gaya kepemiminan Orientasi Tujuan ini disebut juga Orientasi 

Hasil, Orientasi Sasaran atau Management by Objective (MBO).  Gaya 

kepemimpinan ini meminta anggotanya focus pada tujuan yang 

sedang ditargetkan.  Pimpinan dan staf hanya fokus membicarakan 

strategi yang pasti dan secara terukur akan berkonstribusi terhadap 

pencapain sasaran organisasi yang sedang ditargetkan.  Hal-hal 

personal dan lainnya yng tidak terkait sasaran organisasi yang tidak 

didiskusikan. Kritik terhadap gaya kepemimpinan ini adalah ketika 

tim fokus pada tujuan yang spesifik secara intens yang dianggap 

penting, hal atau masalah lain yang lebih besar bisa lepas dari 

perhatian mereka. Untuk kepemimpinan mutu, gaya kepemimpinan 

ini dianggap terlalu fokus pada hal yang sempit dan dapat jadi fokus 

pada masalah yang salah. 

e. Gaya Situasional 

 Gaya Kepemimpinan Situasional ini disebut juga gaya 

kempemimpinan cair atau kontingensi. Pemimipin ini memilih gaya 

pendekatan sesuai dengan situasi yang ada di saat memberikan 

perintahnya. Identifikasi situasi atau lingkungan didasarkan pada 

hal-hal berikut. 

 Hubungan pimpinan dan anggota tim 
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 Bagaimana persisnya tindakan dilakukan harus sesuai 

dengan spesifik petunjuk nya 

 Besarnya kewenangan yang dipunyai pimpinan dengan 

anggota tim. 

Jenis gaya kepemimpinan yang mana yang dipilih pimpinan 

tergantung situasi mana yang dominan dari factor-faktor di atas. 

Pada situasi yang berbeda pemimpin yang sama akan memilih 

gaya kepemimpinan yang berbeda. Kepemimpinan mutu akan 

menolak gaya kepemimpinan ini.  Kritik terhadap gaya 

kepemimpinan ini hanya bebasis pada kepentingan jangka 

pendek dari pada menyelesaikan persoalan jangka panjang.  

 

4. Gaya Kepemimpinan dalam Konteks Mutu Terpadu  

Pada seting Mutu Terpadu (Total Quality) gaya kepemimpinan 

yang sesuai menurut (Geotsch dan Davis 1994, 205) adalah 

“partisipatif” tingkat tinggi, dengan arti mencari masukan dari para 

staf yang sudah diberdayakan telebih. Pada gaya kepemimpinan 

situasional yang tradisional pimpinan hanya menerima input saja 

tanpa pemberdayaan staf yang terencana dan menerus. Mengkoleksi 

inputs dari staf bukanlah hal yang baru, namun mengkoleksi inputs, 

menelusuri, peduli, bekerja bersama staf untuk meningkatkan mutu 

inputs/penghargaan kepada staf atas perbaikan inputnya. Ini semua 

adalah gaya kepemimpinan partisipatif tingkat tinggi dimana 

semestinya diterapkan di dalam seting kepemimpinan mutu 

terpadu.  

 

Contoh kasus 4.1. 

Sebuah SMA swasta di kawasan elit di Malang menyadari bahwa 

keberlangsungan dan pengembangan lembaganya sangat tergantung 

dari persepsi masyarakat bahwa sekolahnya berprestasi dalam 

menghasilkan lulusannya dalam hal ujian nasional (UN), banyaknya 

lulusannya yang diterima di PT ternama, prestasi kejuaraan tingkat 
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propinsi dalam cabang dalam olah raga dan seni, maupun sosial 

keagamaan. Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang dipilih adalah 

‘Partisipatif” tingkat tinggi dengan mengedepankan: 

 Pemberdayaan guru dan karyawan sesuai bidang tugasnya 

baik melalui pelatihan, workshop, dan mentoring, maupun 

mandiri. 

 Guru dan karyawan fokus berkinerja pada bidang tugasnya 

masing-masing dengan tidak terlalu fokus pada laporan 

tertulis. 

 Hubungan personal yang penuh dengan emphati. 

Bagaimana komentar Saudara tentang kepemimpinan di atas, 

termasuk gaya  kepemimpinan yang mana? Jelaskan! 

 

5.  Kepemimpinan versus Manajemen 

 Kepemimpinan dan manajemen diperlukan dalam 

mengimplementasikan MMT. Birokrat pendidikan sekali waktu 

berposisi sebagai pemimpin dan lain waktu perlu menjadi manajer. 

Sewaktu kepala sekolah menjalankan kebijakan yang dirumuskan oleh 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan sejumlah batasan-batasan 

maka dalam posisi ini ia lebih berperan sebagai manajer. Pada posisi ini 

kepala sekolah dituntut untuk melakukan fungsi-fungsi manajemen: 

merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, dan 

mengontrol pelaksanaan. Di waktu kepala sekolah harus memilih 

strategi dan taktik dalam mengimplementasikan kebijakan Dinas 

Pendidikan dan dikaitkan dengan perumusan visi dan misi sekolah 

maka kepala sekolah tersebut lebih berperan sebagai pemimpin. Pada 

posisi ini kepala sekolah perlu bersama warga sekolah merumuskan 

visi, misi dan program sekolah dan meyakinkan visi dam misi tersebut 

kepada warga sekolah maupun pelanggan atau pemangku kepentingan 

di luar sekolah dan menggerakan warga sekolah mencapai visi dan misi 

yang dirumuskan, maka pada saat ini kepala sekolah lebih berposisi 

sebagai pemimpin.  
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 Demikian pula untuk para guru, sewaktu mereka menerapkan 

kebijakan sekolah maka posisi mereka adalah sebagai manajer, namun 

sewaktu para guru mengajak siswa untuk merumuskan aturan kelas 

untuk mencapai efektivitas pembelajaran maka mereka lebih berperan 

sebagai pemimpin. Dalam situasi ini, mereka perlu membangun 

hubungan guru dan siswa sebagaimana hubungan pemimpin dan 

pengikutnya. Untuk menumbuhkan rasa respek, jujur, percaya bahwa 

yang diajarkan membawa kebaikan, komitmen diri pada siswa bahwa 

apa yang diajarkan guru membawa kebaikan bagi peningkatan mutu. 

Untuk itu birokrat pendidikan termasuk kepala sekolah dan guru perlu 

mampu memahami secara rinci kepemimpinan dan manajer, apa 

persamaan dan perbedaan antar keduanya. Berikmut perbedaan esensi 

karakteristik antara manajemen dan pemimpin dalam konteks MMT.   

 

Tabel 4-1: Perbedaan Peran Pemimpin dan Manajer 

No. Pemimpin Manajer 

1 Pemimpinan adalah asli Manajer adalah copy 

2 Anti Status- Quo Pro Status- Quo 

3 

Menggerjakan sesuatu yg 

benar 

(do the right things) 

Mengerjakan sesuatu dg benar 

(do the things right) 

4 Mengembangkan Memelihara 

5 Mengilhami Mengendalikan 

6 Melakukan inovasi Mengelola 

7 Orientasi Jangka Panjang Orientasi Jangka Pendek 

8 Fokus pada Manusia Fokus pada Sistim 

9 
Fokus pada “Apa & Mengapa” Fokus pada “Bagaimana & 

Kapan” 

 

Secara narasi dalam kontek kepemimpinan mutu sembilan 

karakter di tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.   
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1.  Pemimpin adalah asli, maknanya pemimpin perlu mempunyai ide, 

menggali dan merumuskan gagasan dan menuangkan dalam 

program-program jangka panjang dan menengah dengan pendekatan 

partisipatif sebagaimana dijelaskan pada sub-bab gaya 

kepemimpinan.  Sedangkan manajer adalah menjabarkan program 

jangka panjang dan menengah kedalam program tahunan. Ini artinya 

manajer  menerjemahkan atau meng-copy ide pemimpin dan 

dijabarkannya menjadi program operasinal, direncanakan, 

diorganisasi, dan dilaksanakan. 

2.  Pemimpin anti status-quo atau anti kemapanan, maknanya pemimpin 

selalu berfikir, berupaya melakukan perubahan pada organisasi 

menuju keadaan yang lebih baik. Ia meyakini bahwa perubahan 

adalah keniscayaan, tiada hal yang abadi atau tidak berubah kecuali 

perubahan itu sendiri. Sebaliknya manajer pro status-quo, maknanya 

manajer memerlukan keadaan organisasi yang stabil untuk dapat 

mengimplementasikan rencana (plan) atau program organisasi 

termasuk dilanjutkan monitoring dan evaluasi program. 

3. Pemimpin menggerjakan sesuatu yg benar (do the right things), 

maknanya pemimpin punya keyakinan bahwa yang ia lakukan adalah 

sesuatu yang benar, sesuatu yang akan membawa kabaikan bagi 

pengikutnya. Bisa jadi sesuatu yang dianggap benar itu tidak ada 

dalam program tahunan organisasi. Di lain sisi, manajer mengerjakan 

sesuatu (program) organisasi umumnya program tahunan dengan 

benar sesuai kaidah organisasi (do the things right). 

4. Pemimpin mengembangkan organisasi, maknanya pemimpin berfikir 

dan berupaya mengembangkan potensi pengikutnya melalui 

organisasi, sedangkan manajer memelihara semua sumber daya, 

memanfaatkanya secara optimum untuk mencapai tujuan organisasi 

yang telah diprogramkan.  

5. Pemimpin mengilhami pengikutnya dalam konteks organisasi staf 

dan karyawan untuk memunculkan ide, gagasan, inovasi mereka 

untuk memajukan organisasi, sedangkan manajer cenderung 
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mengendalikan satf dan karyawan untuk mengeksekusi program 

organisasi. 

6. Pemimpin melakukan inovasi, maknanya pemimpin terus melaukan 

pembaharuan untuk kemajuan organisasi, sementara manajer 

cenderung mengelola yang ada untuk melaksanakan program 

organisasi secara efektif dan efisien. Manajer tidak tertarik untuk 

melakukan inovasi karena inovasi cenderung beresiko dan penuh 

ketidak pastian sehingga tidak selamanya berhasil positif bagi 

ornasasi bahkan mungkin sebaliknya akan merugikan organisasi. 

7.  Pemimipin berorientasi jangka panjang, maknanya pemimpin perlu 

melihat jauh kedepan untuk dapat merumuskan visi organisasi yang 

visioner mentransformasikan nilai-nilai  organisasi saat ini kemasa 

jauh kedepan. Manajer cenderung fokus pada program jangka pendek 

yang harus dilaksanakan saat ini. Bagaimana program organisasi 

dapat dilaksanakan dengan baik dan kapan dapat diselesaikan 

mencapai tujuan yang diharapkan.  

8. Pemimpin fokus pada manusia, maknanya pemimpin peduli nasib, 

kesejahteraan, dan pengembangan karir staf dan karyawan, 

sedangkan manajer fokus pada pada sistim, prosedur, aturan untuk 

menjalankan program dengan benar. 

9. Pemimpin fokus pada “Apa & Mengapa”, yaitu fokus pada rasional, 

alasan pengambilan suatu kebijakan organisasi yang harus sesuai 

dengan nilai-nilai, falsafah, ideologi organisasi. Sedangkan manejer 

fokus pada bagaimana program organisasi dapat dilaksanakan secara 

efektif mencapai tujuan. Juga manajer fokus kapan tujuan program 

dapat dicapai, pencapaian program yang lebih awal berarti 

keuntungan sebaliknya bila pencapaian program melewati batas 

waktu yang direncakan berarti krugian bagi organisasi. 

       Perbandingan yang kontradiktif untuk karakteristik pemimipin 

dan manajer di atas adalah hanya untuk memperjelas esensi konsep. 

Pada kenyataannya seorang kepala, direktur, bahkan jabatan manajer 

sendiri umumnya mempunyai dua peran, yaitu sebagai pemimpin 
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sekaligus manajer dengan porsiyang bervariasi sesuai dengan besar 

kecilnya organisasi sehingga untuk memajukan pendidikan, semua 

birokrat dan pelaku pendidikan perlu memainkan peran dengan baik 

sebagai pemimpin dan juga sekaligu manajer.  

 

6. Membangun Kepengikutan (Followership) 

Seorang manajer dapat menjadi pemimpin apabila anggota 

kelompok berkeinginan tetap setia mengikutinya.  Keinginan 

mengikuti (followership) harus dibangun dan dipelihara,  berikut 

deskripsi beberapa hal terkait dengan hal tersebut. 

 Pemimpin dan Popularitas 

Pemimpin dan popularitas adalah dua hal yang berbeda, namun 

orang sering keliru menilai.  Salah satu yang penting dimengerti 

dari kedua hal tersebut dalam memimpin adalah keinginan yang 

menerus jangka panjang untuk mengikuti ajakan seseorang 

tumbuh karena kualitas kepemimpinan dari pada popularitas.  

Pemimpin yang baik bisa jadi popular tetapi ia pasti mendapat 

respect, sehingga tidak semua pemimpin baik pasti popular 

tetapi ia pasti mendapat respek dari pengikutnya.  

Goetsch dan Davis (1994, 206-08) menggambarkan dan 

medeskripsikan cara membangun karakteristik kepemimpinan 

untuk memperoleh respek dari pengikutnya.  
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Gambar 4-3: Karakteristik Pemimpin yang Membangun 

 

Secara rinci masing-masing dari delapan karakter diatas dijelaskan 

sebagai  berikut. 

1) Kepedulian terhadap Tujuan. Pemimpin yang sukses 

mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap tujuan organisasi. Ia 

tau bagaimana memposisikan diri dalam organisasi dan 

kontribusinya di wilayah tanggung jawab mereka untuk 

kesuksesan organisasi. 

2) Disiplin Diri. Pemimpin sukses membiasakan disiplin diri dan 

menggunkan hal tersebut sebagai contoh di perusahaannya. 

Melalui disiplin diri ia terhindar dari kesenangan untuk diri 

7. Keteguhan 

6. Stamina 

5. Pikiran Logis 

4. Kredibilitas 

3. Kejujuran 

2. Disiplin Diri 

1. Kepekaan  
Terhadap 

Tujuan 
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sendiri yang negatif, penampilan yang negatif seperti 

kemarahan, respons yang kontraproduktif terhadap tuntutan 

pekerjaan sehari-hari.  Melalui disiplin diri, ia menjadi contoh 

bagaimana mengatasi problem dan tekanan dengan masih dalam 

keseimbangan sikap yang positif. 

3) Kejujuran. Pemimpin yang sukses dipercaya oleh pengikut-

pengikutnya karena ia terbuka, jujur, terus terang dengan 

anggotanya dalam organisasi dan dengan dirinya sendiri. Ia akan 

tetap jujur walau pada situasi yang sulit untuk membuat 

keputusan dengan tetap teguh dan konsisten. 

4) Kredibel. Pemimpin yang sukses mempunyai kredibilitas. 

Kredibilitas dibangun dengan meningkatkan pengetahuan, 

konsistensi, terbuka, adil pada semua interaksi dengan sesame; 

membuat contoh yang positif; memberlakukan standar kinerja 

dan perilaku yang sama untuk semua warga organisasi. 

5) Pikiran Logis. Pemimpin sukses menggunakan pikiran logis 

(common sense). Ia tau apa yang penting dan apa yang tidak 

penting pada situasi tertentu. Mereka tau menggunakan 

pendekatan-pendekatan tertentu diperlukan sewaktu 

berhubungan dengan orang tertentu pula. Mereka tau kapan 

harus fleksibel dan kapan harus tegas.   

6) Stamina. Pemimpin sukses punya stamina. Seringkali ia perlu 

datang pertama dan pulang yang terakhir. Keberadaan dia 

cenderung lebih lama dan tekanan yang ia alami cenderung lebih 

besar dari yang lainnya. Energi, stamina, kesehatan adalah 

pentuk mereka yang memimpin. 

7) Keteguhan. Dalam hal ini adalah keteguhan sikap dan komitmen 

terhadap tujuan organisasi. Pemimpin yang sukses komitmen 

terhadap tujuan organisasi, menyatu sebagai tim dengan orang-

orang yang bekerja dengannya, dan terus menerus melakukan 

peningkatan diri dan profesionalismenya. Ia berkemauan 

mengerjakan apapun dalam batasan-batasan aturan, etika 
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professional, dan kebijakan organisasi untuk membawa tim 

mencapai sukses.  

Pada hakekatnya semua kita adalah pemimpin paling tidak 

memimpin dirinya sendiri sampai kelompok kecil maupun kelompok 

besar di orgnisasi, maka dalam konteks kepemimpinan mutu semua 

warga si jajaran pendidikan mulai tingkat nasional, regional, lokal, dan 

sekolah, bahkan sampai di tingkat kelas, adalah perlu berupaya secara 

terus menurus menjadi pribadi yang mempunyai ke dedelapan karakter 

di atas. Yang paling instrumental berhubungan langsung dengan satuan 

pendidikan yaitu Kepala Dinas dan seluruh jajarannya di tingkat 

Kabupaten/Kota, pengawas, kepala sekolah, dan guru. Dalam paradigma 

piramida terbalik dan secara kepala sekolah akan selalu fokus tujuan, 

disiplin, jujur, kredibel, berfikir logis dan seturusnya sehingga ia 

menjadi contoh (role model) dalam memfasilitasi guru, staf, dan 

siswanya untuk mengoptimalkan potensi mereka untuk mencapai 

bahkan melampaui tujuan yang ditergetkan.  

Di tingkat kelas pemimpinya adalah guru, untuk itu gurupun 

perlu mempunyai delapan karakteristik di atas untuk menjadi contoh. 

Nasehat bijak mengatakan “the most effective teaching is the example”, 

artinya dengan mewujudkan delapan karakter dalam kelas akan 

membangun hubungan yang respek antara guru dan siswa dan pada 

giliranya siswa akan menirukan dan menginternalisasikan nilai-nilai 

tersebut dalam kehidupan di kelas, lingkungan sekolah dan diharapkan 

di keluarga dan masyarakat.  

  

Pertanyaan Refleksi: 

1. Gaya Kepemimpinan MMT adalah Kepemimpinan Partisipatif. 

Jelaskan mengapa demikian. 

2. Tuliskan dan jelaskan masing-masing indikator operasional untuk 

peran Kepala Dinas Pendidikan Kabu paten/Kota, kepala sekolah, 

dan guru.  
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3. Siswa secara individu juga sebagai pemimopin, beri jelaskan 

Saudara! 

4. Sebut dan jelaskan lima beda sorang pemimpinan MMT dan 

seorang Manajer MMT 

Bagaimana membangun kepengikutan (followership) MMT di sekolah, 

jelaskan! 
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BAB V 
BUDAYA MUTU 

 

Tujuan akhir dari MMT adalah tumbuh dan berkembangnya 

budaya mutu. Hal ini tentu tidak mudah, untuk itu lembaga pendidikan 

yang melaksanakan MMT perlu memahami apa itu budaya, cirri-ciri 

budaya mutu, dan cara menumbuhkannya.  Pada Bab ini akan dibahas 

topik-topik yang diperlukan dalam cakupan budaya mutu, yaitu (1) 

Pengertian Budaya dan Budaya Mutu; (2) Menggerakan Perubahan 

Budaya; (3) Menyiapkan Pondasi Bangunan Budaya Mutu; (4) 

Mengenali Wujud Budaya Mutu; (5) Merespons Keengganan Perubahan 

Menuju Budaya Mutu; (6) Menumbuhkan Kembangkan Budaya Mutu. 

 

1. Pengertian Budaya dan Budaya Mutu 

Secara umum Kuntjaraningrat (2000:1) mendifinisikan budaya 

adalah total pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar 

pada nalurinya. Lebih lanjut dijelaskan difinisi budaya tersebut 

mengandung unsur (1) sistim religi; (2) sistem organisasi 

kemasyarakatan; (3) sistem pengetahuan; (4) bahasa; (5) kesenian; (6) 

sistem mata pencaharian hidup; (7) sistem teknologi dan peralatan.  

Penulis mencoba mensederhanakan bahwa budaya terbangun atas 

dasar pola pikir, pola rasa, dan pola karya. Terkait dengan organisasi, 

masing-masing organisasi mempunyai budaya yang berbeda-beda 

tergantung dari nilai dan tradisi yang dipunyai. Perbedaan budaya di 

organisasi akan terlihat dari perilaku karyawannya dalam bekerja, 

harapan organisasi dan masing-masing karyawan dan perilaku normatif 
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yang bagaimana yang disepakati organisasi dalam melaksanakan 

pekerjaan mereka.  

Dalam konteks MMT, Goetsch & Davis (1994: 121) 

mendifinisikan “A quality culture is an organizational value system that 

results in an environment that is conducive to the establishment and 

continual improvement of quality”. Kira-kira artinya sebuah budaya 

mutu adalah sebuah sistem nilai organisasi yang menghasilkan sebuah 

lingkungan yang kondusif untuk mendirikan dan meningkatan mutu 

secara berkelanjutan.  Ahli manajemen mutu lainnya Shaskin dan 

Keisser (1994: 73) mendifinikan budaya mutu adalah “ the set of shared 

values and beliefs - makes sure that adaptive change aims at fulfilling 

customers’ desires”. Maknanya adalah sejumlah nilai dan keyakinan yg 

dimiliki bersama – yang memastikan bahwa penyesuaian perubahan 

bertujuan untuk mememenuhi keinginan para pelanggan. 

Menurut  Goetsh dan Davis (1994, 122), mengenali karakteristik 

budaya mutu di suatu organisasi sebenarnya lebih mudah dari pada 

mendifinisikannya. Organisasi yang telah tumbuh budaya mutunya, 

terlepas apapun produk/jasa yang dihasilkan, mereka mempunyai 

karakteristik yang universal sebagai tercantum di Tabel 5.1 berikut.  

 

Tabel 5.1: Sepuluh Karakteristik Budaya Mutu di Suatu Organisasi 

1 Perilaku cocok dengan slogan   

2 Selalu ada survey keinginan pelanggan dan digunakan untuk 
peningkatan mutu 

3 Staf dilibatkan dan diberdayakan 

4 Pekerjaan dilakukan dalam tim  

5 Pimpinan puncak komit dan terlibat langsung (tidak mendelegasikan) 

6 
Sumberdaya yang cukup selalu tersedia dimana dan kapan saja 
dibutuhkan 

7 Diklat tersedia untuk semua level pekerja 

8 
Sistim penghargaan dan promosi berdasar pada kontribusinya terhadap 
peningkatan mutu 

9 Teman sejawat diperlakukan sebagai pelanggan internal  

10 Pemasok diperlakukan sebagai partner. 
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Secara singkat masing-masing 10 karakteristik di atas dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1) Perilaku cocok dengan slogan, maknanya pada institusi dimana 

budaya mutunya sudah tumbah baik, maka perilaku pimpinan 

dan seluruh staf dan karyawannya sesuai dengan motto, slogan, 

dan semboyan yang dirumuskan dan dipampang atau ada di 

institusi tersebut. Ini artinya, slogan, motto, dan semboyan 

telah menginternal, menjadi pegangan, panduan, dan petunjuk 

dalam setiap perilaku pimpinan dan warga institusi tersebut. 

Ada institusi mempunyai motto: Kami kerjakan Sekarang tidak 

Besok; “Leading in Character University”; Siap menuju World 

Class University. Untuk mengetahui apakah budaya mutu sudah 

tumbuh di institusi tersebut maka dapat dilakukan survey 

dengan responden internal dan eksternal institusi apakah 

motto tersebut sudah tercermin dalam kesehariannya. 

2) Selalu ada survey keinginan pelanggan dan digunakan untuk 

peningkatan mutu, maknanya institusi menyadari dan 

komitmen fokus pada pelanggan. Untuk itu institusi selalu ada 

survey rutin yang dilakukan untuk memperolah masukan dari 

pelanggan. Hasil survey dianalisis dan dipakai sebagai basis 

dalam perumusan program peningkatan mutu produk/jasa 

yang dapat memenuhi bahkan melampaui harapan 

pelanggan/klien.  

3) Staf dilibatkan dan diberdayakan, maknanya staf dan karyawan 

diajakserta menentukan kebijakan dan difasilitasi untuk 

meningkat kapabilitasnya untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi produksi atau jasa yang dihasilkan yang muaranya 

memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. 

4) Pekerjaan dilakukan dalam tim, maknanya semua program 

diupayakan dilakukan oleh tim. Secara garis besar ada dua jenis 

tim dalam manajemen mutu, yaitu tim yang anggotanya lintas 
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keahlian untuk tujuan jangka pendek dan sering disebut gugus 

kendali project (quality control project-QCP). Masa kerja tim ini 

selesai manakala target proyek telah tercapai. Tim kedua 

adalah tim yang anggotanya terdiri dari mereka yang satu 

profesi untuk peningkatan profesi mereka. Masa kerja tim ini 

menenrus selamanya sesuai keberadaan profesi mereka. Tim 

ini sering disebut dengan gugus kendali mutu (Quality Control 

Circle-QCC). 

5) Pimpinan puncak komit dan terlibat langsung (tidak 

mendelegasikan). Pada budaya mutu yang sudah tumbuh 

pimpinan puncak langsung terlibat dengan staf dan karyawan 

(tentu dengan porsi tertentu). Tidak seperti instansi yang 

konvensional pada umumnya pinpinan puncak mendelegasikan 

atau mewakilkan stafnya sehingga pimpinan tidak dapat 

menghayati dinamika kelompok. Pemimpin juga mempunyai 

komitmen terhadap pengambilan kebijakan dan program yang 

sesuai nilai-nilai MMT termasuk pendanaan yang diperlukan.   

6) Resource yg “cukup” selalu tersedia dimana dan kapan saja 

dibutuhkan. Seperti pada umumnya organisasi, organisasi di 

bidang pendidikan pembangunan fisik mendominasi alokasi 

anggaran sehingga pengembangan SDM sering kurang 

memperoleh porsi yang memadai. Kualitas SDM memegang 

peran vital dalam sistem manajemen mutu. Pengadaan fasilitas 

fisik perlu dibarengi dengan peningkatan mutu SDM nya. Perlu 

paradigma mengedepankan peningkatan mutu SDM baru 

dibarengi dengan fasilitas fisik yang memadai. 

7) Diklat tersedia untuk semua level pekerja. Menyambung butir 6 

diatas, peran SDM dalam peningkatan mutu sangat vital tidak 

hanya staf dan manajer (Dinas Pendidikan, pengawas) tetapi 

juga pekerja garis depan (guru dan staf sekolah). Jenis diklat 

yang disediakan seharusnya mencakup materi pengembangan 

profesi staf dan materi tentang MMT/TQM.  
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8) Sistim penghargaan dan promosi berdasar pada kontribusinya 

terhadap peningkatan mutu. Penghargaan diberikan kepada 

tim karena pekerjaan selalu diupayakan dikerjakan oleh tim 

dan penghargaan ini harus adil sesuai prinsip kesamaan hak 

(equality).  

9) Teman sejawat diperlakukan sebagai “pelanggan internal”. 

Sejalan dengan cara pandang kontemporer terhadap pemasok 

dan pelanggan yang dijelaskan di Bab IV bahwa pelanggan tidak 

hanya mencakup pelanggan eksternal tetapi juga pelanggan 

interna,l yaitu  teman sejawat dalam organisasi. Hal ini 

diperlukan sesuai falsafah MMT bahwa setiap individu dalam 

organisasi harus memuaskan semua pelanggan, maka kalau 

teman sejawat sebagi pelanggan iapun harus dipuaskan. Dalam 

konteks sekolah, maka bagi guru pelanggan eksternal utama 

adalah siswa, namun guru harus memperlakukan staf 

pengajaran dan sesama guru dan juga kepala sekolah adalah 

pelanggan/klien internal mereka. 

10) Pemasok diperlakukan sebagai partner.  Pada institusi dimana 

budaya mutu belum tumbuh maka pemsasok tidak 

diperlakukan sebagai partner. Pemasok tidak diperhitungkan 

akan mempengaruhi mutu produk/jasa yang dihasilkan. Dalam 

konteks manajemen total maka pemasok harus diperhitungkan 

sebagai partner karena akan berkontribusi terhadap mutu 

produk/jasa yang dihasilkan. Pemasok dalam konteks sekolah 

dapat mencakup antara lain, sekolah jenjang dibawahnya untuk 

suplai siswa dan lembaga pendidik tenaga kependidikan untuk 

suplai guru dan kepala sekolah.  

 

2. Menggerakan Perubahan Budaya 

 Menurut Goetsch dan Davis (1994, 124) mengimplementasikan 

MMT tanpa menyiapkan budaya mutu adalah mengundang kegagalan.  

Organisasi yang masih menggunakan budaya konvensional dalam 



  S U T A R T O 69   
 

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

memanaj jalannya organisasi tidak akan berhasil dalam menerapkan 

manajemen mutunya. Implementasi MMT memerlukan budaya mutu 

baik yang mendahului atau bersama-sama penerapan manajemen 

mutunya dengan rasional sebagai berikut. 

1) Perubahan budaya tidak dapat terjadi dalam situasi pertentangan.  

 Pendekatan sistem menejemen mutu terpadu dalam melakukan 

kegiatan keseharian bisnis dapat jadi total berbeda dengan pendekatan 

menejemen tradisional yang umumnya dilakukan. Seorang direktur 

yang terbiasa bekerja di ruang terpisah, sendiri, tertutup di ruang yang 

nyaman akan cenderung menolak MMT yang mengedepankan pelibatan 

dan pemberdayaan staf. Karyawan yang terbiasa berkompetisi dengan 

sesama karyawan untuk mendapatkan insentif atau promosi jabatan 

akan menolak MMT yang mengedepankan kerjasama yang simbiose dan 

kerjatim. Situasi seperti itu akan menyuburkan persaingan dan ini akan 

sangat menyulitkan perubahan walaupun sudah dijelaskan nilai tambah 

dari perubahan tersebut. Perubahan budaya akan sulit meskipun 

mereka menghendakinya. 

2)  Implementasi MMT memerlukan waktu. 

 Kinerja istitusi di awal masa penerapan MMT akan mengalami 

penurunan, setelah itu bila institusi konsisten melaksanakannya maka 

sedikit demi sedikit kinerja akan mengalami peningkatan.  Jadi dalam 

penerapan MMT peningkatan kinerja institusi umumnya tidak terjadi 

dalam jangka waktu yang pendek. Saat itu perlu disampaikan kepada 

kelompok penentang untuk tidak terkena sindrom kegagalan - “it 

wouldn’t work syndrome”.  

3)  Mengganti masa lalu dapat jadi sangat sulit.  

 Karyawan yang sudah bekerja di institusi selama puluhan tahun 

tentu sudah sering melihat pergantian kebijakan manajemen yang silih 

berganti. Mempromosikan MMT akan menghadapi sikap karyawan yang 

serupa. Sikap karyawan tersebut adalah bagian dari kebuyaan. Masa lalu 

merupakan bagian dari budaya institusi, ini dapat jadi menjadi hal yang 

sangat sulit diatasi. Di bidang pendidikan sering kita alami ganti menteri 
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ganti kurikulum. Ini situasi yang sama dan pimpinan perlu meyakinkan 

kelomok penolak bahwa perubahan akan membawa kebaikan, bila tidak 

akibatnya perubahan akan sulit terjadi. 

  

3. Menyiapkan Pondasi Bangunan Budaya Mutu    

 Mendirikan budaya mutu seperti mendirikan sebuah bangunan. 

Pertama, kita harus membuat pondasinya. Menurut Scholtes dalam 

Goetsch dan Davis pondasi budaya mutu adalah membangun 

pemahaman tentang “hukum” perubahan organisasi”. Hukum-hukum 

perubahan tersebut adalah mencakup empat hal berikut. 

1) Pahami budaya sebelumnya sebelum budaya yang sekarang ada 

Budaya organisasi tidak begitu saja ada. Seseorang telah 

merumuskan kebijakan sehingga organisasi saat ini mampu 

bersaing dan eksis. Seseorang telah mengawali dengan tradisi 

yang dapt jadi sekarang menjadi sebuah penghambat 

perubahan. Jaman dan situasi telah berubah, namun jangan 

terlalu cepat mengkritik. Kebijakan, tradisi, dan aspek lainnya 

yang telah membentuk budaya yang ada saat ini bias jadi sudah 

tidak cocok lagi dengan jamannya, namun hal tersebut tentunya 

dulu dikreasi dengan alasan yang rasional saat itu. Pelajari 

sejarahnya sebelum mencoba memodifikasi atau menggantinya.   

2) Jangan marah/menyalahkan sistem yg ada, perbaiki sistem 

tersebut  

Meniadakan budaya lalu tidak sama dengan menumbuhkan 

budaya baru. Untuk itu, pelajari budaya yang ada, apa yang 

salah, mengapa, dan bagaimana merubahnya atau 

menggantinya.    

3) Bersiap-siap mendengarkan dan mengobservasi 

Warga organisasi adalah pelaku utama dalam budaya tersebut 

termasuk pelaku perubahan. Konsekuensinya, warga dapat 

mudah frustasi dan bersikap masa bodoh. Untuk perlu perhatian 

terhadap sikap warga dan sistem yang ada di organisasi . 
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Dengarkan apa yang dikatakan warga dan observasi apa yang  

tidak dikatakan. Warga yang mendengarkan cenderung 

mendukung perubahan.  

4) Libatkan semua orang yg terkena dampak perubahan Budaya 

Mutu 

Pada umumnya orang memang tidak menyukai perubahan dan 

itu adalah normal. Perubahan sering kali sulit meskipun orang 

tersebut ingin berubah. Perubahan juga sulit terjadi bila dengan 

pemaksaan terhadap individu pelaku perubahan. Salah satu cara 

yang paling efektif adalah dengan melibatkan pelaku perubahan 

dalam merancang dan mengimplementasikan perubahan. Beri 

kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat dan 

kekhawatirannya. Meminggirkan dan mengabaiakan mereka 

dapat mendatangkan masalah walaupun kecil akan menjadi 

besar dan kedepan mungkin sulit dikendalikan.  

 

4. Mengenali Wujud Budaya Mutu 

  Salah satu hal yang mendasar yang perlu diketahui oleh manajer 

dan warga organisasi menuju tumbuhnya budaya mutu adalah 

mengenali wujudnya atau potret dari budaya mutu. Potret yang 

tentunya dengan sejumlah ciri-ciri ini berfungsi ganda, yaitu menjadi 

acuan tujuan dan juga menjadi referensi dalam mengukur dan 

mengevaluasi sejauh mana budaya mutu yang diharapkan sudah 

terwujud. Sudah seharusnya ciri-ciri dari budaya mutu tersebut di 

ketahui oleh seluruh warga organisasi melalui sosialisai berbagai 

cara termasuk diekspos di tempat-tempat strategis. Ciri-ciri budaya 

tersebut menurut Goetsch dan Davis (1994, p. 126) adalah sebagai 

berikut. 

1) Falsafah menejemen disosialisaikan secara luas 

2) Penekanan pentingnya sumber daya manusia bagi organisasi 

3) Perayaaan even-even penting organisasi  

4) Pengakuan dan penghargaan kepada karyawan yang sukses 
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5) Jaringan informasi internal yang efektif untuk 

mengkomunikasikan budaya mutu 

6) Aturan/tatacara hubungan antara karyawan dengan pimpinan 

juga sesamanya informal  

7) Sistem nilai organisasi yang kuat 

8) Standar kinerja yang tinggi 

9) Karakter organisasi yang pasti/mantap. 

 

5) Merespons Keengganan Perubahan Menuju Budaya Mutu 

Resistensi organisasi terhadap perubahan adalah sesuatu yang 

normal bagi organisasi manapun. Di sisi lain organisasi yang 

menerapkan MMT selalu menerapkan pendekatan continuous 

improvement yang menuntut continuous change atau perubahan 

berkelanjutan menuju peningkatkan mutu  yang berkelanjutan pula.  

Memang perubahan itu sulit, Juran (1989: 316) dalam bukunya Juran on 

Leardeship menjelaskan bahwa perubahan manajemen dalam 

organisasi adalah benturan budaya (clash between cultures). Dalam 

perubahan manajemen dalam organisasi apaun karyawan yang ada 

pasti akan terbelah kedalam dua kubu budaya: pendukung dan penolak. 

Kelompok pendukung sering fokus keuntungan-keuntungan 

yang diperoleh dari perubahan sedangkan di pihak lain fokus pada 

ancaman status, peran, kebiasaan, dan kelangsungan posisi. Kadang 

pihak pendukung merasa bersalah karena terlalu terobsesi pada 

keuntungan-keuntungan yang diperhitungkan dan lupa 

mempertimbangkan ancaman-ancaman yang dipirkan oleh pihak 

penolak perubahan. Demikian juga, pihak penolak merasa bersalah 

terlalu fokus pada ancaman-ancaman yang mereka khawatirkan dan 

melupakan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari 

perubahan manajemen tersebut. Perubahan sistem manajemen ini 

sering berakibat membelah organisasi menjadi dua kubu yang bersetru 

merugikan energi dan waktu yang semestinya dapat difokuskan untuk 

memfasilitasi sistem perubahan managemen itu sendiri.  Berikut 
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ilustrasi benturan antara kubu pendukung dan kubu penolak 

perubahan.  

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 5.1: Benturan antara kelompok pendukung dan penolak 

perubahan 

 

 Benturan budaya karena perbedaan percepsi untuk 

penenerapan MMT di sekolah sangat mungkin akan dijumpai hal-hal 

sebagimana dideskripsikan dalam tabel berikut. 

Tabel 5.3: Perbandingan Persepsi Keompok Pendudkung dan Penolak 

Perubahan  

No. 
Usulan 

Perubahan 
Persepsi 

Pendukung 
Persepsi Penolak 

1 
Penerapam MMT  di 
sekolah 

Meningkatkan mutu 
hasil belajar siswa 

Ancaman wibawa bagi 
kepala sekolah dan 
pengawas 

2 
Inisiatif pelibatan 
staf dan  
pemberdayaan  

Peningkatan guru, staf, 
dan komite sekolah 

Ancaman posisi kepsek, 
pengawas dst 

3 

Kemitraan dengan 
orangtua, sekolah, 
donatur  

Kerjasama saling 
menguntungkan 

Mengganggu jaringan 
bisnis  pihak tertentu 
sekolah yang selama ini 
menguntungkannya    

4 

Kebijakan pelatihan 
dan  studi lanjut 
untuk staff 

Peningkatan 
pengetahuan, 
ketrampilan, dan 
kemampuan 

Pemborosan biaya 

5 
Bergabung dengan 
jaringan sekolah 
yang sederajat 

Meningkatkan mutu 
sekolah, berbagi 
sumber daya 

Khawatiran sekolah lain 
memperoleh keuntungan 
lebih 

PENDUKUNG PERUBAHAN 
 Pro perubahan 
 Keuntungan perubahan 

PENOLAK PERUBAHAN 
 Pro status-quo 
 Resiko perubahan 
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 Setiap perubahan organisasi perlu difasilitasi dengan strategi 

memahami apa yang yang menjadi kepedulian, kekhawatiran  kelompok  

penolak dan selanjutnya bila dimungkinkan mengakomodasi kepedulian 

mereka atau melakukan dialog. Secara skematis tahap-tahap fasilitasi 

dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
Gambar 5.2: Tahap-tahap Fasilitasi Perubahan 

Secara logis fasilitasi dilakukan oleh pihak yang mendukung 

perubahan, semakin banyak pendukung tentu semakin mudah 

melakukan perubahan. Peran pemimpin sangat strategis dalam 

kesuksesan perubahan. Bila pemimpin komitmen mendukung 

perubahan tentu perubahan semakin mudah terlaksana.  Masing-masing 

tahap di Gambar 5.2 dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

 Tahap 1: Mulai dengan Pengenalan Paragidma Baru 

Jelaskan sistem yang baru secara objektif, jelaskan nilai tambah 

dari perubahan bagi organisasi dan staf secara keseluruhan. Hindari 

hanya fokus pada kelompok pendukung dan upayakan memahami dan 

mengakomodasi kekhawatiran yang dipikirkan oleh kelompok penolak. 

Upayakan mengendalikan kelompok pendukung yang sering tdk sabar 

dengan apa yang dipedulikan oleh kelompok penolak. Upayakan 

mengakomodasi apa yang dikhawaitirkan oleh pihak penolak dan 

jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

 Siapa yang akan terkena dampak perubahan dan bagaimana/apa 

dampaknya? 

  Bagaimana perubahan dipersepsi oleh mereka yang terkena 

dampak? 
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  Bagaimana yang dipedulikan oleh mereka yang terkena dampak 

dapat diminimalkan atau bahkan ditiadakan? 

 Tahap 2: Pahami yang Menjadi Keberatan Penolak 

Pada tahap ini pendukung perubahan (akan lebih baik pimpinan) 

menjelaskan apa yang menjadi pemikiran dan kekhawatiran 

kelompok potensial penolak. Upayakan menempatkan pada posisi 

mereka. Pimpinan perlu menyadari keberatan penolak perubahan 

dengan beberapa alasan sebagi berikut.  

1) Kekhawatiran. Perubahan menimbulkan kekhawatiran terhadap 

hal-hal berikut:  

- mungkin akan merugikan mereka, kegagalan perubahan dapat 

mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri, pertumbuhan dan 

perkembangan organisasi dan/atau mereka kehilangan status 

dan/atau pekerjaan.  

- meningkatnya jumlah pekerjaan (biasanya di awal) sehingga 

menuntut penguasaan  

teknologi, pengetahuan, dan ketrampilan baru. 

2) Kehilangan Kekuasaan/Kontrol. Perubahan juga mengakibatkan 

kemungkinan: 

- kehilangan kehidupan, kekuasaan, pekerjaan, wilayah 

kekuasaan/tanggung jawab dan  

sejenisnya. 

3) Ketidakpastian. Perubahan akibat dari pembaharuan atau 

pergantian sistem tidak dapat menjamin sepenuhnya 

keberhasilan, bahkan dapat jadi sebaliknya dan minimbulkan 

pertanyaan: 

-  dimana posisi para pegawai dan dimana posisi saya? 

- dapatkah sistem  berperan pada posisi tersebut, kalau tidak 

apa resikonya?  

4) Lebih Banyak Pekerjaan. Perubahan memerlukan transisi dan 

tentu akan menuntut banyak pekerjaan terutamaa di awal tahap 

perubahan dan akan menuntut: 
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 -  belajar pengetahuan, ketrampilan, dan teknologi baru 

- bila tidak mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang 

relevan,  perubahan dapat memperpanjang waktu untuk 

menyelesaikan pekerjaan.  

 Tahap 3: Implementasikan Perubahan – Promosikan Strategi 

Promosi strategi ini harus dilakukan tentunya oleh kelompok 

pendukung perubahan. Pada tahap ini harus dijelaskan strategi 

perubahan dengan tetap semaksimal mungkin mengakomodasi 

kekhawatiran pihak penolak perubahan. Juran dalam Gotsch dan Davis 

(1994, 129) menyarankan sebelas hal berikut. 

1) Libatkan kelompok penolak  atau penghambat. Pada 

kenyataannya kelompok penolak, senang tidak senang, nantinya 

akan ikut terlibat dalam pelaksanaan perubahan. Untuk itu 

mereka perlu dilibatkan dalam strategi perencanaan pelaksanaan 

perubahan dengan demikian penolak yang potensial dapat 

memberi masukan yang mewakili kepentingan mereka dengan 

tidak mengorbankan tujuan utama perubahan. Dengan cara ini 

diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki kelompok penolak 

terhadap strategi pelaksanaan perubahan bahkan lebih dari itu 

mengubah posisi mereka dari penolak menjadi pendukung 

perubahan.  

2) Hindari Kejutan. Kejelasan perubahan sistem adalah penting bagi 

setiap karyawan apalagi bagi kelompok penolak dan itulah salah 

satu alasan penting dari mengapa ada kelompok penolak atau 

tidak cepat-cepat menjadi pendukung perubahan.  Jadi dalam 

memfasilitasi perubahan jangan ada pemberitahuan yang 

mendadak sehingga mengejutkan karyawan apalagi untuk 

kelompok penolak.     

3) Implementasikan Pelaksanaan Perubahan dengan perlahan pada 

tahap awal. Agar supaya memperoleh dukungan dari penolak 

potensial maka mereka perlu diberi kesempatan untuk meriviu 

rancangan perubahan organisasi, ekspresikan kepedulian mereka, 



  S U T A R T O 77   
 

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

pertimbangkan keuntungan yang diharapkan, dan temukan cara 

untuk meniadakan masalah. Ini dapat memakan waktu, tetapi 

kalau pendukung perubahan tergesa-gesa 

mengimplementasikannya justru dapat membuat kelompok 

penolak semakin menolak perubahan. 

4) Mulai dari yang kecil dan bersikaplah fleksibel. Perubahan 

sebaiknya dimulai dari kecil dan flexible untuk memodifikasi 

strategi bila tidak berjalan sesuai rencana.  Pendekatan ini 

membawa beberpa keuntungan khususnya berikut ini. 

 mulai program dengan piloting yang kecil, terutama untuk 

program perubahan di organisasi yang besar dan banyak 

penolaknya, lebih baik karena kalau gagal tidak menanggung 

resiko yang besar dari pada pelaksanaan seluruh organisasi.  

 piloting yang kecil dapat membantu  mengidentifikasi masalah 

yang tidak diantisipasi 

 analisis hasil piloting dapat dipakai sebagai bahan 

penyempurnaan rancangan perubahan yang lebih efektif dan 

efisien.     

5)   Ciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan dimana 

perubahan terjadi ditentukan oleh sistem penghargaan dan 

pengakuan dan contoh yang ditentukan oleh manajer. Manager 

jangan mendikte, memperlakukan karyawan seperti robot 

misalnya dengan mengucapkan “kerjakan apa yang saya 

perintahkan,  bukan apa yang saya kerjakan”.  Penghargaan dan 

pengakuan perlu diberikan kepada mereka yang penuh melakukan 

perubahan walau penuh dengan resiko, namun bagi mereka yang 

gagal dalam mencoba inovasi dalam perubahan jangan diberi 

sanksi. Iklin yang kondusif seperti ini akan melancarkan 

penerapan rancangan perubahan. 

6) Sesuaikan perubahan dengan sistem atau budaya yang berlaku. 

Perubahan akan cepat berlangsung manakala hal tersebut sesuai 
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dengan sistem atau budaya yang ada. Tentu ini tidak mudah, tetapi 

selagi mungkin ini perlu dilakukan.    

7)  Kebijakan berimbang – take and give (Provide a Quid Pro Qou). 

Strategi ini menekankan bahwa kalau kita meminta sesuatu maka 

kita perlu juga meberi sesuatu. Misalnya untuk suatu perubahan 

kita menugaskan  tim bekerja extra waktu sampai malam (lebur), 

maka setelah perubahan terwujud, tim tersebut dapat insentif 

berupa libur beberapa hari dan bonus financial. Dengan demikian 

karyawan atau tim merasa dihargai kerja kerasnya.   

8)  Respons secara cepat dan positif terhadap reaksi kelompok 

penolak. Membuat  kelompok penolak menunggu respons 

pimpinan terhadap apa yang mereka permasalahkan dapat 

mendorong permasalahan menjadi liar dan merambah kemana-

mana tidak terkendali.   Merespons secara cepat dan positif 

pertanyaan atau pernyataan kelompok penolak akan dapat 

meminimalkan bahkan menghilangkan permasalahan kelompok 

penolak sebelum terlambat menjadi masalah yang besar. Tentu 

respons tersebut bukan sekedar lip service atau basa-basi tetapi 

betul-betul diupayakan menyelesaikan masalah dengan prinsip-

prinsip win-win solution. Merespons dengan cara positif juga perlu 

diupayakan. Cara negative akan membuat kelompok penolak 

semakin menolak dan memperbesar masalah.  

9) Berkerja sama dengan pimpinan informal. Dalam organisasi sering 

kali ada pihak atau individu yang disegani dan diikuti 

pendapatnya. Hal ini  sering disebut pimpinan informal yang bisa 

jadi karena dia kharismatik, punya pengetahuan, pengalaman yang 

lebih atau karena senior.  Meminta dukungan pimpinan informal 

ini perlu dan strategi yang baik, yaitu dengan melibatkan mereka 

dalam tambahan anggota tim rencana pengembangan/perubahan  

organisasi.  

10) Perlakukan pegawai secara manusiawi dan respek. Pendekatan ini 

adalah esensi dalam MMT. Pegawai (SDM) dengan pengetahuan, 
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ketrampilan, dan perilakunya adalah sumber daya yang utama 

dalam organisasi menejemen mutu. Tanpa pendekatan ini sumber 

daya yang lain menjadi tidak bermana.    

11) Berjiwalah konstruktif. Perubahan atau pergantian adalah bukan 

semata-mata perubahan/pergantian tetapi perubahan yang 

menghasilkan budaya peningkatan mutu secara 

berkesinambungan. Konsekuensinya, perubahan seharusnya 

didasari pada semangat untuk mewujudkan peningkatan mutu.  

6. Menumbuhkan Budaya Mutu 

Budaya mutu perlu dibangun, diupayakan sehingga diperlukan 

cara-cara agar budaya mutu dapat tumbuh dan berkembang. Ibarat 

bertani, budaya adalah lahan dan iklim yang melingkupi sehingga 

tanaman dapat tumbuh subur.  Shaskin dan Kisher (1994, 73) 

menyarankan delapan cara (mereka menyebut elemen) untuk 

menumbuh kembangkan budaya mutu suatu organisasi. Tabel 6.2 

berikut menjelaskan secara singkat ke delapan elemen/cara tersebut.  

 

Tabel 5.2.: Delapan Cara (Elemen) Menumbuhkan Budaya Mutu 

No. Karakteristik Budaya Mutu 

1 

Quality information must be used for improvement,  not to judge or control people. 

(Informasi mutu harus digunakan untuk perbaikan, bukan untuk menghakimi atau 

mengkontrol karyawan). 

2 
Authority must be equal to responsibility (Kewenangan harus seimbang dengan 

tanggung jawab).  

3 
There must be rewards for results. (Semestinya ada penghargaan untuk hasil 

peningkatan mutu - terutama untuk tim)  

4 
Cooperation, not competition, must be the basis for working together (Kooperatif, 

bukan kompetisi, harus menjadi dasar untuk bekerjasama) 

5 
Employees must have secure job (Karyawan hrs mempunyai jaminan 

keamanan/keberlangsungan kerja) 

6 There must be a climate of fairness  (Harus ada iklim keadilan) 

7 
Compensation should be equitable  (Kompensasi harus adil – internal & eksternal 

organisasi)  

8 
Employees should have an owwnership stake. (Karyawan seharusnya dilibatkan dlm 

kepemelikan perusahaan) 
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Lebih rinci kedelapan cara/elemen di atas dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

1) Informasi mutu harus digunakan untuk perbaikan, bukan untuk 

menghakimi atau mengkontrol karyawan. Pada istitusi yang 

budaya mutunya sudah tubuh, maka pemimpin mendapatkan 

informasi atau data tentang mutu produk/jasa betul-betul 

dicermati, dianalisis sehingga ditemukan akar masalahnya yang 

selanjutnya dirumuskan program perbaikannya sesuai dengan 

siklus Deming PDCA. Bila informasi/data mutu belum atau tidak 

baik seperti yang diharapkan maka pemimpin tidak seharusnya 

memarahi/menghakimi dan menyalahkan staf/karyawan. Pada 

institusi yang budaya mutunya belum tumbuh, maka bila 

informasi dari laporan staf dan karyawan tidak baik, mereka 

dimarahi, informasi tersebut dipakai sebagai dasar pimpinan 

untuk menghakimi bawahan. Situasi ini mendorong semua 

karyawan membuat laporanya yang baik-baik saja demi untuk 

menyenangkan pimpinan/bapak senang (ABS) dan terhindar 

dari kemarahan. Muaranya pimpinan tidak mendapatkan 

informasi yang sebenarnya dan tentu hal ini akan membuat 

salah analisis dan akan menghasilkan penyusunan program yang 

tidak memecahkan masalah.   

2) Kewenangan harus seimbang dengan tanggung jawab. Bila 

budaya mutu sudah tumbuh, maka kewenangan akan seimbang 

dengan tanggung jawab sehingga staf/karyawan dapat 

melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya secara 

optimal. Bila tidak maka pencapain program tidak akan 

maksimum dan kepuasan pelanggan eksternal dan internal tidak 

akan terpenuhi. Sistem pemberian kewenangan ini juga harus 

dipandang sebagai upaya pemberdayaan. 
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3) Semestinya ada penghargaan untuk hasil peningkatan mutu. 

Setiap keberhasilan dalam institusi yang sudah tumbuh budaya 

mutunya perlu ada penghargaan.  Penghargaan tidak harus 

dalam bentuk uang, tepukan bahu, pengumuman namanya 

diupacara/dipertemuan, dimuat dalam bulletin, dan sejenisnya 

adalah juga bentuk-bentuk penghargaan.  Penghargaan 

diupayakan diberikan kepada tim atau kelompok sejalan dengan 

prinsip pekerjaan diusahakan dalam tim atau kelompok. Harus 

diupayakan keseimbangan sistem penghargaan kepada tim dan 

keseluruhan organisasi sekaligus kepada individual karyawan. 

Shaskin dan Kiser (1994) bahkan menyarankan adanya 

gainsharing, yaitu pembagian keuntungan terhadap karyawan 

yang menemukan cara penghemanatan beaya produksi. Juga 

disarankan profitsharing, yaitu karyawan di semua tingkatan 

menerima pembagian keuntungan perusahaan dan biasanya 

diberikan di akhir tahun.  

4) Kooperatif, bukan kompetisi, harus menjadi dasar untuk 

bekerjasama. Sejalan dengan prinsip pemberdayaan individu 

dan kelompok dalam budaya mutu maka dalam bekerja selalu 

diupayakan terjadi mentoring, couching. Untuk itu dalam 

melaksanakan kegiatan selalu mengedepankan kooperatif, saling 

dukung (support) satu sama lainnya, bukan kompetisi satu sama 

lainnya. Setiap individu karyawan bertindak sebagai bagian dari 

anggota tim untuk kebaikan dan keberhasilan satu kesatuan 

institusi. Salah satu upaya sesuai elemen budaya ini yaitu 

mendesain pekerjaan sehingga para karyawan bekerja dalam 

kelompok-kelompok yang terwadahi dalam beberapa tim. Dalam 

budaya mutu ini institusi selalu berupaya ada pemberdayaan 

para karyawan diikuti dengan iklim untuk meningkatkan self 

control dan self-managing teams. Satu pesan yang penting yang 

tidak dianjurkan terjadi dalam budaya mutu ini adalah manajer 

mengukur kinerja staf dan karyawan dengan ukuran matrik, 
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angka-angka sebagi dasar memberikan penghargaan (rewards) 

atau mengancam karyawan untuk bekerja lebih baik.  

5) Karyawan harus mempunyai jaminan keamanan dn 

kelangsungan kerja. Karyawan merasa aman dalam bekerja, 

terlindungi dari kecelakaan kerja termasuk tidak akan dipecat 

oleh atasan. Manajer tidak mudah memberhentikan karyawan 

dengan alasan karyawan tersebut sudah tidak berguna lagi bagi 

perusahaan atau karena perusahaan sedang mengalami 

ancaman kerugian. Perusahaan Jepang umumnya menganut 

paham bekerja untuk sepanjang hidupnya (life-long 

employment). Manajemen konvensional dimana budaya mutu 

tidak ditumbuhkan, maka manajer cenderung menerapkan 

strategi sewa dan berhentikan. Perusahaan  akan menyewa 

orang bila memerlukan peningkatan produktivitas dan 

memberhentikan karyawannya bila mengalami kerugian, 

perusahaan seperti ini dikenal dengan sebutan hire and fire 

company. Karyawan diperlakukan seperti mesin yang bisa 

digantikan begitu saja dengan mesin yang lebih baru. Karyawan 

tidak diberdayakan, misal dengan pelatihan atau mentoring, 

sehingga pengembangan diri atau professional development 

menjadi urusan masing-masing karyawan. Budaya perusahaan 

yang seperti ini tentu membuat karyawan menjadi tidak aman 

dan terancam keberlangsungan statusnya sebagai karyawan.  

6) Harus ada iklim keadilan. Setiap karyawan di 

perusahaan/instansi menerima perlakuan yang adil yang 

ditunjukan oleh perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh 

manajer di semua tingkatan.  Indikator iklim keadilan Shaskin 

dan Kiser (1994: 104) mencontohkan antara lain: 

a. membangun kepercayaan (trust), misalnya dengan berbagi 

informasi yang bermanfaat, berharga dan komitmen 

bersama.  
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b. manajer konsisten mengambil keputusan sesuai nilai-nilai 

organisasi yang disepakati bersama, tidak dikejutkan oleh 

keputusan manajer yang menyimpang.   

c. tidak ada manipulasi kebijakan (white lies) dan menutupinya 

seolah kebijakan itu adil. 

7) Kompensasi harus berimbang di antara sumua tingkatan 

pegawai. Shaskin dan Kiser (1994: 106) menyarankan gaji 

pimpinan puncak tidak melebihi dari 20 kali gaji pegawai tingkat 

terbawah (front-line worker). Selanjutnya dilaporkan gaji Chief 

Executive Officer (CEO)  perusahaan perusahaan di Jepang tahun 

1990 rata-rata sebesar 17 kali rata-rata gaji kebanyakan pekerja. 

Dibandingkan di tahun yang sama di Amerika gaji CEO di 

perusahaan yang sama besarnya 50 -100 kali rata-rata gaji 

pekerja pada umumnya. Hal yang sama dilaporkan menurut 

Pater Drucker untuk membangun budaya mutu gaji CEO 

sebaiknya tidak melebihi 20 kali gaji karyawan pada umumnya. 

Semakin tinggi kelipatan gaji CEO semakin sulit ditumbuhkan 

budaya mutu.  

8) Kepemilikan Karyawan.  Karyawan seharusnya terlibat ikut 

memiliki perusahaan sesuai pepatah CEO Harvey Mackay dalam 

Shaskin dan Kiser (1994: 108) “Owning one  percent of 

something is worth more than managing 100 percent of 

anythings”, yang maknanya memiliki satu persen dari suatu hal 

lebih berharga dari pada mengelola 100 persent dari semuanya. 

Selanjutnya dikisahkan satu perusahaan furnitur besar “Herman 

Miller” mempunyai kebijakan bahwa semua karyawan harus 

membeli saham perusahaan dengan cara mengangsur dan dalam 

perjalanan waktu akhirnya perusahaan besar tersebut menjadi 

milik karyawan.  Dalam beberapa perusahaan telah menerapkan 

strategi ini yang dikenal dengan  “employee stock ownership 

plan”. Di Indonesia sudah ada beberapa kebijakan ini, misalnya 
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kepemilikan taksi oleh supirnya setelah lima tahun bekerja 

sebagai sopir taksi dari mobil yang bersangkutan.  

 Demikian delapan elemen utama menurut Shaskin dan Kiser 

merupakan indikator sudah tumbuhnya budaya mutu. Dalam 

implementasinya di bidang pendidikan tentu masih perlu 

ditransformasikan kedalam konteks yang sesuai dengan karakteristik 

pendidikan khususnya di seting sekolah. Secara opersional Shaskin dan 

Kiser menegaskan bahwa budaya adalah komulatif persepsi bagaimana 

institusi memperlakukan para pegawainya dan bagaimana pegawai satu 

memperlakukan terhadap pegawai lainnya. Itu semua didasarkan pada 

tindakan manajer yang konsisten dan persisten yang dilihat oleh 

pegawai, pemasok (vendors) dan pelanggan (customers). Membangun 

budaya mutu tidaklah mudah, tantangan paling besar adalah komitmen 

yang menerus dalam jangka panjang dalam melaksankan nilai-nilai 

MMT.  

 Dalam menumbuhkan budaya mutu, para manajer perlu 

mengenali dan mengakomodasi transisi emosi yang terjadi tidak hanya 

pada karyawan tetapi juga bagi para menenjer dalam tahap-tahap 

konversi budaya organisasi yang ada ke budaya mutu. Dari banyak 

penelitian menunjukan bila seseorang mengalami hal-hal yang 

mengejutkan termasuk yang tidak tidak diharapkan, misal 

diberhentikan dari pekerjaan, putus cinta, dan termasuk kehilangan 

orang yang dicintai maka akan mengalami tujuh tahapan transisi 

emosinya sampai dia kembali normal. Tujuh transisi emosi tersebut 

terdiri dari syok (shock), penolakan (denial), sadar (realization), 

penerimaan (acceptance), penguatan kembali (rebuilding), pemahaman 

(understanding), dan penyembuhan (recovery) sebagai diilustrasikan 

dalam Gambar 5.1 berikut. 
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7 TAHAP TRANSISI EMOSI DLM PERUBAHAN

2. penolakan

1. syok

3. sadar

4. penerimaan

5. Penguatan kembali

6. pemahaman

7. Penyembuhan

“PERUBAHAN”

WAKTU (TIDAK TERTENTU)

KO
ND

IS
I E

M
OS

I

 
Gambar 5.2: Tahap-tahap Transisi Emosi terhadap Perubahan 

 

 Dari tujuh kondisi emosi di atas, dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

Tahapan pertama respons terhadap perubahan adalah syok (shock), 

yaitu situasi dimana seseorang dalam sehari-harinya bekerja dengan 

irama yang mapan, semua pekerjaan dapat dilakukan dengan cara yang 

terbiasa dan tidak perlu belajar.  Irama kerja yang lama seseorang dapat 

melihat masa depan yang jelas, tiba-tiba datang perubahan yang tidak 

dibayangkan sebelumnya yang tentunya sangat mengganggu 

kemapanan mereka. Sikap berikutnya, kondisi emosi yang kedua, adalah 

penolakan (denial) terhadap perubahan. Durasi waktu dari penolakan 

ini bervariasi dari orang ke orang tergantung dari tipe orangnya dan 

intensitas pencerahan dari organisasi.  

 Bila pencerahan dan konsolidasi organisasi efektif maka 

seseorang akan masuk pada tahap ketiga , yaitu sesadar (realization) 

dan meninggalkan tahap emosi kedua penolakan. Pada tahap ini seorang 

menyadari bahwa perubahan sudah terjadi dan sebuah keniscayaan. 

Pada tahap ini dia perlu mendapat banyak dukungan sehingga tidak 

kembali ke tahap penolakan dan dapat menuju tahap berikutnya, tahap 
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keempat penerimaam (acceptance). Penerimaan tidak selalu orang itu 

setuju dengan perubahan tetapi bisa jadi telah menerima kenyataan 

adanya perubahan dan dia akan masuk tahap kelima, yaitu penguatan 

kembali (rebuilding) dirinya terhadap situasi yang baru dalam 

perubahan. Dia harus meningkatkan kemampun diri untuk dapat eksis 

dan bahkan berkinerja di situasi perubahan yang ada.  

Di tahap penguatan, orang juga memerlukan dukungan untuk 

dapat selanjutnya masuk pada tahap keenam, yaitu pemahaman 

(understanding). Pada tahap emosi ini seseorang telah menyesuaikan 

diri dan mulai nyaman dalam bekerja. Bila tahap emosi ini tercapai 

maka seseorang telah berada pada tahapan ketujuh, yaitu penyembuhan 

(recovery). Pada tahap ini dia sudah mulai dapat berkinerja, dapat 

mengikuti perubahan dalam budaya mutu dan selanjutnya dapat 

berhasil dalam berkinerja.  

 Ketujuh tahapan transisi kondidi emosi ini harus dipahami oleh 

manajer dan setiap warga organisasi karena pergeseran budaya ini 

dapat menjadi trauma. Dengan pemahaman ini setiap individu, 

khususnya manajer, dapat mengupayakan fasilitasi yang intensif 

sehingga pergeseran dari budaya lama ke budaya mutu dapat berhasil 

dengan baik dalam durasi waktu yang tidak terlalu lama.  

 Secara operasional Goetsch dan Davis (1994) menyarankan 

delapan (8) langkah-langkan (check list) operasional dalam 

menumbuhkan budaya mutu, yaitu sebagai berikut. 
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No. Langkah Operasional Menumbuhkan Budaya Mutu 

1 
Identifikasi sikap, perilaku, proses dan prosedur yang 

direncanakan akan diganti 

2 Tuliskan rencana semua yang akan diganti.  

3 
Buat satu rencana komprehensif untuk hal-hal yang akan 

diganti/diperbaharui  

4 

Yakinkan bahwa semua pendukung pembaharuan memahami 

tahap-tahap kondisi emosi masa transisi dari budaya lama ke 

budaya mutu 

5 

Identifikasi orang kunci dalam organisasi baik sebagai pendukung 

maupun penolak perubahan, libatkan mereka dalam tim (bila 

penolak harapannya menjadi pendukung)  

6 
Gunakan pendekatan pikiran dan hati dalam mengenalkan 

budaya mutu  

7 

Gunakan strategi persahabatan (asih, asah, dan asuh) untuk 

membawa warga menuju budaya mutu dengan perlahan tetapi 

ajeg  

8 DUKUNG, DUKUNG, DUKUNG. 

 

 Kedelapan langkah di atas secara detail dijelaskan sebagai 

berikut.  

1) Identifikasi Perubahan yang Diperlukan 

 Budaya organisasi akan mendikte bagaimana warga berperilaku, 

merespons masalah, interaksi antar warga. Bila organisasi sudah 

tumbuh budaya mutunya merek akan mempunyai beberapa 

karakteristik utama sebagai berikut. 

 Terbuka, kontinyu berkomunikasi 

 Kerjasama internal yang saling mendukung 

 Pendekatan kerjatim dalam mengatasi masalah proses 

produksi/jasa 
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 Obsesi untuk peningkatan  mutu yang berkesinambungan 

 Pelibatan staf/karyawan dan pemberdayaan secara meluas  

 Mengharapkan dengan penuh masukan dan saran dari 

pelanggan/klien. 

Apakah organisasi mempunyai karakteristik seperti di atas? 

Cara yang terbaik adalah dengan melakukan survey dan pengkajian 

karakteristik di atas kepada seluruh warga secara sistematik, misal 

distratifikasikan menurut posisi dari top menenjr, manajer menengah 

sampai pekerja garis depan. Berikut contoh instrumen survey dari 

Goetsch dan Davis (1994). 
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Posisi        :     

Tanggal     : 

Petunjuk   :  

 Tujuan dari survey ini adalah untuk mengkaji budaya mutu di organisasi kita. 

Hasil survey ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi pada indikator mana 

organisasi kita perlu difasilitasi untuk dapat secara kontinyu meningkatkan mutu 

produk dan jasa yang hasilkan. 

 Responslah setiap pertanyaan /pernyataan berikut dengan cara melingkari 

nomer pilihan yang tersedia disisi kanan. Angka 0 (nol) merepresentasikan 

kriteria yang ditanyakan belum terjadi dan nilai 5 (lima) merepresentasikan 

sudah terjadi/ada dengan baik.  

 Mohon tidak merespons bila Saudara tidak yakin/tahu secara pasti.      

1 
Semua warga organisasi memahami visi 

organisasi 
0 1 2 3 4 5 

2 
Semua warga organisasi memahami misi 

organisasi 
0 1 2 3 4 5 

3 

Semua warga organisasi memahami peran 

mereka masing-masing dalam organisasi 

untuk mencapai misi organisasi 

0 1 2 3 4 5 

4 

Semua manajer (top, menengah, lapangan) 

komitmen untuk peningkatan mutu 

produk/jasa dan daya saing 

0 1 2 3 4 5 

5 
Manajer puncak berkomitmen meningkatan 

mutu produk/jasa dan daya saing 
0 1 2 3 4 5 

6 

Manajer menengah berkomitmen 

meningkatan mutu produk/jasa dan daya 

saing 

0 1 2 3 4 5 

7 
Manajer memperlakukan warga sebagai 

asset yang berharga 
0 1 2 3 4 5 

8 
Manajer memperlakukan warga sebagai 

asset yang berharga 
0 1 2 3 4 5 

9 
Manajer memperlakukan warga sebagai 

asset yang berharga 
0 1 2 3 4 5 

10 

Komunikasi antar manajer dan 

karyawan/staf untuk semua tingkatan lancar 

dan terbuka  

0 1 2 3 4 5 

11 

Hubungan  internal kemitraan antara 

manajer dan karyawan/staf ada dan saling 

mendukung   

0 1 2 3 4 5 
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12 
Hubungan  internal kemitraan antara antar 

karyawan/staf ada dan saling mendukung   
0 1 2 3 4 5 

13 
Mutu produk/jasa dirumuskan merujuk pada 

harapan pelanggan eksternal dan internal  
0 1 2 3 4 5 

14 
Pelanggan/klien terlibat dalam siklus 

penngembangan mutu produk/jasa   
0 1 2 3 4 5 

15 
Karyawan/staf ikut dalam proses 

pengambilan keputusan 
0 1 2 3 4 5 

16 

Pemberdayaan karyawan/staf agar dapat 

berkontribusi dalam peningkatan mutu yang 

berkesinambungan 

0 1 2 3 4 5 

17 
Proses kinerja dikaji secara ilmiah/objektif 

berdasar data lapangan 
0 1 2 3 4 5 

18 
Data kajian digunakan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan 
0 1 2 3 4 5 

19 

Karyawan/staf menerima diklat yang 

dibutuhkan untuk selalu dapat meningkatkan 

kinerja mereka. 

0 1 2 3 4 5 

20 
Semua karyawan/staf di semua tingkatan 

menjunjung tinggi etika kerja 
0 1 2 3 4 5 

 

2)  Tuliskan daftar rencana semua yang akan diganti. 

 Kajian menyeluruh terhadap budaya organisasi yang ada, 

selanjutnya identifikasi perubahan/peningkatan yang diperlukan.  

Perubahan tersebut akan menggeser status quo. Dan ini semua harus 

dicatat dan sementara tanpa deskripsi. Misalnya, dari hasil kajian 

diketahui bahwa masukan pelanggan/klien belum dimasukan dalam 

siklus peningkatan mutu produk/jasa, maka daftar program perlu 

dicatat : “siklus peningkatan mutu produk/jasa harus diubah dengan 

mencakup hasil survey harapan pelanggan/klien sebagai inputs. 

3)  Buat satu rencana komprehensif untuk hal-hal yang akan 

diganti/diperbaharui. 

    Rencana untuk perubahan efektif dibuat menurut pola 4W+1H: 

Apa, Siapa, Kapan, Dimana, dan Bagaimana. Setiap elemen di atas 

mendeskripsikan satu hal perencanaan sebagai berikut. 
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 Apa tugas yang harus diselesaikan? Apa yang mungkin menjadi 

penghambat utama? Apa yang mungkin terpengaruh pada 

proses dan prosedur akibat perubahan?  

 Siapa yang akan terkena dampak perubahan, Siapa yang 

seharusnya terlibat agar perubahan berhasil? Siapa yang 

tertantang perubahan? 

 Kapan perubahan diimplementasikan? Kapan hasil kemajuan 

akan diukur?Kapan berbagai tugas terkait perubahan 

diselesaikan? Kapan implementasi keseluruhan perubahan 

dicapai? 

 Dimana perubahan akan diimplementasikan? Dimana 

staf/karyawan dan proses produksi/jasa yang akan 

terpengaruh akibat perubahan? 

 Bagaimana perubahan seharusnya dilaksanakan? Bagaimana 

perubahan akan mempengaruhi banyak orang dan proses 

produksi/jasa? Bagaimana perubahan akan meningkatkan 

mutu, produktivitas, dan daya saing? 

Dokumen rencana harus memuat ke lima komponen di atas dan 

setiap komponen harus komprehensif, teliti amun upayakan 

sesingkat mungkin.  

4) Pahami tahap-tahap  transisi emosi pada proses perubahan. 

  Para pendukung sangat berperan penting dalam implementasi 

perubahan. Kesuksesan implementaasi perubahan akan sangat 

tergantung pada seberapa jauh mereka memainkan perannya. Para 

pendukung sangat penting memahami tahap-tahap transisi emosi 

pada proses perubahan terutama terkait dengan mereka yang tidak 

menghendaki perubahan. Para pendukung perlu memberikan 

dukungan bagi para penolak untuk dapat melalui ke tujuh tahapan 

terutama di tahapan ke-sadar-an (rebuilding) dan penguatan 

kembali (rebuilding) sampai tahapan emosi para penolak kembali 

normal (recovery).    
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5) Identifikasi orang kunci dalam organisasi baik sebagai 

pendukung maupun penolak perubahan, upayakan kelompok  

penolak menjadi pendukung. 

 Identifikasi orang-orang kunci baik pendukung maupun penolak 

perubahan. Kumpulkan mereka dan berikan rencana perubahan kepada 

mereka. Berikan kesempatan kepada kelompok pendukung maupun 

kelompok penolak untuk mengutarakan pernyataan-pernyataan 

mereka. Dari pertemuan ini upayakan kelompok penolak menerima 

rasional perubahan dan menjadi ikut mendukung perubahan. Catat 

kepedulian-kepedulian mereka dan bila tepat gunakan pendekatan 

pengahragaan (carrot) dan teguran/hukuman (stick).  

6)  Gunakan pendekatan pikiran dan hati dalam mengenalkan 

budaya mutu  

 Manajer dan kelompok pendukung perlu menyadari bahwa 

penjelasan rasional (intelektual) saja tidak cukup membawa kelompok 

penentang menjadi pendukung. Secara rasional kelompok penentang 

bisa jadi setuju terhadap perubahan, tetapi belum tentu mereka cepat-

cepat menjadi pendukung perubahan tersebut. Secara alami orang lebih 

mempertahankan kemapanan yang mereka merasa sudah nyaman dan 

aman sehingga umumnya mereka menolak perubahan (paling tidak di 

tahap awal) walau secara rasional mereka menerima nilai tambah dari 

perubahan. Pada keadaan ini kelompok penolak lebih mengedepankan 

rasa (hearts) dari pada rasio. Untuk itu perlu waktu untuk mengubah 

kelompok penolak menjadi pendukung terutama di tahap awal dari 

implementasi perubahan.  

 Strategi terhadap kelompok penolak, perlu komunikasi yang 

intens, terbuka dan mungkin lebih baik person to person. Manajer dan 

kelompok pendukung perlu mengundang kelompok penolak di forum 

terbuka. Dengarkan pernyataan mereka termasuk reaksi mereka 

terhadap hal yang paling negatip. Tanggapi pernyataan mereka secara 

objektif, sabar, dan tidak menghindar apalagi menyerang. Ketika 

mayoritas staf/karyawan mendukung perubahan maka bersama dengan 
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kelompok pendukung menjadi gerakan desakan publik (critical mass) 

yang akan efektif mempengaruhi kelompok penolak untuk berubah 

menjadi pendukung.   

7) Gunakan strategi persahabatan menuju budaya mutu dengan 

perlahan tetapi ajeg 

 Strategi “pershabatan” maknanya tahapan hubungan untuk 

mempengaruhi orang lain secara perlahan tetapi ajeg untuk mencapai 

hasil akhir yang diharapkan.  Dengarkan secara sabar penuh pengertian 

selanjutnya tanggapi setiap masalah yang disampaikan. Bila komunikasi 

antar pendukung dan penolak perubahan menjadi komunikasi 

persahabatan maka pihak pendukung akan lebih mampu dan 

memungkinkan mempengaruhi kelompok penolak menjadi pendukung 

perubahan.   

8)  DUKUNG, DUKUNG, DUKUNG. 

 Strategi terakhir dalam implementasi perubahan adalah dukung, 

dukung, dan dukung. Maknanya, bahwa dukungan material, moral, 

emosional diperlukan di tahap-tahap awal. Ini diilustrasikan seperti 

seorang yang pertama kali akan meniti tali yang terbentang dari gedung 

ke gedung yang tinggi. Dia akan berhasil dengan baik bila ada pihak 

yang membantu dari awal titian dan seseorang yang menyemangati di 

ujung tali di seberang gedung. Bila perlu ada orang yang memasang 

jarring pengaman dibawah untuk mengamankan bila ia jatuh. 

Perencanaan adalah penting, komunikasi adalah dioerlukan, tetapi 

dukungan adalah esensial.   

 

Pertanyaan Refleksi: 

1. Jelaskan Pengertian Budaya secara umum dan dalam konteks MMT 

2. Sebut dan jelaskan secara singkat wujud/indikator Budaya Mutu di 

sekolah dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? 

3. Bagaimana strategi menumbuhkan Budaya Mutu di sekolah dan 

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? 
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4. Bagaimana merespons kelompok yang menolak perubahan dan 

berikan contoh riil di satuan pendidikan dan Kantor Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota? 

5. Menurut Tuckman ada berapa tahapan respons warga organisasi 

dalam menyikapi perubahan dan sebutkan cirri-ciri situasi masing-

masing tahapan.  

6. Upaya apa yang perlu dilakukan oleh pimpinan (sekolah dan kantor 

dinas pendidikan) di masing-masing tahapan di soal nomer 5 di 

atas agar implementasi MMT dapat berhasil?  

7. Modifikasikan 20 butir survey indicator budaya mutu untuk 

konteks satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

di Indonesia! 
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BAB VI 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MMT 

 

Sebagaimana dijelaskan pada Bab I, MMT mencakup dua ranah, 

yakni falsafah MMT dan metode atau cara mengimplementasikan MMT. 

Pimpinan dan seluruh warga institusi perlu memperoleh pendidikan 

dan pelatihan (diklat) dengan cara dan porsi yang berbeda untuk 

pimpinan puncak, menengah, dan staf. Untuk itu pada Bab VI ini dibahas 

topik-topik yang akan secara luas menjelaskan pendidikan dan 

pelatihan untuk MMT, yaiyu (1) Hakekat Pendidikan, Pelatihan, dan 

Belajar; (2) Analisis Kebutuhan Pelatihan; (3) Materi Pelatihan; (4) 

Pelaksanaan Pelatihan; (6) Evaluasi Pelatihan; (7) Sebab-sebab 

Kegagalan Pelatihan. 

 

1. Hakekat Pendidikan, Pelatihan, dan Belajar 

 Salah satu elemen penting dalam MMT adalah peningkatan dan 

pengembangan profesional staf dan institusi perlu menyiapkan 

pendidikan dan pelatihan bagi para stafnya. Sering kita jumpai istilah 

pendidikan, pelatihan, dan belajar ketiganya saling dipertukarkan dalam 

deskripsi peningkatan dan pengembangan staf. Pertukaran ketiga istilah 

tersebut umumnya hanya untuk tujuan kepraktisan. Namun, sebagai 

manajer perlu memilah ketiganya secara cermat. Dalam bahasan MMT 

ini, Goetsch dan Davis (1994, 307) mendifinisikan pelatihan (training) 

sebagai brikut.  
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“Training is an organized, systematic series of activities designed 

to enhance an individual’s work-related knowledge, skills, and 

understanding and/or motivation.” 

  Selanjutnya dijelaskan bahwa pelatihan berbeda dari pendidikan 

dari karakteristiknya dalam aspek kepraktisan, spesifik, dan segera 

dipakai. Pelatihan terkait dengan peningkatan kinerja pekerja ditempat 

kerja, untuk spesifik kemampuan atau motivasi, dan segera 

diaplikasikan. Pendidikan adalah peningkatan dan pemberdayaan 

pesertanya lebih luas dan perlu waktu lebih lama, lebih teoretis dan 

filosofis dari pada pelatihan. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan 

dan tujuan dari keduanya adalah belajar (learning). Jadi, belajar dalam 

konteks diklat adalah upaya melalui pendidikan dan/atau pelatihan 

untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap untuk 

mampu berinovasi, mengambil inisiatif, dan kreatrif mengatasi masalah 

sehingga dapat melaksanakan tugas kerjanya secara efektif dan efisien.  

Ada bidang singgung antara pendidikan dan pelatihan, yaitu 

pendidikan kadang memerlukan seting pembelajaran praktek di 

lapangan sebagaimana dilakukan umumnya untuk pelatihan. Untuk 

keperluan kepraktisan bahasan pada topik disini kita gunakan istilah 

pelatihan.  Berikut akan dibahas topik-topik Analisis Kebutuhan 

Pelatihan, Kurikulum dan Silabus,  Pelaksanaan Pelatihan, Evaluasi 

Pelatihan,  dan Sebab-sebab kegagalan Pelatihan. 

 

2. Analisis Kebutuhan Pelatihan 

Bila pelatihan merupakan aktualisasi dari kebijakan nasional 

atau kebijakan pusat atau bahkan program internasional (top-down 

policy), maka Analisa Kebutuhan Pelatihan (AKP) tidak terlalu 

diperlukan bahkan demi efisiensi tidak dilakukan. Dalam bidang 

pendidikan, misalnya kebijakan implementasi Kurikulum 2013, 

Pendidikan Karakter, Evaluasi Diri Sekolah dalam Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan. Hal ini dikarenakan materi pelatihan (kurikulum san 



  S U T A R T O 97   
 

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

silabi) sudah dikemas oleh pihak pusat dan sering juga termasuk 

narasumbernya.  

Beda masalahnya kalau inisiatif pelatihan datang dari pimpinan 

institusi untuk meningkatkan kinerja staf/karyawan dalam 

menghasilkan produk/jasa yang dihasilkan oleh institusi. Hal ini 

biasanya dilakukan untuk meningkatkan daya saing karena adanya 

kompetisi yang oleh Fred (2005) dikenal dengan “lima penjuru 

persaingan” yang terdiri dari: (1) Persainagan sesama perusahaan; (2) 

Persingan dengan produk pengganti; (3) Persaingan dengan konsumen; 

(4) Persainagan dengan pendatang baru; (5) Persaingan dengan 

pemasok. Kelima penjuru persaingan diiIlustrasikan sebagai Gambar 6.1 

berikut.  

 
 

Gambar 6.1: Lima Penjuru Persaingan Bisnis 
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Dari persaingan di atas, pertanyaannya apakah pimpinan 

institusi mengetahui kebutuhan apa atau pelatihan apa yang diperlukan 

oleh warga institusinya untuk dapat menaikan daya saing dalam 

persaingan di atas. Lebih spesifik lagi, kemampuan apakah yang 

diperlukan staf/karyawan termasuk supervisor bahkan menejer di 

institusinya sehingga mutu produk/jasa yang dihasilkan dapat bersaing 

dengan produk/jasa yang dihasilkan oleh institusi lainnya  maupun 

menghadapi empat penjuru persaingan lainnya. Jawabnya sebagian 

besar pimpinan institusi tidak tau. Pelatihan yang dilakukan di instansi 

umumnya ditentukan berdasarkan keinginan (want) dari kepala 

instansi bukan atas dasar kebutuhan (needs) staf/karyawannya. 

Umumnya pimpinan institusi melakukan analisis kebutuhan pelatihan 

(AKP) hanya dengan mengadakan pertemuan dengan staf tetapi jarang 

yang dilakukan analisis kebutuhan secara professional. Dalam sistem 

manajemen mutu, maka setiap karyawan membutuhkan pelatihan 

mendasarkan pada prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (continuous 

quality improvement).  

Ada dua prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam 

merancang pelatihan. Pertama, kesempatan pelatihan diberikan kepada 

karyawan yang paling membutuhkan . Kedua, pelatihan harus dirancang 

untuk menghasilkan nilai balikan yang mendukung tujuan organisasi 

guna meningkatan mutu produk/jasa institusi dan daya saing. Untuk hal 

pertama manajer perlu mendengar dan mengakomodasi masukan dari 

bawah atau pekerja lapis depan dengan prinsip piramida terbalik (lihat 

penjelasan di Bab IV, Gambar 4.1) dan mengedepankan prinsip buttom-

up. Untuk hal kedua, maka manajer perlu menjawab kedua pertanyaan 

berikut. 

 Pengetahuan, ketrampilan, dan sikap apakah yang 

dibutuhkan karyawan agar produk/jasa yang dihasilkan 

institusi (misalnya) menjadi kelas nasional? 
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 Pengetahuan, ketrampilan, dan sikap apakah yang dipunyai 

karyawan saat ini? 

Perbedaan jawaban dari kedua pertanyaan di atas 

mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi orgnisasi, baik unutk tingkat 

individu, grup, maupun organisasi secara keseluruhan. AKP untuk 

tingkat individu dapat digunakan antara laian dengan teknik analisis 

deskripsi pekerjaan, test, wawancara, angket, observasi, tindakan-

tindakan penting (critical incidents). AKP tingkat grup dapat dilakukan, 

antara lain dengan cara diskusi grup terfokus (focus group discussion, 

FGD), sosiogram, dan perilaku model (behavior modeling). Untuk AKP 

organsisasi dapat dilakukan dengan cara, antara lain analisis arsip dan 

laporan (record and report), analisis kecenderungan dan kesempatan 

masa yang akan datang (trends and opportunities). Dalam bab ini bukan 

porsinya untuk mendeskripsikan secara detail dari masing-masing 

teknik AKP. Bila pembaca ingin memperoleh informasi secara detail 

dapat membaca referensi antara lain “Diagnosing Management Training 

and Development Needs” oleh Milan K. & Josepsh P. (1989) atau 

“Employee Training And Development “ oleh Raymond A. Noe (2010). 

Di bidang pendidikan kepala sekolah dapat terlibat dalam hal 

mengkaji kebutuhan pelatihan pada dua level, yaitu level organisasi dan 

level individu. Kepala sekolah yang bekerja baik dengan komite sekolah, 

guru, dan stafnya tentu memahami secara langsung kemampuan mereka 

dari hari ke hari baik secara individu maupun secara keseluruhan tim.  

Observasi adalah salah satu metode untuk mengetahui kebutuhan 

pelatihan. Apakah secara tim ada masalah? Secara individu guru, staf 

mempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugas keseharian mereka?  

Cara yang lebih terstruktur untuk mengkaji kebutuhan pelatihan 

adalah menanyakan guru dan staf untuk menyatakan kebutuhan mereka 

yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sehari-hari mereka dan 

dapat pula untuk mengantisipasi kebutuhan yang segera dihapai dalam 

aspek pengetahuan dan ketrampilan. Para guru dan staf termasuk 

komite sekolah mengetahui persis kebutuhannya. Mereka juga 
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mengetahui pada tugas pekerjaan yang mana mereka dapat bekerja 

dengan hasil “sangat baik”, pada tugas yang mana mereka dapat bekerja 

dengan hasil “baik”, dan pada tugas yang mana mereka “tidak dapat 

bekerja sama sekali”. Curah pendapat yang memfokuskan pada 

kebutuhan pelatihan adalah pendekatan lain yang dapat digunakan. 

Pendekatan curah pendapat adalah pendekatan efektif dimana staf 

peserta dapat menyampaikan pendapatnya dan ini sebagai bagian 

dalam proses peningkatan yang menerus.   

Jenis pendekatan analisis kebutuhan pelatihan lainnya yang 

dapat digunakan adalah survey analisis tugas pekerjaan. Pendekatan ini 

lebih terstruktur karena tugas dianalisis secara rinci kedalam aspek 

pengetahuan (knowledge), ketrampilan (psychomotor), dan sikap 

(attitude). Instrumen survei disusun mengacu kepada tiga aspek ini dan 

pertanyaan disusun sedemiki rupa sehingga jawaban responden dapat 

menggambarkan bagian mana dari ketiga aspek di atas yang telah 

dimiki dan mana yang belum dimiliki staf atau guru yang disurvei.  

Secara teoritis instrument harus disusun dengan cakupan yang 

komprehensif, jangan terlalu terfokus pada stu bagian dan melupakan 

bagian lainnya. Untuk itu dalam penyusunan instrument disarankan 

perlu  melibatkan pihak yang akan disurvey sebagai cek silang terhadap 

cakupan dan keterpercayaan instrument.  

  

3. Materi Pelatihan  

 Karena Penerapan MMT di sebuah instansi memerlukan 

pemahaman semua warga institusi tentang falsafah manajemen mutu 

dan dan metode atau teknis implementasinya. Falsafah manajemen 

mutu dapat dapat merujuk pada Sallis (2005) yang mencakup 

pengertian mutu, falsafah manajemen mutu, sejarah, control mutu, 

jaminan mutu, dan manajemen mutu.  Metode atau teknis implementasi 

dapat merujuk ke “Trilogi Juran” yang dalam Tjiptono (2000, 55) 

mencakup Perencanaan Mutu, Control Mutu, dan Peningkatan Mutu. 

Selanjutnya dijelaskan, Perencanaan Mutu ditempuh melalui 
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penguasaan: (1) menentukan siapa pelanggan kita; (2) mengidentifikasi 

kebutuhan para pelanggan; (3) mengembangkan produk/jasa dengan 

keistimewaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan; (4) 

mengembangkan system dan proses yang memungkinkan organisasi 

menghasilkan keistimewaan tersebut: (5) menyebarkan rencana kepada 

level operasional. Pengendalian Mutu mencakup: (1) menilai mutu 

kinerja actual; (2) membandingkan kinerja dangan tujuan; (3) bertindak 

berdasarkan perbedaan kinerja dan tujuan. Sedangkan Perbaikan Mutu 

dilakukan secara menerus berkelanjutan (on-going process) dan 

mencakup: (1) mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk 

perbaikan mutu setiap tahun; (2) mengidentifikasi bagian-bagian yang 

memerlukan perbaikan dan melakukan perbaikannya; (3) membentuk 

tim yang diperlukan untuk perbaikan-perbaikan di atas; (4) 

memberikan fasilitas, termasuk dukungan dana, yang memadai 

sehingga tim mampu menemukan penyebab utama masalah, solusi, dan 

pengendalian untuk mencapai mutu produk/jasa yang diharapkan.        

Untuk konteks pendidikan, materi di atas perlu dilengkapi saran 

dari Sallis (2005) yang mencakup, antara lain (1) falsafah MMT dan 

miskonsepsi; (2) Kaizen dan peningkatan mutu berkesinambungan; (3) 

perubahan kultur; (4) paradigma organisasi terbalik; (5) kolega sebagai 

pelanggan; (6) Profesionalisme dan fokus pelanggan; (7) Mutu 

pembelajaran; dan (9) kendala-kendala yang harus diatasi ketika 

mengenalkan MMT. Langkah berikutnya adalah mengkonversi 

kebutuhan tersebut kedalam tujuan pelatihan. Manajer atau kepala 

institusi dapat membentuk tim (kalau mampu menyewa konsultan) 

untuk merencanakan pelatihan mencakup pelaksanaan dan evaluasi, 

dan tindak lanjutnya.  

 

4. Sasaran Pelatihan 

 Sebagaimana disinggung di depan, karena MMT umumnya 

merupakan hal baru maka pelatihan perlu diberikan kepada semua 

warga institusi termasuk manajer menengah dan manajer puncak. Porsi 
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dan materi pelatihan tentu berbeda antara manajer dan staf. Materi 

pelatihan untuk manajer fokus pada falsafah, perencanaan, strategi 

pelaksanaan dan pembudayaan serta tindak lanjutnya, sedangkan staf 

dan pekerja garis depan lebih fokus pada teknik pelaksanaan 

peningkatan mutu. Untuk konteks pendidikan, Kepala Dinas dapat 

dikategorikan sebagai manajer puncak, pengawas, kepala sekolah, dan 

komite sekolah sebagai manajer menengah, dan guru dan staf sebagai 

pekerja garis depan. Beberapa hal perlu dipertimbangkan dalam 

merancang pelatihan khusus untuk para manajer, yaitu sebagai berikut.  

 Manajer lebih menyukai dilatih secara sendiri sebagai kelompok 

manajer 

 Manajer tidak nyaman dilatih satu kelas dengan bawahannya 

 Manajer lebih menyukai dilatih oleh ahli dari luar instansi yang 

 Manajer menyukai belajar dari pengalaman manajer terkenal 

yang sukses 

 Manajer lebih suka dilatih di luar instansi (off-site training) 

 Manajer menyukai belajar dari kunjungan ke perusahaan 

terkenal yang sukses. 

 Sesuai makna huruf “T” dalam TQM yang telah dijelaskan 

menurut Sallis di BAB I bahwa T in TQM dictates that everything and 

everybody in the organization is involved in the enterprise of continuous 

improvement, maka siswa (yang perlu dipandang sebagai 

pelanggan/klien eksternal tetapi sekaligus juga sebagai pelanggan 

internal- lihat BAB III) mereka perlu diberi pelatihan MMT. Porsi materi 

pelatihan tentu berbeda dengan manager dan staf, yaitu lebih pada 

falsafah dan penumbuhan kesadaran untuk bersinergi dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan secara menerus dan berkesinambungan. 

Metode penyampaian kepada siswa juga perlu disesuaikan dengan 

tingkatan usia/jenjang pendidikan dan secara umum lebih bersiafat 

sosialisasi bahwa MMT perlu didukung oleh semua warga sekolah 

termasuk siswa. Pelibatan siswa secara perwakilan atau melalui survey 
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dalam penyusunan kurikulum baik akademik maupun non-akademik 

(ko-kurikuler) perlu diupayakan. 

 

5. Pelaksanaan Pelatihan  

 Ada berbagai pendekatan dalam pelaksanaan pelatihan, Goetsch 

and Davis (1994, 325) mengkatagorikan pendekatan pelaksanaan 

pelatihan kedalam tiga katagori, yaitu pendekatan internal, pendekatan 

eksternal, dan pendekatan partnership. Secara rinci ketiga pendekatan 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut.  

 Pendekatan Internal (Internal Approaches), yaitu pelatihan yang 

dilakukan ditempat kerja. Pelatihan ini melipupti antara lain 

individual pemagangan (one-on-one training), pelatihan 

dintempat kerja (on-the-job training), pelatihan grup (group 

instruction), dan modul media (media-based instruction) yang 

dapat terdiri dari audio, video dan buku kerja. Bentuk 

pemagangan di bidang pendidikan dapat berupa asisten lab, 

asisten dosen, tim work guru senior-yunior dengan esensi yunior 

belajar dari sang senior yang menjadi contoh yang baik (role 

model).   

 Pendekatan Eksternal (External Approaches), yaitu pelatihan atau 

kegiatan pengembangan yang dilakukan di luar tempat kerja 

yang disediakan oleh institusi pemerintah, institusi swasta, 

organisasi profesi, dan lembaga pelatihan swsta. Pendekatan ini 

ada yang berjangka pendek dan ada yang berjangka panjang. 

Untuk pelatihan jangka pendek, misalnya mendaftarkan 

karyawan di pelatihan singkat (beberapa jam sampai beberapa 

minggu), sedangkan untuk yang jangka panjang dapat 

mendaftarkan karyawan untuk beberapa mata kuliah di 

perguruan tinggi.  

 Pendekatan Kemitraan (Partnership Approaches), yaitu pelatihan 

atau program pengembangan karyawan yang dilakukan dengan 

bekerjasama dengan akademi, polyteknik, bahkan institut atau 
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universitas dimana program pengembangan dikemas secara 

khusus sesuai kebutuhan institusi pengirim (customized 

program). 

Apapun bentuk pelatihan dan pengembangan yang dipilih, maka 

manajer harus menekankan pada penyelenggara/penyedia pelatihan 

bahwa dalam pelaksanaannya harus merujuk pada prinsip-prinsip 

pembelajaran berbasis kegiatan (hands-on activities). Sims (2002, 79) 

menyarankan prinsip piramida hasil belajar (Learning Outcome 

Pyramid), yaitu “Saya mendengar dan saya lupa, Saya melihat dan saya 

tahu, Saya mengerjakan dan saya bisa” (I hear and I forget, I see and I 

know, I do and I understand). Dalam Goetsch dan Davis (1994, 328) di 

jelaskan lebih rinci prinsip-prinsip pendekatan belajar dan hasil belajar 

yang berupa ingatan dan/atau kemampuannya (learning retention) 

sebagaimana diilustrasikan dalam gambar piramida berikut.   

 

    10 persen dari apa yang dibaca 
    20 persen dari apa yang didengar 

    30 persen dari apa yang dilihat 

50 persen dari apa yang dilihat dan      

      didengar 

70 persen dari apa yang dilihat dan   

      dibicarakan 

90 persen dari apa yang dikatakan     

      tentang apa yang dia kerjakan 

 

Gambar 6.1: Piramida Hubungan Pendekatan Pembelajaran dan Hasil 

Belajar 

 

 Esensi dari prinsip piramida hasil belajar tersebut bahwa 

instruktur harus menggunakan multi pendekatan dalam meyampaikan 

pembelajarannya, yaitu melibatkan peserta pelatihan terlibat berbagai 

kegiatan belajar mulai dari mendengarkan, melihat, membaca, dan 

20% 

30% 

50% 

70% 

90% 

10% 
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menggerjakan untuk memaksimalkan pencapaian persentasi hasil 

belajar, dan diupayakan mencapai 100% tujuan pembelajaran yang 

diharapkan.  

 Terlepas dari bentuk pendekatan pelatihan yang dipilih, maka 

dalam penyelenggaraannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip MMT 

sebagaimana di tegaskan oleh J.M. Juran sebsgai berikut. 

 Apakah pelatihan sebuah pilihan sukarela atau kebutuhan? Bila 

pelatihan adalah sebuah hal yang esensial dari sistem mutu 

untuk mencapai tujuan organisasi dan organisasi komitment 

terhadap pelaksanaan MMT maka pelatihan menjadi sebuah 

kewajiban bukan lagi suatu pilihan yang sukarela. 

 Bagaimana urutan peaksanaan pelatihan bagi staf dan manajer ? 

Walaupun dalam seting MMT kebutuhan pelatihan dianjurkan 

dirujuk dari bawah (bottom-up approach), namun dalam urutan 

pelaksanaau memberi contohnya perlu dibalik yaitu dari dari 

atas ke bawah (top-down approach). Manajer menerima materi 

lebih sedikit tetapi lebih dulu menerimanya. Untuk konsep, 

falasafah yang baru termasuk MMT, manajer puncak dan 

menengah perlu memperoleh pelatihan lebih awal dari staf dan 

karyawan garis depan dengan alasan (1) dengan memperoleh 

pelatihan lebih awal manajer akan mempunyai kemampuan 

yang lebih sehingga mampu meriviu usulan pelatihan yang 

semua bagi staf dan karyawannya; (2) Manajer mampu 

membangun kultur budaya mutu dan menjadi contoh (role 

model) dalam pelaksanaan MMT. 

 Materi pelatihan apa yang harus diajarkan? Materi pelatihan 

perlu disusun untuk mendukung visi, misi, dan program 

institusi untuk mencapai peningkatan mutu produk/jasa, 

produktivitas, dan daya saing. Sebagaimana dijelaskan di depan 

kebutuhan pelatihan ditentukan oleh dari perbedaan dari 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap (attitude) antara yang 

dimiliki oleh karyawan , staf, dan manajer dengan apa yang 
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dibutuhkan mereka untuk dapat berkinerja dalam mendukung 

tujuan institusi. 

Karena kebutuhan pelatihan setiap karyawan/staf berbeda 

tingkatnya dan cakupannya, maka institusi perlu punya arsip 

yang dapat melacak pelatihan yang telah dimiliki oleh 

karyawan, staf, dan manajer.       

 Agar pelatihan MMT bagi warga institusi dapat berlangsung 

efektif, maka pimpinan perlu memberi penekanan dan pengendalian 

sehingga setiap pelaksanaan pelatihan harus merujuk prinsip-prinsip 

sebagai pembelajaran. Goetsch dan Davis (1994, 332) menuliskan tujuh 

prinsip pembelajaran sebagai berikut. 

1. Orang belajar dengan baik mananakala dia dalam keadaan 

siap untuk belajar    

2. Orang belajar dengan mudah mana kala apa yang dia pelajari 

terkait dengan apa yang telah dia ketahui 

3. Orang belajar dengan baik dengan cara tahap demi tahap 

4. Orang belajar dengan mengerjakan 

5. Semakin sering mereka menggunakan apa yang dipelajari, 

semakin baik mereka akan mengingat dan memahaminya 

6. Keberhasikan dalam belajar menstimulus tambahan belajar 

lebih lanjut. 

7. Orang memerlukan umpan balik yang segera dan 

berkelanjutan untuk mengetahui bahwa dia telah belajar 

dengan benar. 

Secara operasional sebagaimana lazimnya mengajar, maka 

setiap instruktur dan untuk setiap mata pelatihan harus dipersiapkan 

dan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan utama pembelajaran, yaitu 

Persiapan, Presentasi, Aplikasi, dan Evaluasi. Persiapan mencakup 

semua tugas yang diperlukan untuk menjadikan siswa siap belajar, 

instructor siap mengajar, dan fasilitas yang diperlukan tersedia dan siap 

digunakan dalam proses pembelajaran. Menyiapkan siswa maksudnya 

memotivasi untuk siap belajar. Instruktur perlu menyiapkan rencana 
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proses pembelajaran (RPP) dengan materinya dan segala alat, 

perlengkapan, dan media yang diperlukan termasuk ruangan yang 

diperlukan. 

Presentasi adalah menyampaikan materi yang perlu dipelajari 

siswa. Ini dapat berupa ceramah, demonstrasi, tanya jawab, membantu 

siswa menggunakan software computer, video, penugasan, dan mugkin 

modul. Aplikasi pada dasarnya adalah memberi kesempatan siswa 

menerapkan materi yang dipelajari. Aplikasi mencakup rentangan 

aktivitas simulasi atau permodelan sampai dengan aktivitas nyata 

(hands-on) pada situasi yang sesungguhnya. Evaluasi adalah cara untuk 

mengetahui sejauhmana materi yang dipelari telah dikuasai siswa. Cara 

melakukan atau teknik evaluasi untuk satu sesi pelatihan tidak harus 

melalui proses yang komplek dan sulit dan perlu dipilih cara/teknik 

yang pas untuk mengukur tujuan pembelajaran. Kalau tujuan 

pembelajaran telah dirumuskan dalam rumusan redaksi dengan istilah–

istilah yang dapat diukur, dapat diamati maka evaluasi menjadi mudah 

dan sederhana. Misalnya, setelah selesai pelatihan peserta dapat 

melakukan X, Y, dan Z dengan aman, maka cara evaluasinya peserta 

diminta melakukan X, Y, dan Z, amati cara mengerjakan dan hasilnya. 

Dengan kata lain, apakah peserta telah melakukan X, Y, dan Z secara 

professional dan aman. Secara detail teknik dan cakupan evaluasi 

dijelaskan pada Sub-Bab berikut.    

5.  Evaluasi Pelatihan 

 Untuk mengetahui apakah pelatihan sudah memenuhi harapan 

maka perlu dijawab pertanyaan-pertanyaan: Apakah pelatihan 

mencapai tujuan yang dirumuskan?;  Apakah peserta pelatihan 

menerapkan hasil pelatihan di tempat kerja?; Apakah pelatihan 

memberi dampak bagi yang bersangkutan dan institusi? Manajer perlu 

tahu jawaban dari semua pertanyaan di atas untuk setiap kali 

menyelenggarakan pelatihan. Namun jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut  tidaklah mudah. Evaluasi pelatihan dimulai dengan 

merumuskan pernyataan maksud pelatihan secara jelas. Maksud 
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pelatihan berbeda dengan tujuan pelatihan, yang pertama secara konsep 

lebih umum sedang yang kedua lebih spesifik dan terukur.  

 Maksud pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap karyawan sehingga dapat meningkatkan mutu 

produk/jasa institusi yang muaranya meningkatkan kinerja instistusi. 

Untuk mengetahui apakah kinerja institusi meningkat karena pelatihan, 

manajer perlu mengetahui tiga hal berikut.  

 Apakah pelatihan yang terlaksana valid? 

 Apakah karyawan belajar ? 

 Apakah yang dipelajari karyawan tersebut membawa nilai 

tambah di tempat kerja? 

Pelatihan yang valid adalah pelatihan yang konsisten dengan 

tujuan pelatihannya. Validitas pelatihan dapat dilacak dari dua tahapan 

proses. Pertama, membandingkan dokumen pelatihan (antara lain, 

deskripsi garis besar pelatihan, rencana pembelajaran, kerangka 

kurikulum) dengan tujuan pelatihan. Bila pelatihannya valid maka 

kerangka dan isi dokumen rencanan pelatihan tersebut merupakan 

jabaran dari tujuan pelatihan.  Kedua, membandingkan  konsistensi 

antara pelaksanaan pelatihan dengan kerangka dan isi dokomen 

pelatihan. Bila pelaksanaan pelatihan tidak sesuai dengan dokumen 

pelatihan yang telah disetujui, maka pelatihan tersebut tidak valid dan 

sebaliknya bila ada konsistensi dari keduanya maka pelatihan tersebut 

valid. Daftar pernyataan dalam tabel berikut dapat dipakai sebagai 

referensi penilaian peserta di akhir diklat untuk menggambarkan 

validitas dan mutu pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 



  S U T A R T O 109   
 

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

Tabel 6.1-Instrument Evaluasi Pembelajaran 

Petunjuk:  

Pada skala 1-5 (5=tertinggi; 1=terendah), nilailah instruktur Saudara untuk 

setiap butir pernyataan berikut. Kosongkan/lewatkan bila pernyataan 

tersebut tidak terkait.  

A. Organisasi Pembelajaran Diklat Skala 

1. Tujuan (jelas - tidak jelas)  1 2 3 4 5 

2. Persyaratan Diklat (menantang – tidak 

menantang)  

1 2 3 4 5 

3. Tugas-tugas (bermanfaat – tidak bermanfaat)  1 2 3 4 5 

4. Materi (baik  – tidak baik)  1 2 3 4 5 

5. Prosedur Test (efektif – tidak efektif)  1 2 3 4 5 

6. Sistim/Pembobotan Penilaian (dijelaskan – 

tidak dijelaskan )  

1 2 3 4 5 

7. Pengembalian Tugas (segera – tidak 

dikembalikan)  

1 2 3 4 5 

8. Keseluruhan Penyelenggaraan (baik – tidak 

baik)  

1 2 3 4 5 

Komentar: 

 

 

B. Ketrampilan Mengajar 

9. Tatap Muka di Kelas (produktif – tidak 

produktif)   

1 2 3 4 5 

10. Penjelasan Instruktur (efektif – tidak efektif)   1 2 3 4 5 

11. Diskusi Kelas (efektif – tidak efektif)   1 2 3 4 5 

12. Pengantar Topik Pembelajaran (efektif – tidak 

efektif)  

1 2 3 4 5 

13. Umpan Balik (manfaan – tidak manfaat)  1 2 3 4 5 

14. Respons Terhadap Siswa (positif – negative)  1 2 3 4 5 

15. Bantuan Terhadap Siswa (selalu – tidak 

pernah)  

 

1 2 3 4 5 
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16. Keseluruhan Ketrampilan Mengajar (sangat 

baik – sanglek)  

1 2 3 4 5 

Komentar: 

 

 

C. Manfaat Diklat 

17. Mata Diklat ( menantang secara intelektual – 

biasa-biasa saja)  

1 2 3 4 5 

18. Penjelasan Instruktor Untuk Mata Diklat  1 2 3 4 5 

19. Keseluruhan Nilai Substansi Mata Diklat  1 2 3 4 5 

Komentar: 

 

 

 

 

 Mengetahui apakah karyawan telah belajar atau tidak dalam 

pelatihan dapat didijelaskan apakah evaluasi dirancang dalam pelatihan 

atau tidak. Karyawan dapat dites dan nilai hasil tes akan menunjukan 

apakah karyawan telah belajar atau tidak dengan catatan alat 

evaluasi/tes tersebut mereprentasikan tujuan pelatihan. Bila pelatihan 

telah valid dan karyawan telah belajar maka pelatihan sudah semestinya 

akan memberi nilai tambah peningkatan kemampuan karyawan di 

tempat kerja. Nilai tambah kinerja karyawan yang semestinya sudah 

diidentifikasi melalui analisis kebutuhan pelatihan dapat dirujuk 

kembali sebagai indikator nilai tambah kinerja karyawan. Dalam kontek 

sekolah, nilai tambah kinerja untuk guru dapat berupa, antara lain nilai 

ujian nasional meningkat, peningkatan peringkat kejuaraan cabang 

lomba karya tulis, olah raga, dan kesenian, termasuk dapat mencakup 

peningkatan kedisiplinan, kejujuran, toleransi dan karakter positip 

lainnya. 

 Pendekatan lain dalam menganalisis efektivitas pelatihan dapat 

dirujuk penjelasan Robinson & Robinson (1989) dalam bukunya “ 

Training for Impact” dan Kirkpatrick (2010) dalam  bukunya  
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“Partnership Business Model” yang menjabarkan evaluasi di tempat 

diklat (internal) dan evaluasi di tempat kerja (evaluasi eksternal). 

Evaluasi internal mencakup evaluasi respons peserta terhadap 

pelaksanaan pelatihan - reaction (Evaluasi Tingkat 1) dan evaluasi hasil 

belajar – learning (Evaluasi Tingkat 2). Sedangkan evaluasi eksternal 

mencakup evaluasi n terjadinya perilaku peserta di tempat kerja, 

apakah mereka berperilaku (behavior) sesuai yang dilatihkan (evaluasi 

Tingkat 3) dan evaluasi hasil/dampak pelatihan bagi institusi – impact 

(Evaluasi Tingkat 4). Melalui evaluasi Tingkat 1 – 4 ini dapat diketahui 

jawaban terhadap tiga tertanyaan di awal: apakah pelatihan valid, 

apakah pesrta telah belajar, dan apakah pelatihan memberi dampak 

yang diharapkan oleh institusi pengirim peserta pelatihan.   

 

6.  Sebab-sebab Kegagalan Pelatihan 

 Pelatihan merupakan salah satu aspek yang vital dalam MMT 

karena pelatihan merupakan cara meningkatkan pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap karyawan untuk dapat meningkatkan kinerjanya 

yang bermuara pada peningkatan mutu produk/jasa pelayanan. Namun 

dalam kenyataannya, tidak semua pelatihan memenuhi harapan 

tersebut. Menurut Juran dalam Goetsch dan Davis (1994, 346) 

menyebutkan paling tidak ada dua sumbetur penyebab kegagalan 

pelatihan, yaitu tidak dilibatkannya pekerja garis depan dalam 

perencanaan dan cakupan materi yang terlalu spesifik tanpa 

mengkaitkan dengan kontek organisasi yang lebih luas.  

 Manager atau pihak perencana pelatihan perlu melibatkan 

pekerja garis depan karena biasanya manajer terlalu fokus pada hasil 

organisasi yang bisa jadi terlalu umum dan kurang terkait dengan 

realita proses produksi/jasa di tempat kerja. Sebaliknya pelatihan bisa 

gagal karena materi terlalu spesifik/teknis, misalnya control proses 

secara statistic, kerjatim, peningkatan mutu berkesinambungan tanpa 

mengkaitkan dengan tujuan besar istitusi.  
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 Secara umum, menurut Steve Vannoy (2007), ada empat (4) 

penyebab kegagalam pelatihan sebagai berikut. Pertama, melihat 

pelatihan sebagai biaya (pengunaan uang), bukan sebagai investasi. Ini 

masalah keyakinan sehingga perlu penggeseran paradigm bahwa 

pelatihan adalah investasi yang memerlukan biaya yang akan 

memberikan nilai balikan keuangan yang lebih besar dari dapa biaya 

yang dikeluarkan. Memang nilai balikan tersebut biasanya adalah jangka 

penjang dan kadang sulit diukur secara finansial. Untuk itu pelatihan 

harus dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara matang sesuai 

kebutuhan peningkatan mutu yng diharapkan institusi.  

Kedua, pelatihan diadakan bukan karena kebuthan institusi, 

tetapi misalnya karena institusi lain melalukannya, biayanya murah, 

agar dia (peserta) tidak menjadi duri dalam pelaskanaan proyek 

institusi. Hal ini menegaskan bahwa pengiriman peserta ke palatihan 

karena adanya kesesuaian antara kebutuhan institusi dengan tujuan 

pelatihan. Kertiga, melihat pelatihan sebagai suatu peristiwa, bukan 

proses. Manajer sering memandang pelatihan peristiwa (event) yang 

terjadi satu saat saja dan tidak terkait dengan proses kerja staff di 

institusi tempat kerja. Pelatihan tidak dikaitkan dengan peningkatan 

proses produksi/jasa di tenmpat kerja sehingga muaranya tidak 

memberi nilai tambah kinerja institusi/gagal.   

Keempat, minimnya tindak lanjut atau penguatan dari pelatihan. 

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan setelah peserta selesai 

mengikuti pelatihan. Pertama, sejauhmana peserta menguasai 

keterampilan dan pengetahuan baru yang dilatihkan. Kedua, 

sejauhmana materi pelatihan yang dipelajari merupakan bagian integral 

dari kinerja pesrta/institusi sehari-hari dan fasilitasi serta dukungan 

manajer untuk menerapkan materi pelatihan di tempat kerja. Banyak 

ahli percaya bahwa kegagalan pelatihan bukan karena pelatihan itu 

sendiri, tetapi apa yang terjadi sesudahnya.   

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Dfour%2Breasons%2BHVAC%2Bindustry%2Btraining%2Boften%2Bfails%26espv%3D2%26biw%3D1024%26bih%3D485&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://www.achrnews.com/authors/1833-steve-vannoy/articles&usg=ALkJrhiXSD7jWXGLStze9B48_VCAhOwopg
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Pertanyaan Rangkuman:  

1. Dalam penerapan MMT di satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan, 

perlukah dilakukan Analisis Kebutuhan Pelatihan MMT? Jelaskan.   

2. Sebut dan jelaskan materi pelatihan MMT yang sebaiknya diberikan 

ke guru, kepala sekolah, pengawas, dan Dinas Pendidikan 

kabupaten/Kota. 

3. Sebut dan jelaskan empat tahapan pembelajaran sehingga pelatihan 

MMT dapat efektif, berikan contoh pada masing-masing tahapan 

tersebut. 

4. Bagaimana evaluasi pelatihan MMT di tingkat satuan pendidikan 

dan di Dinas pendidikan kabupaten/Kota dilakukan, berikan contoh 

operasinalnya di kedua pelatihan di atas.  

5. Sebut dan jelaskan sebab khusus dan sebab umum kegagalan 

pelatihan MMT, berikan contoh masing-masing kasus tersebut.  
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BAB VII 
TEKNIK PENGENDALIAN MUTU 

 

Jika produk atau jasa yang dihasilkan oleh institusi pendidikan 

belum mencapai standar yang diharapkan, perlu dicari sumber 

masalahnya yang selanjutnya dibuat rencana baru untuk mencapai 

mutu yang diharapkan tersebut. Untuk itu sangat penting 

mengidentifikasi sumber masalah, semakin tepat mengidentifikasi 

sumber masalah maka semakin mudah merumuskan rancangan 

program peningkatan mutu yang diharapkan dan demikian sebaliknya. 

Sumber masalah dapat dilacak melalui analisis data atau informasi yang 

dikumpulkan. Untuk itu sangat perlu mencatat data dan 

mengarsipkannya dengan baik sebagai dasar menelusuri sumber 

masalah.  

Prinsip identifikasi sumber masalah berdasarkan data di atas 

sesuai dengan konsep dasar pengendalian mutu, yaitu bertindak dan 

mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data. Ini sejalan dengan 

anjuran  Deming, yaitu “do what you write and write what you do, juga 

selanjutnya “speak with data.  Untuk itu institusi pendidikan perlu 

mempunyai data yang lengkap, mutakhir, dapat dipercaya, dan 

kompatibel untuk beberapa masalah. Dari data yang akurat dan 

komprehensif, menurut Pandji Denny (1986) akan bermanfaat dalam 

beberapa hal berikut. 

1. Membantu memahami situasi yang sebenarnya 

2. Menganalisa persoalan 

3. Mengendalikan proses/pekerjaan 
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4. Mengambil keputusan 

5. Membuat rencana perbaikan 

Selanjutnya agar data memenuhi criteria di atas, maka dalam 

mengumpulkan data tersebut perlu diperhatikan hal-hal berikut. 

1. Sasaran pengumpulan data harus jelas 

2. Stratifikasi data sesuai kebutuhan  

3. Ketahui riwayat pengumpulan data (siapa, kapan, dimana, 

dengan cara dan peralatan apa) 

4. Tentukan tata cara pengumpulan data dan perlengkapannya  

(lembar pengumpul data, grafik yang diharapkan, dan 

seterusnya) 

5. Usahakan data dari berbagai sumber yang mungkin dan mudah 

memperolehnya. 

Dalam manajemen mutu ada beberapa teknik yang umumnya 

digunakan untuk mengidentifikasi sumber dan memecahkan masalah. 

Berikut dijelaskan satu persatu secara rinci teknik tersebut. 

1. Sumbang Saran (brain storming) 

2. Diagram Afinitas 

3. Diagram Sebab-Akibat (fish bone) 

4. Diagram Pareto 

5. Diagram Arus (flow chart) 

6. Diagram Medan Gaya 

7. Diagram Pohon 

8. Pembandingan/Patok Duga (Benchmarking) 

9. Rumah Mutu. 

10. Teknik lain 

 

1) Sumbang Saran (Brain Storming) 

Istilah lain untuk sumbang saran antara lain, curah pendapat, 

urun rembuk, curah pikir. Berikut dideskripsikan kegunaan, cara 

pelaksanaan, dan ilustrasi dari metode ini: 

 Kegunaan: 
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(1) mengumpulkan sebanyak-banyaknya pendapat dari anggota 

tim tentang satu masalah sehingga diidentifikasi 

berbagai/sejumlah penyebab masalah. Hasil ini masih perlu 

ditindak lanjuti dengan teknik-teknik lainnya, missal Afiniti 

atau Pareto. 

(2) memberdayakan anggota tim melalui pemberian motivasi 

dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang 

dapat meningkatkan kreativitas dan daya piker mereka. 

 Pelaksanaan: 

(1) keikutsertaan dalam kelompok (antara 10-12 orang) adalah 

suka rela atas inisiatifnya  sendiri, dan bebas 

mengemukakan pendapatnya demi untuk peningkatan mutu 

produk/jasa. 

(2) dipilih ketua sebagai fasilitator dan sekretaris sebagai 

penulis. 

(3) ketua memimpin diskusi dimulai dengan menjelaskan topik 

yang akan dibahas dan tata cara pelaksanaannya, antara lain 

setiap anggota diharap menyampaiakan minimal satu 

pendapat, tidak ada benar salah, anggota lain tidak boleh 

mengomentari pendapat anggota lainnya.  

(4) Ketua memberikan kesempatan secara bergilir kepada setiap 

anggota tim untuk menyampaikan pendapatnya baik secara 

lisan maupun tertulis. 

(5) Sekretaris mencatat setiap pendapat dari anggota apa 

adanya, biasanya di kertas flip-chart atau di papan tulis.  

(6) Setelah semua pendapat terkumpul diberi nomer urut.  

(7) Pelaksanaan tidak terlalu lama dan maksimal 30 menit. 

Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa sumbang saran pada 

dasarnya hanya suatu cara untuk mengumpulkan/identifikasi 

pendapat yang masih perlu dibahas lebih lanjut dengan alat/teknik 

yang lain, misalnya diagram afinitas atau Pareto.  

 Contoh simulasi: 
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Kepala Sekolah SMP Harapan Bangsa ingin meningkatkan mutu 

akademik sekolahnya.  Langkah pertama yang dilakukan adalah 

mengundang rapat pleno lengkap yang dihadiri oleh komite 

sekolah, guru-guru, staf administrasi dan meminta sidang untuk 

membentuk Tim Peningkatan Mutu Sekolah (TPMS) yang jumlah 

anggotanya antara 5 sampai  7 orang. Jumlah anggota tim 

disesuaikan dengan besar kecilnya sekolah dan kebutuhan dan 

diupayakan berjumlah ganjil dan dipilih ketua dan sekretaris.  

Selanjutnya Tim mengadakan rapat anggota  ditambah wakil 

sekolah dan komite sehingga jumlah anggota rapat menjadi 

sekitar 10-12 orang.     

Rapat menampung masukan dari anggota untuk peningkatan 

mutu akademik SMP dengan melakukan sumbang saran 

dipimpin oleh ketua tim sesuai prosedur pelaskanaan di atas. 

Setiap anggota tim mengidentifikasi masalah-masalah yang ada 

dan menyampaiakannya (dapat lebih dari satu) secara lisan atau 

tertulis. Sekretaris mencatat/menayangkan semua saran-saran 

di papan tulis atau di layar LCD. Hasilnya, misalnya sebagai 

berikut (untuk simulasi ini dicatat hanya perwakilan saja, dalam 

praktek perlu dicatat saran dari seluruh anggota) dalam tabel 

berikut.  
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Tabel 7.1: Hasil Identifikasi Masalah Dengan Teknik Sumbanag  

     Saran 

 Wakil Komite Sekolah: - Belum ada program spesifik sekolah tentang 

peningkatan mutu akademik sekolah  

- Beban jam mengajar guru terlalu banyak 

- Beberapa guru mengajar di sekolah lain 

 Wakil Guru 1: - Ada ketidaklan pembagian beban jam 

mengajar  

- Jumlah siswa perkelas melebihi 30 siswa 

- Buku pegangan guru belum datang 

- Jumlah buku di perpustakaan belum memadai  

 Wakil Guru 2: - Kesejahteraan belum memadai 

- Kelengkapan lab kurang 

- Tenaga lab belum trampil  

 Kepala Sekolah: - Kerjasama dengan pemangku kepentingan 

belum ada  

- Partisipasi orang tua masih rendah 

- Sistim pendataan Proses Belajar Mengajar 

(PBM) belum dikomputrisasi 

 Wakil Staf Administrasi 1: - Belum ada standar prosedur operasional 

administrasi persuratan, perijinan penugasan, 

dan pengadaan barang,  

- Jumlah personel kurang  

- Gaji belum memadai 

 Wakil Staf Administrasi 2: - Belum ada standar prosedur operasional 

pengadaan barang,  

- Kapasitas komputer perlu di updated 

- Perlu tambah rak arsip 

 

Dalam kenyataannya, pelaksanaan curah pendapat ini 

belum tentu sekali jalan dapat berlangsung beberapa kali 

tergantung besar kecilnya permasalahan dan instansinya. Dari 

simulasi di atas, selanjutnya diinventarisir permasalahan-

permasalahan sebagai berikut. 

Hasil Sumbang Saran:  

1) Belum ada program spesifik sekolah tentang peningkatan 

mutu akademik sekolah  
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2) Beban jam mengajar guru terlalu banyak 

3) Beberapa guru mengajar di sekolah lain 

4) Ada ketidakadilan pembagian beban jam mengajar  

5) Jumlah siswa perkelas melebihi 30 siswa 

6) Buku pegangan guru belum datang 

7)  Jumlah buku di perpustakaan belum memadai  

8) Kesejahteraan belum memadai 

9) Kelengkapan lab kurang 

10)  Tenaga lab belum trampil  

11) Kerjasama dengan pemangku kepentingan belum ada  

12) Partisipasi orang tua masih rendah 

13)  Sistim pendataan Proses Belajar Mengajar (PBM) belum 

dikomputrisasi 

14) Belum ada standar prosedur operasional administrasi 

persuratan, perijinan penugasan, dan pengadaan barang,  

15) Jumlah personel kurang  

16) Gaji belum memadai 

17) Jumlah kBelum ada standar prosedur operasional 

administrasi persuratan, perijinan penugasan, dan 

pengadaan barang,  

18) Jumlah personel kurang  

19) Gaji belum memadai 

2) Diagram Afinitas 

Istilah lain untuk diagram afinitas adalah jaringan afinitas 

(affinity network), diagram kemiripan.  

 Kegunaan: 

menyederhanakan masalah dengan mengelompokan pendapat-

pendapat yang mirip. 

 Pelaksanaan: 

(1) sama dengan cara pelaksanaan sumbang saran hanya saja 

saran atau pendapatnya ditulis pada kertas yang selanjutnya 

ditempelkan di papan tulis atau dinding panel.  
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(2) Waktu lebih lama sekitar 45-50 menit. 

 Contoh simulasi: 

Hasil sumbang saran di atas (19 permasalahan) selanjutnya 

dianalisis oleh TPMS dengan teknik afiniti dengan langkah-

langkah sebagai berikut.  

(1) Ketua Tim menuliskan 19 permasalahan dan setiap 

permasalahan dalam satu kertas karton dan menempelkan 

semua permasalahan pada papan planel (saat ini lebih 

praktis dengan menggunakan CCTV). Hasil tayangan di 

papan tulis/planel atau layar sebagai Gambar 7.1 berikut.  
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Gambar 7.1– Penulisan dan Penempelan Setiap Permasalahan  

          Pada Papan Flanel/Layar 

Selanjutnya, anggota diminta mencermati setiap kartu-permasalahan, 

mengidentifikasi kesamaan antar masalah dan selanjutnya 

mengelompokan permasahan-permasalahan tersebut kedalam satu 

kelompok.    

(2) Setelah semua permasalahan terkelompokan, Ketua Tim 

meminta anggota rapat memberi nama/topik pokok 

permasahan untuk masing-masing kelompok permasalahan. 

(3) Dalam simulasi ini permasalahan-permasalahan 

terkelompokan menjadi 5 pokok permasalahan, yaitu 

Manajemen (1, 11, 12, 14, 17); Pembelajaran (2, 4, 5, 6, 7, 9, 

dan 13); Sarpras (18 dan 19); Kesejahteraan (3, 8, 160); dan 

SDM (10 dan 15) sebagaimana ditunjukan pada Gambar 7.2. 

berikut.  
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Gambar 7.2.- Pengelopokan Permasalahan Berdasarkan Afiniti  
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 Melalui teknik Afiniti 19 permasalahan dari curah pendapat 

dapat dikelompokan menjdi lima masalah besar, selanjutnya lima 

masalah ini perlu ditentuka prioritasnya mana yang harus diatasi lebih 

dahulu dan tentunya kelompok kedua (Pembelajaran) karena kelompok 

ini paling banyak cakupannya, yaitu terdiri dari tujuh permasalahan. 

Dari tujuh permasalahan dalam Kelokpok 2 tersebut perlu dipilih 

permasalahan mana yang akan di lacak sumber/akar masalahnya dan 

dicari penyelesaiannya. Untuk mengetahui sumber/akar penyebab 

permasalahan disarankan dianalisis dengan teknik/cara Diagram Sebab 

Akibat.  

  

3) Diagram Sebab-Akibat (fish bone) 

Istilah lain untuk diagram sebab-akibat (cause-effect diagram) 

adalah diagram tulang ikan (fish-bone diagram) karena bentuknya 

seperti tulang ikan, yaitu pada kepala ikan ditulis masalahnya 

selanjutnya dari kepala ini dibuat tulang utama dan cabang-cabang 

tulang yang  merupakan kompenen-komponen masalahnya.  Umumnya 

cabang tulang ditentukan lima tetapi dapat juga lebih tergantung besar 

kecilnya permasalahan yang dikaji (lihat bentuk umum diagram ). 

Pendekatan ini disebut juga diagram Ishikawa karena yang menemukan 

adalah Prof. Kaoru Ishikawa.  

 Kegunaan: 

(1) Untuk memetakan sumber/akar permasalahan di dalam 

proses yang menghasilan produk/jasa. 

(2) Menemukan penyebab dominan di dalam proses pencapaian 

mutu produk/jasa sehingga dapat dirumuskan solusinya. 

 Pelaksanaan: 

(1) Sama dengan cara pelaksanaan sumbang saran dilakukan 

secara bergilir. 

(2) Sekretaris menyiapkan papan tulis/panel/CCTV –LCD yang 

sudah bergambar   kerangka ikan dengan lima rangka 

tulangannya. Untuk bidang pendidikan khususnya satuan 
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pendidikan sumber masalahnya a didekati melalui lima 

sumber masalah, yaitu orang, bahan, alat, prosedur, dan 

lingkungan sebagaimana tertera di Gambar 7.3. berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7-3: Diagram Umun Tulang Ikan 

 

Yang dimaksud “orang” disini adalah semua pelaku yang 

terlibat dalam proses kegiatan pembelajaran. Bahan adalah 

material, misal bahan praktek lab dan workshop untuk 

proses kegiatan pembelajaran. Alat adalah semua sarana 

fisik dan perlengkapan yang dipakai dalam proses-proses 

kegiatan pembelajaran. Prosedur adalah cara, metode, 

teknik, system, peraturan, kebijakan, dan aspek-aspek lain 

sejenis itu yang digunakan dalam proses kegiatan 

pembelajran, missal kurikulum, UU, PP, Permen dst. 

Lingkungan adalah suasana sekolah, situasi kelas, dan 

kondisi yang melingkupinya.   

(3) Ketua tim menekankan bahwa tim akan menelusuri sumber 

masalah untuk peningkatan mutu pembelajaran sekolah 

sebagaimana tertulis di kepala ikan. 

 
MASALAH 

Orang Bahan Alat 

Prosedur Lingkungan 
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(4) Selanjutnya, ketua tim meminta setiap anggota fokus pada 

satu per satu masalah/cabang tulang dan dimulai dari yang 

pertama (orang), lalu ditlusuri sumber masalahnya sebagai 

berikut. 

Pertanyaan  : Siapa/orang yang mana? 

Jawabnya  : missal, guru 

Apa yang salah dengan guru?  

Jawabnya  : missal, sering terlambat 

Mengapa guru sering terlambat? 

Jawabnya  : missal, karena mengajar  di sekolah lain. 

Mengapa mengajar di sekolah lain? 

Jawabnya  : misalnya, karena gaji rendah tidak 

mencukupi kebutuhan hidup. 

Bila masalah gaji rendah sudah tidak bisa dilacak lagi 

penyebabnya maka gaji rendah tersebut merupakan 

sumber/akar penyebab masalah dan untuk memudahkan 

merekapnya maka gaji rendah dalam diagram perlu 

dilingkari (lihat gambar 7.4).  

(5) Demikian seterusnya satu persatu sumber masalah 

dicermati oleh semua anggota tim sampai didapat akar 

permasalahan untuk keempat sumber masalah lainnnya: 

alat, bahan, prosedur, dan lingkungan. 

(6) Setiap cabang masalah diakhiri dengan penyebab/akar 

masalah dan diberi tanda bentuk lingaran/elip.  

(7) Sebagai ilustrasi/simulasi hasil akhir analisis dengan 

Diagram Tulang Ikan terangkum dalam Gambar 7.4. halaman 

berikut.  

Untuk menentukan prioritas mana dari lima (5) sumber masalah 

yang harus datasi dahulu sehingga mutu pembelajaran di 

sekolah meningkat secara signifikan dapat ditempuh dengan 

teknik/diagram Pareto sebagaimana dijelaskan berikut.  
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4) Diagram Pareto  

• Disebut diagram Pareta karena ditemukan oleh ahli ekonomi 

Italia bernama Vifredo Pareto di tahun 1897. Alat/teknik ini sering 

juga disebut analisis Pareto. Beliau terkenal dengan kaidahnya 

80/20, yang maknanya sebagaian besar (80%) masalah 

bersumber dari sebagian kecil (20%) dari seluruh variasi sumber 

masalah.  Juran di tahun 1940 menulisan: “Most problems are the 

results of just a few causes, most productive outcomes are due to just 

a few specific people, operations, or work unit and so on.  

Sebagai ilustrasi teoritis, misalnya dari data tahunan statistik 

sekolah, siswa yang tidak masuk sekolah (absen) 80% alasan 

mereka adalah karena sakit, selebihnya 20% karena membantu 

orang tua ke sawah/ladang, keluarganya meningal, acara keluarga, 

belum bayar SPP, tidak punya seragam sekolah dan lainnya. Dalam  

ilustrasi ini porsi 80% hanya terdiri dari satu jenis penyebab 

(sakit), namun dalam prakteknya porsi 80% ini dapat terdiri lebih 

dari satu jenis variable. Untuk contoh realitisnya dapat dicermati 

dari kasus data pada analisis penyebab rendahnya mutu 

pembelajaran dengan diagram  Tulang Ikan di Sub-Bab 

sebelumnya maka 80% terdiri dari tiga sumber penyebab, yaitu 

orang, prosedur, dan lingkungan sebesar 84% (lihat penjelasan 

bersama gambar Diagram Pareto).   

 

 Kegunaan: 

Untuk menemukan penyebab utama dari suatu masalah yang 

menyebabkan kegagalan atau keberhasilan pencapaian mutu 

produk/jasa. 

 Pelaksanaan: 

Contoh yaitu menentukan penyebab utama (80%). Analisis 

Pareto dilakukan dengan tahap-tahap berikut. 

(1) Identifikasi berbagai penyebab masalah yang diperkirakan 

berkontribusi terhadap munculnya masalah yang dibahas. 
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(2) Menghitung (tally) jumlah/kuantitas masing-masing 

penyebab masalah yang diidentifikasi di atas. Lebih baik 

penghitungan berdasarkan hasil survey, dokumen resmi, 

atau akumulasi pendapat masing-masing anggota tim. 

(3) Gambar diagram batang dengan susunan dimulai dari kiri 

untuk penyebab dengan jumlah/tally atau prosentase  

tertinggi diikuti berikutnya yang lebih rendah dan di akhiri 

paling kanan yang paling rendah (perhatikan Tabel 7.2). 

     

 Contoh: 

Mengidentifikasi penyebab utama (sebagaian besar/80%) hasil analisis 

Tulang Ikan untuk masalah “Rendahnya Mutu Pembelajaran”, tim 

melakukan pendataan dan tabulasi dengan cara menghitung  jumlah 

tulang yang ada pada setiap penyebab utama (orang, bahan, alat, 

prosedur, dan lingkungan). Jumlah tulangan setiap penyebab utama 

ditabulasi sebagai berikut. 

  

Tabel 7-2:Penyebab-penyebab Rendahnya Mutu Pembelajaran 

No. 

                     Kategori 

Penyebab 
Utama 

Frekuensi 

(Jumlah tulang) 

Prosentase 

(Relative) 

Presentase 

(Komulatif) 

1 Orang llll llll 10 40% 40% 

2 Bahan ll 2 8% 48% 

3 Alat ll 2 8% 56% 

4 Prosedur llll lll 8 32% 88% 

5 Lingkungan lll 3 12% 100% 

 Jumlah  25 100  

 

 Dari tabel di atas presentase komulatif (80%) penyebab utama 

dari Rendahnya Mutu Pembelajaran adalah Orang, Prosedur, dan 

Lingungan (84%). Dari ke tiga penyebab masalah ini, Orang adalah 

yang tertinggi (40%) dan akar penyebab utamanya adalah sehingga 

penyebab utama inilah yang pertama sekali harus di atasi, setelah itu 
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baru Prosedur, dan selanjutnya Lingkungan. Penyebab masalah 

“orang” akar penyebabnya untuk guru, pegawai, dan siswa masing-

masing adalah riviu regulasi, jatah jumlah pegawai terbatas, dan 

pelatihan AMT. Masing-masing akar masalah ini perlu diatasi dengan 

merancang program kerja dan semestinya masuk dalam Rencana 

Pengembangan Sekolah (RPS). 

Dalam penggambaran grafis Pareto untuk lima penyebab utama 

Rendahnya Mutu Pembelajaran dapat ditunjukan dalam Gambar 7.5. 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.5: Diagram Pareto Penyebab Rendahnya  Mutu Pembelajaran 
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5) Diagram Arus (flow chart) 

 Diagram arus disebut juga diagram alur, diagram alir (flow 

chart) dan input-output chart. 

 Kegunaan: 

(1) Menggambarkan tahap-tahap suatu proses produksi/jasa 

(2) Memperbaiki proses/tahap-2 suatu produk/jasa  

(3) Menemukan pada tahapan mana masalah atau kegagalan 

terjadi dalam proses produksi/jasa sehingga dapat 

dirumuskan solusinya. 

 Pelaksanaan: 

(1) Identifikasi dan susun tahapan suatu proses pruduksi/jasa.  

(2) Masing-2 tahap menjadi prasarat tahap berikutnya.  

(3) Gambarkan masing-masing tahapan proses produksi/jasa 

dengan simbul dan makna secara detail dan rinci 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

- Terminal/Pemberhentian 

 
Menunjukkan awal atau akhir dari aliran proses. Biasanya, diberi 

kata-kata ‘Start’, ‘End’, ‘Mulai’, atau  ’Selesai’. 

- Proses, Manual Operasi, dan Manual Input 

 
Untuk menunjukkan sebuah proses atau operasi digunakan persegi 

panjang. Teks dalam simbol proses ini harus menggunakan kata 

kerja, seperti ‘mengambil data’, ‘memeriksa isian formulir’, atau yang 

lainnya dalam deskripsi yang singkat dan jelas.  
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Untuk proses atau operasi yang dilakukan secara manual (tidak 

melibatkan komputer), dalam diagram alir digambarkan dengan 

trapesium. Kita dapat menggunakannya untuk menggambarkan 

proses seperti mengisi formulir atau memeriksa dokumen. 

 

 
Untuk proses yang melibatkan manusia dan komputer seperti 

memasukkan data ke dalam computer. Untuk proses memasukkan 

input ke dalam sistem seperti ini dalam diagram alir  disebut manual 

input.  

 

- Data     

         
Data dapat menjadi input suatu proses atau merupakan outputnya. 

Dalam diagram alir, data dimodelkan dengan simbol jajaran genjang 

atau juga sering disebut bentuk input-output, I/O.  

- Keputusan  

 
Keputusan digunakan untuk melambangkan pengambilan keputusan 

bagaimana alur dalam diagram alir berjalan selanjutnya berdasarkan 

kriteria atau pertanyaan tertentu.  

Pertanyaan yang digunakan biasanya pertanyaan dengan jawaban ya 

atau tidak.  
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- Penyimpanan Data (Stored Data) 

 
Ini menggambarkan informasi yang disimpan dalam media 

penyimpanan data secara umum, misalnya hard drive, memory card, 

flash disk, atau media lain. Digunakan simbol segi empat dengan sisi 

tegaknya melengkung ke kiri. 

 

- Pangkalan Data (Database) 

 
Silinder merupakan simbol yang digunakan untuk basis data. Anda 

juga dapat menggunakan simbol silinder untuk data di database dan 

untuk data dalam komputer dapat menggunakan stored data. 

 

- Proses di tempat lain (Predefined Process) 

 
Predefined process yaitu proses yang telah kita jelaskan lebih rinci 

dalam diagram alir tersendiri. Ini memungkinkan kita untuk 

menampilkan diagram alir sesuai dengan tingkat detail yang kita 

inginkan. Misalkan, untuk tingkat manajer pada organisasi kadang 

hanya perlu gambaran prosedur secara umum, tidak dalam detail 

teknis. Ini dilambangkan dengan segi empat dengan garis ganda pada 

sisi tegaknya.  

 Berikut contoh diagram alir untuk Pendaftaran Anggota 

Perpustakaan dan diagram alir untuk Pengajaran Praktek Di Bengkel 

(Workshop).  
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- Contoh Simulasi-1: Proses Pendaftaran Anggota 

Perpustakaan 

 

 
  

Gambar 7-6: Contoh Diagram Arus 

 

 

- Contoh Simulasi 2: Pengajaran Praktek di Bengkel/Workshop

  

 

 

 

 

 

https://insidemain.files.wordpress.com/2012/03/contoh-flowchart.png
https://insidemain.files.wordpress.com/2012/03/contoh-flowchart.png
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Gambar 7-7: Simulasi 2- Pengajaran Praktek di Workshop 

Lingkungan 

Bahan 
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6) Diagram Medan Gaya 

Diagram Medan Gaya (force field diagram atau force field 

analysis). Diagram juga disebut diagram bidang kekuatan. 

Diagram ini dirumuskan oleh Kurt Lewin Professor dari 

Universitas IOWA.     

 Kegunaan: 

(1) Untuk mengidentifikasi factor-faktor pendorong dan factor-

faktor penghambat dalam mengimplementasikan suatu 

perubahan. 

(2) Memperkuat faktor-faktor pendukung dan meminimalkan 

bahkan bila memungkinkan menghilangkan factor-faktor 

penghambat. 

 Pelaksanaan: 

(1) Presentasi dengan jelas di forum tentang ide, manfaat, dan 

cara pelaksanaan dari suatu kebijakan yang membawa 

perubahan. 

(2) Lakukan diskusidan lanjutkan dengan teknik sumbang saran 

(ada ketua dan sekretaris) dan identifikasi factor pendorong 

dan penghambat terhadap kebijakan 

(3)  tuliskan semua faktor pendorong dan penghambat oleh 

sekretaris 

(4) Beri nilai prioritas untuk setiap factor, misal ada 5 faktor 

maka nilai masing-masing factor adalah 5 sampai dengan 1 

atau 6 faktor maka nilai masing-masing 1 sampai 6 dan 

begitu seterusnya. Faktor pendorong diberi tanda nilai plus 

(+) dan factor penghambat diberi tanda nilai minus (-).  

(5) Tuliskan rekomendasi untuk memperkuat faktor pendorong 

dan menekan atau menghilangkan faktor penghambat. 

 Contoh simulasi: Kebijakan penerapan MMT di suatu instansi, 

modifikasi Tampubolon (2001, 246).  
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Tabel 7.3. – Faktor pendukung dan Penghambat dalam Analisis Medan 

Gaya 
N

o. 
Faktor Pendorong 

Ni-

lai 

N

o. 
Faktor Penghambat 

Ni-

lai 

1 

Semua warga dapat 

kesempatan berpartisipai 

secara aktif 

-----------------------------------> 

 

+ 5 
1 

Sentralisasi 

kekuasaan 

 

< -------------------------- 

 

-6 

2 

Memperhatikan kebutuhan 

pelanggan secara objektif, 

cermat, dan serius 

-----------------------------------> 

 

+ 4 

 
2 

Sifat, sikap, dan 

sistem birokrasi yang 

kaku  

< -------------------------- 

 

 

-5 

3 

Peningkatan mutu 

berkelanjutan dan 

berkesinambungan 

-----------------------------------> 

 

+ 3 
3 

Insentif untuk 

pengelola belum 

memadai 

< -------------------------- 

 

 

-4 

4 

Situasi menang-menang (M-

M) dikembangkan  

-----------------------------------> 

 

+ 2 
4 

Paradigma para 

pengelola dalam 

masih pro Non-MMT  

< -------------------------- 

 

 

- 3 

 

5 

Warga sekolah umumnya 

menginginkan pembaharuan 

(reformasi) 

-----------------------------------> 

 

+ 1 

5 

Peralatan, utamanya 

lab dan  perpustakaan 

serta alat bantu 

belajar-mengajar 

minim  

< -------------------------- 

 

 

- 2 

6 - 

 

6 

Masih 

berkembangnya 

budaya lama, etos 

kerja seadanya, tidak 

mempunyai obsesi 

peningkatan mutu 

produk/jasa. 

< -------------------------- 

 

- 1 

Rekomendasi: 
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1. Otonomi instansi dan demokratisasi dalam sistem kekuasaan perlu 

direalisasi dan ditingkatkan. Keduanya akan mengurangi intensitas 

kendala no. 1 dan 2 dan memperkuat faktor pendorong no. 1 dan 2   

2. penghargaan/insentif pengelola perlu layak. Anggaran pendidikan perlu 

memadai khususnya untuk proses pembelajaran. Kedua ini akan 

mengurangi intensitas kendala no. 3, 4, dan 6 selanjutnya memperkuat 

factor pendukung 3, 4, dan 5. 

3. Peningkatan kemampuan para pengelola melalui pelatihan dan pendidikan 

MMT yang terprogram. Usaha ini akan mengurangi intensitas kendala 4 

dan 5 selanjutnya memperkuat factor pendorong 3, 4, dan 5.  

 

Pemberian nilai faktor pendorong dan kendala sesuai skala 

intensitasnya, semakin tinggi nilainya semakin tinggi intensitasnya. 

Dalam contoh kekuatan pendukung ada lima faktor sehingga nilai 

tertinggi +5 dan terendah +1, sedangkan factor kendala ada enam faktor 

sehingga nilai tertinggi -6 danterendah -1. Untuk mudahnya penulisan 

faktor-faktor diurutkan dari atas kebawah mulai dari yang terkuat 

intensitasnya sampai dengan yang terlemah, selanjutnya pemberian 

nilai dimulai dari yang terlemah dari bawah dengan nilai +1 untuk 

pendudkun dan -1 untuk kendala terus naik ke atas dan nilainya 

meningkat satu demi satu sampai nilai tertinggi yang ada di kolom tabel 

tersebut.  

Rekomendasi yang diberikan, dalam contoh di atas ada3, secara 

prinsip adalah untuk meningkatkan intensitas faktor-faktor 

pendudkung dan meminimalkan/menihilkan faktor-faktor kendala.   

7) Diagram Pohon  

 Diagram pohon (tree diagram) disebut diagram pohon karena 

diagram hasil analisisnya menyerupai pohon yang berdahan dan 

beranting banyak. Alat analisis ini juga disebut diagram sistematis 

(systematic diagram).   

 Kegunaan: 

Digunakan oleh tim atau individu untuk hal berikut 

(Tamubolon, 2001, 248). 
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(1) Menggambarkan hirarki kegiatan yang sistematis dalam 

kegiatan produksi/jasa 

(2) Meningkatkan kemampuan berfikir yang sistematis untuk 

dapat melaksanakan tugas tugas harian peningkatan mutu 

produk/jasa dengan baik.  

 Pelaksanaan: 

(1) menentukan tujuan pokok kegiatan 

(2) Menguraikan tujuan pokok menjadi kegiatan-kegiatan 

yang hierarkis secara rinci.  

(3) Menuangkan hierarki kegiatan-kegiatan tersebut kedalam 

diagram pohon 

Diskusi tim biasanya diawali dengan teknik sumbang saran 

dan selanjutnya dapat dipergunakan  diagram afinitas bila 

diperlukan. 

 Contoh Ilustrasi: 

Setelah melalui curah pendapat, Tim Peningkatan Mutu 

Sekolah (TPMS) merumuskan tiga kegiatan umum yang 

direkomendasikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran 

sekolah, yaitu Pemberdayaan  SDM, Peningkatan Sarpras, dan 

Peningkatan Hubungan dengan Dunia Usaha/Industri 

(DU/DI). Masing-masing kegiatan utama tersebut dirinci 

dalam sub-kegiatan sebagai berikut.  

(1) Kegiatan Pemberdayaan SDM, mencakup: 

- Peningkatan mutu diklat dalam jabatan 

- Peningkatan kesejahteraan 

(2) Peningkatan Sarana Prasarana, mencakup: 

- Peningkatan kelengkapan perpustakaan 

- Peningkatan kelengkapan lab dan bengkel. 

(3) Peningkatan Hubungan dengan pemangku kepentingan, 

mencakup: 

- Peningkatan hubungan dengan instansi pemerintah 

- Peningkatan hubungan dengan instansi swasta 
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 Masing-masing kegiatan di atas masih bisa/perlu dirinci lebih 

detail lagi sehingga tergambarkan peta mutu dan masalah yang ada 

(lihat Gambar 7-8).  Selanjutnya dari diagram pohon ini dirumuskan 

program kegiatannya dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).  

Nilai tambah yang lain dari diagram pohon ini adalah melatih 

anggota tim untuk berfikir kritis dan logis terhadap suatu masalah 

yang muaranya diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pencapaian mutu produk/jasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 7-8: Diagram Pohon 
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8) Patok Duga (Benchmarking) 

Patok Duga (Banchmarking) disebut juga “pembandingan” 

karena dilakukan dengan cara membandingkan dan mencari 

menemukan hal baru yang perlu dan cocok, dengan modifikasi 

yang diperlukan, untuk diterapkan di institusinya. Goetsch dan 

davis (1994, 414) mendifinisikan “Benchmarking is the process of 

comparing and measuring an organization’s operation or its internal 

processes against those of a best-in-class performer from inside or 

out side its industry.” Maknanya, patok duga adalah proses 

pembandingan dan pengukuran proses penyelenggaraan organisasi 

dibandingkan dengan institusi yang terbaik dikelasnya baik dari 

institusi yang yang melakukan pembandingan maupun institusi di 

luar yang melakukan pembandingan. Dari perbandingan tersebut 

dianalisis perbedaanya, mengapa dapat berbeda dan 

mengidentifikasi factor-faktor pendukung yang diperlukan untuk 

mencapai mutu setara bahkan melampaui mutu institusi 

pembandingnya. Hasil analisis ini tentunya menjadi dasar dalam 

perumusan program tahunan baik jangka menengah maupun 

program jangka panjang menuju tercapainya mutu produk/jasa 

yang diharapkan. 

Ada perbedaan antara patok duga/pembandingan dengan 

kompetisi. Dalam kompetisi institusi membandingkan produk 

(fiture dan harga) dari institusi pesaing dengan produk institusi 

yang bersangkutan.  Patok duga/pembandingan tidak terlalu fokus 

pada fiture dan harga tetapi lebih fokus pada proses bagaimana 

produk/jasa tersebut dihasilkan, didistribusi, dimonitor. Dalam 

melakukan patok duga/pembandingan perlu ada kesepahaman 

antara ke dua institusi yang melaukan pembandingan dengan 

institusi yang dijadikan pembanding.  Dalam proses pembandingan 

ini perlu dijunjung tinggi etika, misal tidak boleh mengkopi tanpa 

ijin, tidak boleh melakukan penyelidikan (spionase), dan tidak 
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boleh memaksa meminta hal-hal yang bersifat rahasia, semisal 

HAKI, copy right dari institusi.   

 Kegunaan: 

1. Membantu instansi merumuskan proses peningkatan 

kinerjanya guna mengejar atau melampaui 

ketertinggalannya (gap) terhadap kinerja institusi terbaik 

di kelasnya tanpa harus melakukan dari nol cara perumuan 

pencapaian kinerjanya. Perhatikan Gambar 7.9 berikut yang 

menggambarkan proses patok duga sebagai bagian dalam 

upaya peningkatan mutu berkelanjutan. 

 

 
Gambar7-9: Perubahan Proses Patok Duga yang diikuti 

Perubahan Berkelanjutan 

 

 Pelaksanaan: 

Perumusan proses pencapaian kinerja dilakukan melalui 

patok duga terhadap apa yang telah dilakukan oleh instansi 

pembanding di kelasnya. Peningkatan mutu dengan ini 
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sebenarnya tidak terlalu rumit tetapi memerlukan persiapan 

dan persyaratan yang matang. Goetsch dan Davis (1994, 416) 

mendeskripsikan ada 14 syarat untuk dapat melakukan patok 

duga dengan baik, yaitu sebagai berikut.  

- Dapatkan komitmen pihak manajemen. 

- Datakan proses kinerja institusi Anda  

- Identifikasi kekuatan dan kelemahan proses kinerja dan 

buat dokumennya 

- Pilih proses yang akan dipatok dugakan/dibandingkan 

- Bentuk tim patok duga 

- Kaji institusi-institusi terbaik di klasnya 

- Pilih institusi yang menjadi potok duga 

- Rumuskan persetujuan hal-hal yang diperlukan dalam 

proses patok duga 

- Kumpulkan data  

- Analisis data dan rumuskan kesenjangan kinerjanya/gap 

- Rencanakan program untuk mencapai/melampaui 

kesenjangan kinerja/gap  

- Implementasikan program 

- Monitor kinerja 

- Tentukan patok duga baru sebagai kelanjutan siklus 

peningkatan kinerja institusi. 

Secara grafis keempat belas persyaratan di atas divisualisasikan dalam 

Gambar 7-10 berikut. 
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Gambar7-10: Siklus Tahapan Pelaksanaan Patok Duga 

 

Dari 14 langkah proses patok duga di atas dapat 

dikelompokan kedalam tiga kategori, yaitu Persiapan, 

Pelaksanaan, dan Pasca Pelaksanaan. Tiga tahapan dalam proses 

patok duga ini juga menegaskan siapa pelaku atau penanggung 

jawab pada masing-masing kategori tahapan pelaksanaan 

tersebut.  Gambar 7.10. menegaskan bahwa tahapan akhir 

proses PD (tahap ke 14) akan berlanjut ke tahap 2 sebagai suatu 

siklus pengulangan dalam upaya peningkatan mutu 

berkelanjutan. 

Untuk memperoleh hasil yang optimal,  maka pelaksanaan patok 

duga perlu beberapa prasarat sebagai berikut. 

1) Kemauan dan komitmen semua pihak 

2) Terkait dengan tujuan stratejik institusi 
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3) Tujuan untuk menjadi yang terbaik, bukan sekedar 

peningkatan 

4) Terbuka untuk ide-ide baru 

5) Pemahaman terhadap proses, produk, dan jasa 

6) Pendataan terhadap proses yang terjadi di institusi 

7) Ketrampilan analisis proses 

8) Kemampuan dalam penelitian dan komunikasi 

9) Ketrampilan pengembangan tim.  

 

1. Kendala dalam Bench Marking 

Pelaksanaan patok duga atau pembandingan memang memerlukan 

kesiriusan dalam penyiapan pembandingan, kekampuan merekam 

proses yang terjadi di institusi pembanding, dan kemampuan mengkaji 

kasil pembandinag serta merumuskan program peningkatan mutu. 

Berikut ini menurut Goetsch and Davis  (1994, 1427-8) beberapa 

kendala yang umumnya dijumpai oleh banyak institusi dalam 

menerapkan teknik ini.  

1) Fokus internal, yaitu kegagalan melihat proses internal 

dan melihat institusi pembanding 

2) Tujuan patok duga yang terlalu luas 

3) Rentang waktu kajian yang tidak realistic, umumnya 

enam bulan  

4) Komposisi tim yang tidak memadai 

5) Memilih institusi pembanding kelas OK, bukan the best . 

Ini disebabkan tiga kemungkinan:  

- the best-in class tidak tertarik untuk bermitra dalam 

patok duga 

-  salah pilih institusi pembanding 

- tim malas dan memilih yang praktis saja 

6) Salah fokus pengumpulan data di institusi pembanding 
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7) Tidak sensitif terhadap institusi mitra pembanding, 

misal terlalu banyak menyita waktu, tidak mengikuti 

protokoler mereka dst. 

8) Minimnya dukungan manajemen puncak. 

Deskripsi di atas memang ideal dan perlu untuk Negara industry 

yang sudah sangat maju. Untuk kondisi Indonesia cara patok duga dapat 

dimodifikasi sesuai konteksnya yang penting memberi nilai tambah 

peningkatan mutu selaras dengan semboyan peningkatan 

berkelanjutkan.  Patok duga berbeda dengan studi banding, karena studi 

banding jarang sekali merujuk ke best-institution in the class. Prinsi-

prinsip patok duga semaksimal mungkin dapat dipenuhi sehingga 

memberi hasil yang optimum. Patok duga juga dapat dilakukan antar 

departemen/fakultas/prodi di dalam lembaganya sendiri manakala 

situasinya tepat.   

 

9) Rumah Mutu (House of Quality) 

Nama lengkan teknik pengendalian mutu ini adalah Diagram 

Rumah Mutu hanya orang sering menyebutnya dipendekkan jadi Rumah 

Mutu (RM). Teknik ini merupakan pendekatan yang yang paling banyak 

digunakan dalam penyebargunaan fungsi mutu (quality function 

deployment, QFD) di institusi yang menganut MMT.  Sedangkan menurut 

Goetsch dan Davis (1994, 465) QFD sendiri dijelaskan sebagai salah satu 

kunci untuk mencapai peningkatan mutu berkesinambungan dengan 

melibatkan pelanggan/klien sedini mungkin dalam proses perencanaan 

produk/jasa. Seperti namanya, secara struktur RM terdiri dari dinding-

dinding, plafon, atap dan pondasi, dan perabot rumah tangga yang 

dibutuhkan.  

Kegunaan teknik pengendalian mutu ini adalah untuk 

menerjemahkan kebutuhan pelanggan/klien ke dalam perencanaan 

program sehingga kegiatan dan hasil pelaksanaan program dapat 

terukur untuk menjamin tercapainya mutu produk/jasa sesuai 

kebutuhan pelanggan/klien.  Menurut Goetsch dan Davis (1994, 469) 
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keuntungan organisasi yang berhasil menerapkan QFD akan 

memperoleh paling tidak empat hal, yaitu focus pelanggan,efisiensi 

waktu dalam menghasilkan produk/jasa yang bermutu, orientasi 

kerjatim (teamwork)entasi dokumentasi sebagaimana diilustrasikan 

dalam gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

Gambar 7.11.- Keuntungan Keberhasilan Penerapan QFD 

 

Sedangkan prosedur pelaksanaan RM menurut Tampubolon 

(2001, 256) menjelaskan ada tujuh tahap tahapan sebagai berikut. 

(1) Menentukan pelanggan dan kebutuhannya  

(2) Menentukan urutan prioritas kebutuhan 

(3) Merancang program (rencana mutu) yang sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan. Jelasnya, menerjemahkan kebutuhan 

pelanggan menjadi program mutu. 

(4) Meperkirakan tingkat (kuat/lemahnya) hubungan antara 

kebutuhan pelanggan dan program mutu 

(5) Memperkirakan tingkat (kuat/lemahnya) hubungan antar unsur-

unsur program 

(6) Memperkirakan bobot setiap unsur program.  

Orientsi 
Dokumentsi 

Orientsi 
Kerjatim 

Efisien 
Waktu 

Fokus  
Pelanggan 
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(7) Memperkirakan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan 

program.  

Diagram RM yang terdiri dari beberapa komponen rumah secara 

matrik diilustrasikan dalam gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   Gambar7-12:Diagram Rumah Mutu 

 

 Analisis perencanaan mutu dalam RM pada prinsipnya menurut 

Tampubolon (2001, 256) merupakan rangkaian lembar-lembar matrik 

yang jumlahnya berubah-ubah sesuai kebutuhan, namun jumlah standar 
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(Hubungan C-A) 
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Program rencana mutu 
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  E 
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yang umumnya dipakai adalah enam (6) sebagaimana tersusun dalam 

Gambar 7-12 di atas. Masing-masing lembar dan deskripsinya dijelaskan 

dalam table berikut. 

 

 Tabel 7.4.- Deskripsi Lembar Matrik dalam Diagram Rumah Mutu 

No. Lembar Isi Deskripsi 

1 A 
Kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan, sesuai 
dengan urutan prioritas 

2 B Berbagai informasi penting tentang perencanaan  

3 C 
Rencana mutu yang diterjemahkan dari kebutuhan 
pelanggan  

4 D 

Indikator tingkat/kekuatan hubungan (KH) antara setiap 
unsur kegiatan rencana/program mutu (C) dengan 
setiap kebutuhan (A) dan diberi bobot nilai dan simbul 
berturut-turut: 3 = tinggi ~ ©, 2 = sedang ~ Ο, 1 = 
rendah ~ ∆, dan jika tidak ada hubungan tidak diberi 
tanda. Yang menentukan KH tinggi, sedang, dan rendah 
adalah mereka para ahli di bidangnya yang merancang 
rencana/program mutu.  

5 E 

Indikator KH antara unsur-unsur rencana mutu 
(program kegiatan). KH itu menyangkut derajat saling 
mendukung antara satu  unsur dan unsur lainnya. 
Tingkat hubungan unsur (KHU) ini akan berkaitan 
dengan  TKT yang akan dijelaskan berikut. Indikator 
KHU diberi nilai dan tanda berikut: 3 = tinggi ~ (+), 2 = 
sedang ~ (0), 1 = rendah ~ (-), dan jika tidak ada 
hubungan tidak diberi tanda. 

6 F 
Berbagai informasi tentang  perencanaan, khususnya 
tentang program kegiatan (rencana mutu), juga tentang 
pelaksanaan, terutama evaluasi.  
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Contoh Simulasi: 

Sekolah Menengah Pertama Harapan Bangsa akan menerapkan MMT, 

Kepala Sekolah telah membentuk Tim Pengembangan Mutu Sekolah 

(TPMS) dan menyadari  beberapa anggota Tim ada yang pernah 

mengikuti lokakarya MMT, beberapa anggota Tim lainnya mengetahui 

MMT melalui membaca. Menyadari hal tersebut Kepala Sekolah 

meminta  “Cipta Mutu Prima”  (CMP) sebagai konsultan di bidang 

manajemen mutu untuk memberikan pelatihan kepada 10 anggota Tim 

Pengembang Mutu Sekolah (TPMS) tentang implementasi MMT di 

sekolah.  Setelah ada kesepakatan dengan Kepala Sekolah, CMP perlu 

merancang program pelatihan yang utamanya tentang variasi/topik-

topik materi pelatihan, kedalaman pembahasan , dan waktu yang 

diperlukan baik keseluruhan waktu pelatihan maupun waktu yang 

diperlukan untuk setiap topik. Untuk  itu, CPM melakukan  hal-hal 

berikut. 

(1) Bertemu Kepala Sekolah  dan membicarakan  apa yang 

diinginkan oleh sekolah secara spesifik dalam implementasi 

MMT. 

(2) Mewawancarai ke-10 calon peserta pelatihan sebag ai pelanggan 

primer untuk mengetahui latar belakang mereka, antara lain 

latar belakang pendidikan, tugas utama, dan hal-hal lain yang 

relevan. 

(3) Berdasarkan hal-hal di atas,  secara profesional (professional 

judgment)  CMP menyimpulkan  bahwa kebutuhan utama 

sekolah adalah “Kemampuan Merencana dan Melaksanakan 

MMT di Sekolah”. Secara luas TPMS memerlukan enam (6) hal 

kebutuhan yang perlu dipenuhi melalui pelatihan, yaitu sebagai 

berikut.  

 Kemampuan merancang dan melaksanakan Rencana 

Strategik Mutu 

 Pemahaman filosofi dan terminology MMT  
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 Kemampuan mengetahui pelanggan/klien dan kebutuhannya 

 Penguasaan strategi memenuhi kebutuhan pelanggan/klien 

 Kemampuan menumbuhkan budaya peduli mutu 

 Penguasaan Teknik Pengendalian Mutu 

(4) Melakukan  “tes” penguasaan kemampuan dasar untuk ke 6 hal 

di atas, diperoleh nilai rerata untuk seluruh calon peserta diklat 

adalah 45 dalam rentang nilai 00-100. Sedang target 

kemampuan di akhir pelatihan adalah kemampun di atas adalah 

75. 

(5) Tim membahas Program Pelatihan yang dapat memenuhi enam 

(6) kebutuhan  di atas dan secara profesional mereka 

menetapkan tujuh (7) topik-topik pelatihan berikut. 

 Filosofi dan Sejarah MMT 

 Pelanggan dan kebutuhannya 

 Kepemimpinan MMT  

 Budaya Mutu 

 Pemberdayaan staf 

 Teknik Pengendali Mutu 

 Renstra Mutu Pendidikan 

(6) Menentukan alokasi waktu (jam) untuk setiap topik pelatihan 

dengan menggunakan p-pendekatan Diagram Rumah Mutu, 

yaitu menggambarkan RM dengan 6 komponennya A sampai 

dengan F dengan diagonal “Prioritas” pada pojok kiri atas, 

perhatikan Gambar 7-15. Selanjutnya lakukan tahap demi 

tahap sebagai berikut. 

 Pertama, isikan kebutuhan pelatihan (6 hal) pada dinding A 

dengan urutan prioritas kebutuhan pelanggan : 

- Contoh:  

Kemampuan Merancang dan Melaksanakan Rencana 

Strategik Mutu 

Untuk mencapai kemampuan ini perlu menguasai hampir  

semua unsur/ topik pelatihan lainnya, yaitu Pelanggan 
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Pendidikan dan Teknik Pengumpulam Data Mutu, 

Kepemimpinan MMT, Budaya Mutu, Pelibatan dan 

Pemberdayaan Staf. Oleh karena itu, topik ini diberi bobot 5 

(sangat penting) dengan rentang artian skala 5 = sangat 

tinggi; 4 = tinggi; 3 = sedang; 2 = rendah; dan 1 = sangat 

rendah.  Sedangkan Kamampuan Penguasaan Falsafah dan 

Nilai-nilai MMT sebagai dasar tidak perlu prasarat 

penguasaan unsur/topik pelatihan lainnya, maka dapat 

diberi sklala 1. dengan .  

 Kedua, Cantumkan Kemampuan Dasar (nilai hasil tes awal = 

45) dan Target Kamampuan di akhir pelatihan  yang akan 

dicapai untuk masing-masing topik pelatihan (target nilai 

akhir = 75) di dinding B.  

 Ketiga, isikan rencana/program mutu: topik-topik pelatihan 

(7 topik) pada plafon C. 

 Keempat, menentukan Kekuatan Hubungan (KH) antara 

kebutuhan pelanggan (A) dengan topik-topik pelatihan (C). 

Pedoman pembobotan/nilai, makna, dan simbul KH adalah 3 

= tinngi = ©; 2 = sedang = Ο; dan 1 = rendah = Ο. Contoh, 

hubangan antara Pemahaman filosofi dan Terminology MMT 

dengan Filosofi dan Nilai-nilai MMT tentu sangat tinggi 

sehingga diberi nilai 3 dan simbul lingkaran berisi (©). Untuk 

KH antara Teknik Pengendalian Mutu dan Kemampuan 

mengetahui pelanggan/klien dan kebutuhannya tidak terlalu 

tinggi maka dapat diberi nilai 1 dan simbul segitiga (∆). 

 Kelima, menentukan Kekuatan Hubungan Unsur (KHU), yaitu 

kekuatan hubungan saling mendukung antara unsur-unsur 

rencana mutu/program kegiatan/topic-topik pelatihan. 

Pedoman nilai, makna, dan simbul KHU adalah 3 = tinggi = 

(+); 2 = sedang = (Ο); dan 1 = rendfah = (   ). 

 Keenam, menentukan Tingkat Kesulitan Teknis (TKT) 

program/rencana mutu untuk mencapai kemampuan yang 
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ditargetkan.  Jika unsur program/topik pelatihan 

memerlukan banyak aspek teknis dari unsur-unsur/topik 

lainnya maka TKTnya tinggi, demikian pula sebaliknya. 

Pedoman indikator TKT 5 = sangat tinggi =; 4 = tinggi; 3 = 

sdang; 2 = rendah; 1 = sangat rendah. 

 Ketujuh, menghitung rasio target kemampuan (TK) dengan 

kemampuan dasar (KD). Jika rasio tinggi, maka waktu 

pelatihan yang diperlukan juga tinggi. Misalnya, TK/KD untuk 

kebutuhan Kemampuan Merancang Dan Melaksanakan 

Rencana Strategik Mutu 

adalah  75/45 = 1,4 yang berarti tinggi (lihat Gambar 7-15).   

 Kedelapan, menghitung Seluruh Kekuatan Hubungan (SKH) 

setiap unsur/topik pelatihan/rencana mutu. Untuk topik 

Filosofi dan Sejarah MMT = 2+3+1+1+1+1 = 9.    

 Kesembilan, mengitung total waktu (W) pelatihan setiap 

unsur/topik pelatihan/rencana mutu dengan rumus sebagai 

berikut. 

W = SKH x TKT x TK/KD x 1 jam.  

Contoh: Jumlah waktu pelatihan yang diperlukan untuk topik 

Filosofi dan Sejarah  

 MMT sebagai berikut.  

        SKH  = 9 

        TKT = 4 

TK/KD  = 75/45  

        Jadi W = SKH x TKT x TK/KD x 1 jam   

    = 9 x 4 x 75/45 = 60 jam 

        Untuk waktu pelatihan topik Renstra Mutu 

Pendidikan: 

        SKH = 3+1+1+1+1+3 = 10 

        TKT = 5 

        TK/KD = 75/45 = 1,67 
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        Jadi W = 10 x 5 x 75/45 = 83,33 jam ~ 83 jam. 

     

 Catatan: Karena topik Renstra ini didukung/terkait dengan 

banyak topik sehingga sebagaian besar materi sudah 

diajarkan di topic-topik yang terkait maka jumlah jam ini 

dapat dikurangi, misalnya menyadi 40 jam. Demikian pula 

perhitungan yang lainnya, termasuk penentuan KH antara 

dinding A dan plafon C dan antar topik pelatihan semua 

adalah perlu ditentukan oleh forum ahli di bidangnya.  

 Untuk topik 1-7, jumlah  jam  masing-masing topik adalah 60, 50, 

55, 60, 67, 67, dan 83, sehingga keseluruhan jam pelatihan berjumlah 

442 jam (perhatikan Gambar 7-13). 
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Seperti telah dijelaskan di awal, teknik pengendalian mutu 

dengan Diagram Rumah Mutu ini baik digunakan untuk memastikan 

bahwa kebutuhan pelanggan/klien perlu diketahui secara rinci dan 

benar yang selanjutnya dijadikan acuan dalam menentukan rencana 

mutu/program  kegiatan. Secara lebih luas, hasil analisis dengan 

Diagram Rumah Mutu ini dapat dipakai  sebagai dasar dalam 

penyusunan Rencana Strategik lembaga sehingga produk/jasa yang 
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dihasilkan lembaga dapat memenuhi bahkan melampaui harapan 

pelanggan.     

 

10)  Teknik Lain 

Masih ada teknik lainnya yang dapat dipakai sebagai alat untuk 

mengetahui sumber masalah, antara lain diagram lari (run 

chart), histogram, diagram pencar, analisis kelompok nominal 

(nominal group technique). Semua teknik ini dapat juga 

digunakan untuk menelusuri sumber masalah mutu, 

mengendalikan, dan merumuskan rencana/program 

peningkatkan mutu. Sebagai pendidik dan birokrat di sekolah 

perlu menguasai berbagai teknik tersebut untuk mendukung 

keberhasilan implementasi MMT. Tantangan yang umumnya 

terjadi di bidang pendidikan pengumpulan data mutu melalui 

monitoring dan evaluasi sudah dilakukan, namun analisis dan 

tindak lanjut untuk perumusan rencana/program peningkatan 

mutu belum dilakukan secara intens dan kontinyu. 

 

Pertanyaan Rangkuman: 

1. Kapan sebaiknya pendekatan Sumbang Saran (brain storming) 

digunakan? Sebut dan jelaskan kelebihan dan kelemahan dari 

pndekatan ini.  

2. Pilihlah satu contoh penggunaan Diagram Afinitas dalam 

konteks sekolah atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selain 

yang telah dicontohkan dalam Bab ini. 

3. Buatlah studi kasus penelusuran akar sumber masalah dengan 

menggabungkan pendekatan fish bone dan Diagram Pareto di 

bidang pendidikan sampai pada perumusan rencana aksi 

mengatasi akar sumber masalahnya. 

4. Sebut dan jelaskan perbedaan antara peningkatan mutu dengan 

pendekatan patok duga dan studi perbandingan/banding? 
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5. Buatlah studi kasus/simulasi perumusan program pelatihan 

peningkatan kompetensi guru-guru kelas yang terbgabung 

dalam KKG atau guru-guru bidang studi yang tergabung dalam 

MGMP untuk dapat memenuhi tuntutan 

pelanggan/klien/pemangku kepentingan mereka dengan 

menggunakan Diagram Rumah Mutu.  

 

Catatan: tentukan pelanggan eksternal primer, identifikasi kebutuhan 

mereka (Dinding A dalam Rumah Mutu), dan rencana/program mutu 

(Plafon C) dan seterusnya …….  
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BAB VIII 
PELIBATAN DAN PEMBERDAYAAN TERPADU 

 

Salah satu ajaran penting dari TQM adalah perlunya pelibatan 

dan pemberdayaan semua warga organisasi dalam upaya peningkatan 

mutu.  Pelibatan dan pemberdayaan tentu sesuai peran dan fungsinya 

dalam organisasi.  Agar hal ini dapat dilakukan dengan baik oleh 

organisasi, maka topik-topik berikut perlu dibahas, yaitu (1) Konsep  

Pelibatan dan Pemberdayaan Terpadu (PPT); (2) Tantangan Penerapan 

PPT; (3) Peran Menejer; (4) Implementasi PPT; (5) Penghargaan dan 

Pengakuan Prestasi; (6) Peningkatan Sistem Saran; (7) Mengevaluasi 

Saran Yang Masuk; (8) Menangani Saran Yang Miskin; (9) 

Memaksimalkan Partisipasi . 

 

 1. Konsep  Pelibatan dan Pemberdayaan Terpadu (PPT) 

 Pelibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan adalah hal 

yang mendasar dalam menejemen yang demokratis. Dalam TQM hal ini 

juga sangat ditekankan dan individu dilibatkan tidak hanya pada 

pengambilan keputusan tetapi sampai pada pelaksanaan solusi nya. 

Keterlibatan semua pihak akan meberi makna manakala pihak-pihak 

tersebut memiliki kapasitas kerja di bidangnya masing-masing, bila 

tidak tentu pelibatan tersebut tidak berarti banyak. Untuk itu kebijakan 

pelibatan terpadu harus dibarengi dengan pemberdayaan bagi mereka. 

Pemberdayaan disini tidak hanya berupa pendidikan dan pelatihan saja 

tetapi sistim menejemen yang dianut harus  sejalan dengan maksud di 

atas. 
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 Goetsch dan Davis (1994, 154) menjelaskan pelibatan: “ It is a 

way of engaging employees at all levels  in the thinking process of an 

organization. It is the recognition that many decisions made in an 

organization can be made better by soliciting the inputs of those who may 

be affected by the decision. It is an understanding  that people at all levels 

of an organization posssess unique talents, skills, and creativity that can 

be of significant value if allowed  to be expressed. Selanjutnya tentang 

pemberdayaan, dijelaskan bahwa pemberdayaan (empowerment) 

adalah pelibatan karyawan yang betul-betul bermakna , yaitu masukan 

dari karyawan tidak sekedar formalitas tetapi dipertimbangkan dan 

ditindak lanjuti meskipun belum  tentu diterima. Artinya kalau masukan 

itu ditolak sudah melalui proses analisis dan evalluasi yang objektif. 

Kebermaknaan disini menjadi kunci tumbuhnya motivasi dan 

produktivitas. Masukan yang diakui akan akan menumbuhkan motivasi 

karyawan dan mendorong berkembangnya personality dan 

meningkatkan keahlian sehingga kontribusi mereka menjadi 

maksimum. 

 Dalam bidang pendidikan, Mukhopadhyay (2005, 65) konsep 

pelibatan diatas ditingkatkan maknanya sebagai tim. Menurutnya: 

“education is a team game, a game of partnership and collaboration 

where every one – parents, teachers, state, and employer – has a stake in 

the education of the students. They cannot be placed in a hierarchy in 

terms of their importance. They are all partners”. Dari penegasan ini, 

konsep pelibatan perlu dimaknai memang sudah seharusnya dan perlu 

disikapi sebagai kesejajaran dalam kontribusinya terhadap produk/jasa 

yang diharapkan bersama.   

Dalam kajian manajemen, pelibatan dan pemberdayaan sering 

disamakan dengan partisipasi. Namun sebenarnya antara kedua hal 

tersebut ada perbedaan yang mendasar.  Dalam manajemen partisipasi, 

manajer dan pengawas meminta bantuan karyawan, sedangkan 

pelibatan dan pemberdayaan karyawan adalah upaya manajer agar 

karyawan dapat membantu diri mereka sendiri , membantu antar 
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mereka, dan membantu organisasi. Selain memelihara dan 

menumbuhkan motivasi karyawan, pelibatan dan pemberdayaan juga 

meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap pekerjaan 

dan organisasi mereka. Ini semua akan meningkatkan kemauan 

(willingness) karyawan mengambil putusan, resiko dalam upaya 

peningkatan, dan memberi penjelasan sewaktu tidak setuju.     

  

2. Tantangan PPT 

Upaya-upaya di atas tentu tidak mudah dilaksanakan, kendala 

akan dijumpai terutama untuk organisasi yang sudah lama 

menganut manajemen sistim komando atau otoriter, top-dawn 

approach. Beberapa tantangan, berikut, menurut Goetsch dan Davis 

(1994, 158), perlu diantisipasi dan disikapi secara tepat sehingga 

PPT dapat mencapai tujuan.  

 Penolakan dari menejer, hal ini dapat disebabkan oleh: 

1) Keengganan karyawan  

Dimata karyawan kebijakan PPT bisa jadi disikapi acuh 

karena sering terjadi penerapan kebijakan/inovasi baru 

dilakukan tidak tuntas, tidak sepenuh hati. Di bidang pendidikan 

ada kritik: “ ganti pimpinan ganti kebijakan” bahkan lebih sering 

didengan secara nasional “ganti menteri ganti kurikulum”. 

Demam kebijakan ini dapat mewabah ke karyawan atau insane 

pendidikan bahwa PPT pun dinilai kebijakan sesaat yang nanti 

ganti pimpinan ganti kebijakan.  Pada institusi yang mengganut 

TQM, semestinya PPT adalah ajaran yang tidak terpisahkan dari 

TQM sehingga penerapannya harus dijiwai dan menjadi falsafah 

yang mendarah dan mendaging pada setiap individu dalam 

institusi.  

 

2) Keengganan Menajer. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai 

kondisi berikut. 

(1) Ketidakamanan posisi 



160  Pelibatan dan Pemberdayaan Terpadu 

 

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

PPT potensial mengurangi kekuasaan menejer. Pepatah 

mengatakan pengetahuan adalah kekuatan, sehingga kalau 

bawahan meningkat pengetahuannya dikhawatirkan 

mengurangi kekuasaan menejer. Hal ini potensial mendorong 

menejer berkesimpulan apapun yang disarankan bawahan akan 

mengurangi kewibawaan dan kekuasaannya. Akibatnya, menejer 

selalu berupaya merintangi upaya PPT. 

(2)  Karakter  Pribadi 

Bisa jadi masih banyak menenjer saat ini dalam 

menghadapi karyawannya memegang prinsip warisan menejer 

sebelumnya. Menejer berprinsip karyawan seharusnya 

mengerjakan apa yang diperintahkannya, kapan dikerjakan, dan 

bagaimana mengerjakannya. Menejer tidak memberi ruang bagi 

karyawan untuk berinisiatif dan berkreasi untuk mengerjakan 

tugas yang diperintahkannya. Hal ini tentu tidak mendukung 

pelaksanaan PPT.     

(3) Ego 

Seseorang yang menjadi menejer dapat dimengerti 

umumnya tentu bangga dengan posisinya dan semua previlages 

yang menyertainya. Status menenjer seperti itu potensial 

menuju ego sebagai manusia dan mendorong menejer bersikap I 

am the boss. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip PPT. 

 (4) Pelatihan Menejemen? 

Banyak menejer mengikuti pendidikan dan pelatihan 

tentang falsafahnya Frederick Taylor sewaktu era mass-

production. Walaupun banyak pernyataan Taylor sejalan dengan 

ajaran TQM, misalnya statistical process control (SPS), 

pendekatan just-in-time,  pengikutnya masih pegang prinsip 

bahwa “menejer adalah pemikir dan karyawan adalah 

pelaksana. Ini tentu menghambat pelaksanaan PPT. 

(5) Karakter Pribadi Menejer 
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Dalam memajukan organisasi, menejer dihadapkan pada 

dua orientasi penyelesaian , yaitu orientasi hasil (task oriented)  

dan orientasi hubungan interpersonal manusia (humanrelation –

oriented).  Menejer task-oriented lebih cenderung fokus 

bagaimana pekerjaan selesai dari pada memperhatikan orang 

yang mengerjakannya.  Hal ini tentu tidak sejalan dengan upaya 

PPT. 

(6)  Ketidakterlibatan Manajer. 

 PPT adalah tentang pelibatan semua personil 

perusahaan yang akan terkena dampak dari idea tau putusan 

yang diambil. Keterlibatan ini mencakup menejer tingkat 

lapangan, menengah dan puncak. Bila ada tingkat menejer 

tertentu tidak dilibatkan dalam upaya PPT maka hal ini akan 

berakibat penentangan dari yang tidak terlibat tersebut 

terhadap penerapan PPT. 

  

3. Peran Menejer dalam PPT 

Peran menenjer dalam PPT adalah melakukan segala upaya yang 

diperlukan untuk suksesnya pelaksanaan konsep PPT. Tiga kata yang 

paling tepat mewakili upaya tersebut, yaitu kepemimpinan, komitmen, 

dan fasilitasi sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut. Ketiga 

hal tersebut dibutuhkan untuk mengatasi tantangan dari setiap 

penerapan inovasi atau kebijakan baru yang membutuhkan perubahan 

budaya yang mendasar dari suatu institusi.   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8-1: Peran Manajer dalam PPT 

Fasilitasi 

Komitmen 

Kepemimpinan 
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Lebih lanjut Grazier dalam Goetsch menjelaskan peran menejer dalam 

PPT adalah berupa tujuh perilaku berikut. 

1) Menunjukan sikap yang mendukung 

2) Menjadi contoh pelaksanaan 

3) Menjadi pelatih 

4) Menjadi fasilitator 

5) Melakukan pengelolaan di lapangan (management by 

walking around, MBWA) 

6) Melakukan tindakan cepat terhadap rekomendasi yang 

diterima 

7) Menghargai prestasi karyawan. 

 

4. Implementasi PPT 

Implementasi PPT dapat diilustraikan dalam Gambar 11.2 yang 

menunjukan perlunya empat tahapan. Tahap pertama, menciptakan 

lingkungan yang mendukung implementasi PPT sedemikian rupa 

sehingga individu-individu yang berinisiatif dan pengambil resiko 

berani muncul dan mendapat dukungan. Tahap kedua, 

mengidentifikasi target-target hambatan dan cara mengatasinya. 

Tahap ketiga adalah siapkan perangkat di tempat dan tahap 

keempat adalah mengkaji, merevisi dan meningkatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8-2. Tahapan Implementasi PPT 

Mengkaji, merevisi, 
dan meningkatan 

rancangan 
Siapkan perangkat 

di tempat 
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mendukung 
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 Dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inisiatif 

karyawan dan keberanian mengambil resiko,  menejer perlu 

melakukan hal-hal berikut. 

 Mempecayai kemampuan karyawan untuk sukses 

 Sabar dan memberi karyawannwaktu untuk belajar 

 Memberikan arah dan struktur PPT 

 Mengajar karyawan ketrampilan dalam kelompok kecil 

secara bertahap 

 Ajukan pertanyaan yang menatang untuk berfikir yang 

inovatif. 

 Berbagi informasi dengan karyawan untuk membangun 

hubungan baik 

 Memberikan umpan balik yang mudah dipahami tepat 

waktu dan menyemangati mereka selama proses belajar. 

 Menawarkan alternative baru melaksanakan tugas 

 Tunjukan rasa humor dan perhatian terhadap karyawan 

 Fokus pada hasil dan akui peningkatan personal 

karyawan  

Untuk penyiapan perangkat yang dapat digunakan untuk  

mengumpulkan input karyawan dan meneruskan kepihak 

penentu keputusan. Perangkat itu beragam mulai dari 

mendatangi keliling tempat kerja dan menayakan ke karyawan 

inputs mereka sampai ke curah pendapat dan gugus kendali 

mutu yang terjadwal secara regular. Berikut beberapa perangkat 

yang secara efektif sering digunakan. 

 

1)    Curah Pendapat 

 Dalam Curah Pendapat (CP) ini menejer bertindak 

sebagai katalisator untuk mendukung para peserta. Secara rinci 

bagaimana melaksanakan CP dapat dilihat Bab VII. Untuk dapat 

melakukan CP dan perangkat lainnya efektif, maka kita perlu 
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memahami dua konsep, yaitu konsep groupthink dan konsep 

groupshif.   

 Goetsch dan Davis (1994, 168) mendifinisikan group 

think sebagai suatu fenomena yang terjadi manakala orang-

orang anggota kelompok lebih banyak berfokus pada usaha 

untuk mencapai suatu keputusan (meskipun tidak baik) dari 

pada upaya menghasilkan suatu keputusan yang baik. Fenomena 

ini terjadi karena beberapa kemungkinan: penjelasan pemimpin 

group yang berlebihan, tekanan anggota grup lainnya untuk 

berkompromi, isolasi terhadap grup, ketidak trampilan 

penggunaan teknik pengambilan keputusan grup.  

Berikut beberapa strategi untuk menghindari fenomena  

groupthink.  

 Dorong disampaikannya kritik 

 Dorong pengembangan alternatif, jangan terburu mengambil 

keputusan 

 Tunjuk satu atau beberapa anggota kelompok untuk 

berperan sebagai penentang topik yang sedang dibahas. 

  Undang orang yang tidak familier dengan topik yang sedang 

dibahas grup 

 Diselenggarakan kesempatan pertemuan akhir 

Adapun group shift adalah suatu fenomena dimana anggota 

grup membesar-besarkan hal diawal pertemuan grup dengan 

tujuan hasil keputusan grup sesuai yang diinginkan. Fenomena 

ini bisa terjadi manakala anggota grup melakukan pertemuan 

sebelum pertemuan grup dimulai untuk mencapai kesepakatan. 

Untuk menghindari fenomena grupshift ini maka penjelasan 

awal pertemuan grup singkat dan tidak menggiring. Juga perlu 

ditunjuk satu atau beberapa orang berperan sebagai pihak 

penentang. 

 

2)  Teknik Nominal Grup 
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 Nominal Goup Technique (NGT) adalah bentuk curah 

pendapat yang memadai yang terdiri dari lima langkah 

sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8-3.: Tahapan dalam Nominal Group Technique (NGT) 

 

Tahap pertama, menejer menjelaskan masalah dan jelaskan, 

pastikan seluruh anggota grup memahami. Pada tahap kedua, 

setiap anggota grup mencatat responsnya masing-masing 

terhadap masalah yang dibahas tanpa memberi taukan ke 

anggota lainnya. Pada tahap ini tidak ada diskusi antar anggota 

grup. Dalam strategi ini dikedepankan kebebasan 

danketerbukaan berfikir tidak terpengaruh oleh dan  tidak ada 

tekanan dari  anggota kelompok maupun pimpinan kelompok.  

Pada tahap ketiga, setiap anggota kelompok melaporkan ide-

ide mereka kedalam forum grup . Laporan ide-ide dicatat di 

papan tulis atau clip chart. Proses diulang sampai seluruh ide 

anggota kelompok tercatat dan untuk setiap ide diberi beri 

nomer. Ide-ide yang sama maknanya dikelompokan dan 

Kumpulkan sikap 
peserta terhadap 

masalah 
Jelaskan 

ide/respons 
Sampaikan catatan 
ide/respons secara 

terbuka 
Catat ide/respons 

secara sembunyi 

Menejer sampaikan 
masalah dan 

jelaskan 
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upayakan sedemikian rupa sehingga anggota grup tidak ingat 

lagi nomer ide dan pengusulnya.  

Tahap keempat, ide-ide yang terkumpul dijelaskan dan pastikan 

semua anggota grup memahami setiap butir ide hasil 

penggabungan. Seorang anggota grup dapat diminta 

menjelaskan  sebuah ide/isu, tetapi tidak boleh ada komen atau 

gesture yang melecehkan atau menjanjung dari anggota yang 

lain.  Penjelasan anggota grup tentang ide tertentu tidak boleh 

dipakai sebagai pembenaran. Tujuan dari tahap ini adalah untuk 

memastikan bahwa setiap isu/ide dipahami oleh setiap anggota 

grup.  

Tahap kelima (akhir), semua ide-ide dipilih oleh oleh 

anggota grup secara rahasia. Banyak cara untuk hal ini, salah 

satu cara yang praktis adalah meminta setiap anggota grup 

memilih lima ide/isu yang paling faporit dan masing dituliskan 

pada kartu ukuran 3x6 inches dengan skor 5-1 untuk   Kartu 

dikumpulkan, setiap ide/isu dijumlah dan masing-masing 

ide/isu diperoleh skor. Kumpulkan semua kartu dan hitung isu 

dengan skor tertinngi merupakan ide/isu yang paling kritis 

untuk diatasi/direspons atau merupakan ide yang paling baik.  

  

3)  Gugus Mutu (Quality Circle)  

Gugus Mutu  adalah sekelompok karyawan yang betemu 

secara regular dengan tujuan untuk mengidentifikasi, 

merekomendasi, dan membuat peningkatan kinerja mereka. 

Beda utama teknik ini dengan NTG, keanggotaan gugus mutu 

adalah sukarela dimana pertemuannya dan acaranya ditentukan 

sendiri sedang NTG umumnya diprakarsai dan dipimpin oleh 

menejer. Gugus Mutu  mempunyai pimpinan gugus yang 

bertindak sebagai fasilitator dan grup dapat menggunakan curah 

pendapat, NGT, atau teknik grup lainnya, namun demikian 

pimpinan gugus umumnya bukan menejer dan mungkin, 
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kenyataannya, dapat berganti atau bergiliran pada setiap 

pertemuan. Gugus Mutu bertemu regular dapat sebelum, selama, 

dan sesudah suatu shift untuk mendiskusikan pekerjaan mereka, 

antisipasi masalah, mengusulkan peningkatan tempat kerja, 

perumusan tujuan, dan membuat rancangan.    

  

 4)  Kotak Saran 

 Alat ini mungkin yang paling tua digunakan untuk 

mengumpulkan masukan karyawan. Kotak ini diletakan pada 

lokasi yang strategis dimana karyawan dapat memasukan saran 

tertulisnya. Gambar 11.3. adalah contoh form at umum yang 

dapat digunakan untuk inputs tertulis karyawan yang 

dimasukan ke kotak saran. 

   

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMA NEGERI 72 TANJUNG HARAPAN 

Jl. Jendral Sudirman, nomer 56, Tanjung Harapan 

 
Nama  : ………………………………………………………….. 

 (individu atau tim yang memberi masukan) 

Tanggal ditulis : ………………………………………………….………… 

Jurusan  : …………………………………………………………… 

Telp/HP  : …………………………………………………………… 

Saran (jelaskan situasi saat ini, perubahan yang diharapkan, dan  

keuntungan yang akan diperoleh) 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

Tanggal diterima  : …………………………………………………………….. 

Tanggal diarsipkan  : …………………………………………………………….. 

Tanggal saran diakui  : …………………………………………………………….. 

Status saat ini    : …………………………………………………………….. 

      …………………………………………………………..... 

    (lampirkan dokumen yang relevan) 

 

Gambar 8-4.: Format Saran 
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5)  Datang ke Tempat Kerja 

 Teknik ini praktis karena datang ke tempat kerja dan 

bicara dengan karyawan dan peroleh masukan. Teknik ini 

dikenal sebagai Walking and Talking dan juga disebut 

Management by Walking Around (MBWA). Ini sebuah teknik 

yang efektif menanya langsung ke karyawan.  Ini teknik penting 

untuk memperoleh masukan seperti bola salju yaitu 

memperoleh  masukan yang sedikit dan terbatas bergulir 

menjadi yang banyak dan lengkap, terutama untuk tahap-tahap 

awal pelaksanaan PPT yang masih memerlukan  dukungan dan 

partisipasi dari semua pihak.  Pada teknik ini perlu dirumuskan 

pertanyaan-pertanyaan yang penting yang diperlukan sebagai 

dasar analisis peningkatan mutu yang berkesinambungan. 

Bentuk pertanyaan menurut Straub dalam Davis (1994) harus 

terbuka (open-ended unbias question) yang respek kepada 

karyawan sehingga karyawan berkemauan sukarela memberi 

masukan yang benar apa adanya. 

 

5. Peran Menejemen dalam Sistem Saran 

Peran menejemen dalam sistem saran tentu sangat penting. 

Menejer sebagai pihak pengambil keputusan danmemimpin 

pelaksan keputusan adalah sentral dan termasuk perannya dalam 

sistem saran.  Goetsch dan Davis (1994) menjelaskan ada tahapan-

tahapan peran menejer dalam sistem saran sebagaimana disajikan 

di gambar berikut.  
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Gambar 8-5.: Peran Menejemen dalam Sistem Saran 

 

 

Masing-masing tahapan dapat dijelaskan sebagi berikut. 

1) Menetapkan Kebijakan 

Tahap ini mencakup merumuskan kebijakan yang menjadi 

pedoman jalannya sistem saran. Kebijakan tersebut harus 

secara tegas menjelaskan komitmen perusahaan dalam sistem 

saran, tipe penghargaan yang akan diberlakukan, bagaimana 

saran yang masuk akan dievaluasi, dan bagaimana sisten saran 

itu sendiri akan dievaluasi.  

2) Menyiapkan Sistem Saran 

Tahap ini menyiapkan sistem saran di tempat kerja untuk 

maksud berikut. 

 Mencari dan mengumpulkan saran dari karyawan 

 Penghargaan dan pemasukan saran kedalam data base 

Perbaiki 
Sistem Saran 

Memberi 
Penghargaan 

Melaksanakan 
Saran 

Evaluasi Saran & 
Sistem Saran 

Mempromosikan 
Sistem Saran  

Menyiapkan 
Sistem Saran 

Menetapkan 
Kebijakan  
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 Monitor saran 

 Melaksanakan atau menolak saran  

3)    Mempromosikan Sistem Saran   

Tahap ini adalah bagaimana membangkitkan minat dan 

partisipasi karyawan dalam sistem saran. Berikut adalah 

strategi yang secara efektif mampu mempromosikan sistem 

saran.  

 Berbagi kebijakan organisasi tentang sistem saran secara 

jujur dan terbuka dalam pertemuan grup yang 

menyemangati munculnya pertanyaan dan diskusi 

mpetisi 

 Mensponsori untuk banyak-banyak memberi saran 

 Menanyakan karyawan bagaimana 

meningkatkanmasukan mereka 

4)  Evaluasi saran dan sistem saran 

Tahap ini mencakup memberi pelatihan pengawas dan menejer  

bagaimana mengevaluasi saran individu dan keseluruhan sistem 

saran. Kedua topik ini dijelaskan kemudian di Bab ini. 

5)  Melaksanakan Saran 

Ini hal yang krusial. Bila saran baik tidak dilaksanakan segera, 

maka sistem saran akan kehilangan kredibitasnya terlepas dari 

betapa baiknya kebijakan atau pekerjaan lainnya yang ada di 

organisasi.   

6)   Penghargaan Karyawan 

Penghargaan untuk saran dapat diwujudkan dalam berbagai 

bentuk, antara lain uang tunai, pengumuman, paket liburan, 

cindera mata, surat penghargaan. Juga perlu penghargaan 

kepada tim dan/atau ke divisi yang menerima dan 

melaksanakan saran. 

7)  Perbaiki dan TingkatkanSistem Saran 

Sebagaimana dalam penerapan kebijakan apapun pasti ada 

kekurangan dan kelemahannya dari hari kehari, tidak 
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terkecuali penerapan sistem saran yang Anda akan lakukan. 

Untuk itu sangat penting untuk mengidentifikasi kekurangan 

dan kelemahan tersebut dan lakukan perbaikan. Terus 

memperbaiki sistem yang ada pada aspek materi saran dan 

juga pada sistem saran itu sendiri. 

 

6. Peningkatan Sistem Saran 

Sistem saran adalah proses pengumpulan saran yang terdiri dari 

menelusuri, mengumpulkan, mengevaluasi, dan menerima atau 

menyisihkan saran-saran yang masuk. Menurut Scharz dalam 

Goetsch dan Davis (1994) sebuah sistem saran yang baik perlu 

memenuhi kriteria berikut.  

1) Semua saran menerima respons formal 

2) Semua saran direspons dengan segera 

3) Kinerja setiap divisi dalam mengupayakan dan menerima 

sarandimonitor oleh sistem menejemen 

4) Pengakuan dan penghargaan ditangani langsung 

5) Sistem pembiayaan dan penghematan dilaporkan 

6) Ide-ide baik dari saran ditindak lanjuti 

7) Konflik personil diminimumkan 

 

7. Meningkatkan Saran Karyawan 

Agar supaya karyawan mampu menulis saran yang baik, maka 

dia perlu mengetahui dua hal berikut. 

1)  Identifikasi masalahnya dan formulasikan ide untuk 

peningkatannya. 

2)  Komunikasikan ide dengan jelas dan ringkas kedalam tulisan 

dan format tabel. 

Lebih rinci hal di atas dapat dilakukan dengan strategi berikut.    

 Jelaskan situasi yang menyebabkan problem secara jelas dan 

ringkas 

 Sebut langsung perubahan yang diusulkan secara spesifik 
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 Beri ilustrasiuntuk memperjelas perubahan yang diusulkan 

 Jelaskan keuntungan yang akan didapat (dalam rupiah, 

persentase, jumlah dst.) 

 Asumsikan penerima saran yang sekaligus pengambil 

keputusan tidak punya pengetahua tentang saran yang 

diusulkan, sehingga siapkan kelengkapan yang  mungkin 

diperlukan untuk memperjelas saran yang diusulkan. 

 

Pertanyaan Refleksi: 

1. Menurut Goetsch dan Davis, ada 6 tantangan penerapan PPT dalam 

institusi. Apakah tantangan tersebut juga berlaku untuk konteks 

sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? Jelaskan.    

2. Bagaimana strategi Kepala Sekolah dan pimpinanan lainnya dalam 

mengefektifkan implementasi PPT? 

3. Bagaimana memaksimalkan partisipasi guru dan karyawan dalam 

PPT?  

4. Menangani mengevaluasi saran yang masuk? 

5. Bagaimana mengevaluasi saran yang miskin (sedikit dan tidak 

relevan) dalam penerapam PPT? 
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BAB IX 
PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN (PMB) 

 

Tujuan akhir TQM adalah menumbuhkan budaya mutu dan cara 

utama dalam meningkatkan mutu adalah dengan cara menetapkan mutu 

yang ditargetkan, merencakan program peningkatan mutu, 

melaksanaan program, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan 

program sesuai prinsip PDCA (plan, do, cek, action) dari Deming. 

Pelaksanaan PDCA harus berkelanjutan  dengan target peningkatan 

mutu berkelanjutan  (PMB). Berikut topik-topik untuk menjelaskan 

lebih rinci tentang PMB: (1) Pengertian dan Rasional PMB; (2) Peran 

Manager dan dalam PMB; (3) Kegiatan Penting dalam PMB; (4) Struktur 

PMB; (5) Pendekatan Ilmiah dalam PMB; (6) Identifikasi PMB; (7) 

Proses Perbaikan dan Pengendalian PMB; (8) Strategi Umum PMB; (9) 

Kaizen dan PMB. 

 

1. Pengertian dan Rasional PMB 

Sebagaimana telah disinggung di Bab II, Peningkatan Mutu 

Berkelanjutan  (PMB) adalah suatu upaya peningkatan mutu 

produk/jasa melalui perbaikan yang menerus dilakukan pada sistem 

dan proses kerja dan personil yang terlibat untuk menghasilkan 

mutu produk/jasa yang secara menerus meningkat.  

PMB adalah salah satu komponen esensial dalam TQM untuk 

menghasilkan produk/jasa. PMB perluselalu diupayakan karena 

sejalan dengan tuntutan pelanggan/klien yang terus meningkat. Hal 

lain yang mendorong institusi perlu selalu melakukan PMB karena 
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ilmu dan teknologi selalu berkembang dari waktu ke waktu 

sehingga dimungkinakan produk/jasa yang dapat lebih bermutu 

bahkan mungkin dengan biaya yang lebih rendah serta waktu 

pengerjaan/pelayanan yang lebih efisien.  

Joseph M. Juran dalam Goetsch (1994), guru manajemen total 

berpesan: “Quality Improvement is needed for both kind of quality: 

product features and freedom from deficiencies. Dalam konteks 

satuan pendidikan produk berarti lulusan dengan featurnya yang 

dapat diidentikan dengan tingkatan dan cakupan pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap yang melekat ada pada diri lulusan. Anjuran 

di atas memesankan kepada pelaku pendidikan bahwa pendidikan, 

khususnya satuan pendidikan, perlu dikelola secara bisnis, yaitu 

menghasilkan produk dengan segala fiture yang diharapkan dengan 

efektif dan efisien. Namun demikian satuan pendidikan jangan 

dibisniskan, mengabaiakan mutu atau kompetensi yang dihasilkan 

dengan mengedepankan tujuan memperolah keuntungan (profit) 

semata.     

 

2. Peran Manager dalam PMB 

Manajer dapat berperan sebagai pemimpin dan ini merupakan 

peran penting dalam PMB.  Agar selalu menjadi institusi unggulan 

dan mendapatkan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan, 

maka Goetsch dan Davis, 1994, 435) menyarankan institusi tersebut 

harus meyakini dan melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan  

dan menerus.  (improve constanly and forever the system of 

production and services. Improvement is not one-time effort. 

Management is obligated to continually look for ways to reduce 

unwanted things and improve quality). Hal ini ditempuh melalui tiga 

tahapan berikut: 

1) Mengidentifikasi masalah dan alternatif pemecahannya 

2) Menentukan dan melaksanakan pemecahan masalah yang 

paling efektif dan efisien 
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3)  Mengevaluasi ulang, menentukan standar baru dan 

pemamtapan proses. 

Selanjutnya Goetsch dan Davis (1994) menyarankan manajer 

perlu melakukan lima hal berikut.  

 Membentuk dewan mutu yang mewakili seluruh institusi 

dan memfasilitasinya 

 Bekerja dengan Dewan Mutu untuk merumuskan tujuan 

peningkatan mutu yang spesifik dengan jadwal kegiatan dan 

target harinya. 

 Melakukan dukungan secara moral dan fisik. Dukungan 

moral berupa komitmen sedangkan dukungan fisik berupa 

resourse yang dibutuhkan untuk mencapai target 

peningkatan mutu yang berkelanjutan . 

 Meriviu laporan perkembangan secara periodik dan 

membandingkan capaian dengan jadwal waktu dan target 

capaian. Memberikan pengakuan dan penghargaan yang 

diperlukan. 

 Memantapkan PMB kedalam sistem pengakuan dan 

penghargaan yang regular termasuk promosi dan kenaikan 

gaji. 

   Untuk pendekatan peningkatan mutu, Bounds  G. et al (1994, 33) 

menyarankan manajer harus pro pendekatan baru dan menjauhkan 

pendekatan konvensional. Berikut perbedaan antara pendekatan 

konvensional dan kontemporer yang pro manajemen mutu total dalam 

sembilan aspek yang dikaji: (1) rasional; (2) cara pelaksanaan; (3) 

respons terhadap kesalahan; (4) orientasi pengambilan keputusan; (5) 

peranan manajer; (6) wewenang; (7) fokus bisnis; (8) sistem control; 

dan (9) alat dan pendelegasiannya. Lebih rinci perbedaan ke sembilan  

pendekatan PMB disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 9-1: Perbedaan Pendekatan PMB antara Model Tradisional  

dan TQM 

No. Aspek 
Pendekatan PMB 

Tradisional TQM 

1 Rasional 

Fokus pada produk baru, 

pengembangan, reaktif terhadap 

masalah, hanya bila ada masalah 

besar 

Fokus pada sistem 

yang lebih luas, tidak 

berakhir, dan 

proaktif 

2 Cara pelaksanaan Trial and error 

Metode ilmiah 

(kumpulkan data, 

analisis, dan 

simpulkan. 

3 
Respons terhadap 

kesalahan 

Hukuman, ketakutan, 

menyembunyikan, karyawan 

yang bertanggyng jawab 

Pembelajaran, 

keterbukaan, 

berusaha melakukan 

perbaikan 

sistem/proses, dan 

manajemen yang 

bertanggung jawab. 

4 

Orientasi 

pengambilan 

keputusan 

Tujuan politis individu dan 

jangka pendek 

Tujuan organisasi 

yang strategic dan 

jangka panjang 

5 Peranan manajer 
Mengadministrasikan dan 

menjaga status quo 

Mengubah status 

quo dan melakukan 

6 Wewenang 
Top-driven melalui peraturan 

dan kebijakan 

Customer driven 

melalui visi dan 

pemberdayaan 

7 Fokus bisnis 
Hasil bisnis melalui melalui 

quota dan target 

Hasil bisnis melalui 

kemauan sistem, alat 

dikaitkan dengan 

hasil 

8 Sistem control 
Pencatanan skor, pelaporan, 

pengevaluasian 

Belajar statistika 

mengenai variasi 

penyebab 

9 
Alat dan 

pendelegasiannya 

Mendelegasikan pada staf atau 

bawahan 

Dimiliki manajer dan 

dilakukan oleh staf 

atau bawahan 
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3. Kegiatan Penting dalam PMB 

Peningkatan mutu bukan pekerjaan sekali tembak, juga bukan 

menembak obek di padang lapangan yang bebas halangan 

pemandangan, tetapi bisa jadi bagaikan menembak objek binatang 

di hutan belantara harus melihat langsung objeknya, membidik dan 

baru menarik pelatuk senjatanya. Demikian pula upaya peningkatan 

mutu, perlu dicari sumber masalahnya, dipilih alternatif solusi, dan 

eksekusinya. Peter S. Scholtes dalam Goetsch dan Davis (1994) 

menyarankan lima hal, yaitu memelihara komunikasi, penentuan 

sumber masalah (look upstream, koreksi sumber masalah, 

dokumenkan masalah dan pemecahannya, monitor hasil perubahan. 

Secara grafis kelima hal tersebut dapat diilustrasikan sebabagi 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.1: Kegiatan esensial peningkatan mutu 
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 Secara rinci masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

1) Memelihara komunikasi adalah kegiatan penting untuk 

peningkatan mutu. Komunikasi antara anggota dalam tim 

dan antar tim adalah suatu keharusan. Kumunikasi sebelum, 

selama proses, dan sesudah kegiatan  peningkatan mutu. 

Semua orang yang terlibat demikian pula semua individu 

dan institusi yang terkene dampak  dari perencanaan 

peningkatan mutu sebaiknya mengetahui apa yang sedang 

dikerjakan, mengapa, dan bagaimana perencanaan tersebut 

akan memepengaruhinya. 

2) Penentuan sumber masalah. Kita sering tergesa-gesa 

menentukan sumber masalah adalah apa yang kita lihat atau 

gejalanya bukan sumber masalah yang sesungguhnya. Ini hal 

yang sulit jika kita bekerjasama dengan orang atau 

kelompok yang sering mementukan sumber masalah dengan 

hanya sampai pada gejalanya saja, ibarat seperti pemadam 

kebakaran yang penting apinya . Langkah yang penting 

berikutnya justru mencari sumber kebakaran tersebut.  .  

3) Koreksi sumber masalah. Sumber masalah proses untuk 

menghasilkan produk yang bermutu umumnya tidak 

diketahui dan terlihat dengan jelas.  Untuk mengetahui 

sumber masalah sering memerlukan studi yang cukup lama. 

Inilah kasus pada umumnya, untuk itulah studi ilmiah 

(pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan) adalah 

penting dalam seting TQM. Dalam keadaan tertentu problem 

harus diselesaikan secepat mungkin. 

4) Dokumenkan masalah dan pemecahannya. Sangat tidak 

efisien waktu, biaya, dan tenaga bila suatu institusi dari 

waktu ke waktu selalu masih mencari solusi untuk masalah 

yang sama . Hal ini dapat terjadi karena institusi tersebut 
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tidak punya dokumen tantang masalah dan cara 

penyelesaiannya. Untuk itu dibiasakan mencatat apa yang 

dikerjakan dan kerjakan apa yang dicatat sesuai dengan 

anjuran seorang Guru Mutu yaitu Deming.  

5) Monitor hasil perubahan. Sebaik apapun masalah dikaji dan 

dirumuskan solusi pemecahannya, namun dapat jadi solusi 

tersebut hanya menyelesaikan sebagaian, tidak seluruh 

masalah. Untuk itu perlu memonitor pelaksanaan dan hasil 

solusinya. Aktivitas ini penting  untuk terlepas dari hasilnya 

penuh berhasil atau sebagain saja.   

 

4. Struktur PMB 

PMB tidak terjadi secara begitu saja, harus diupayakan secara 

sistematis , bertahap dan harus terstruktur dengan  benar. Upaya ini 

mencakup tahapan berikut.  

 Membentuk Dewan Mutu. Tanggng jawab dewan ini 

adalah mengumumkan, mengkoordinasi, dan 

menlembagakan peningkatan mutu tahunan. Disarankan 

keanggotaan dewan ini melibatkan wakil dari pihak 

pengambil kebijakan. 

 Merumuskan tanggung jawab. Adalah penting bahwa 

seluruh anggota dewan demikian juga karyawan yang 

tidak menjadi anggota dewan  memahami dan setuju 

tanggung jawab dewan. Salah satu yang harus 

diutamakan adalah merumuskan deskripsi tanggung 

jawab dewan dan ditanda tangani oleh pimpinan 

penanggung  jawab pelaksanaan organisasi (CEO). 

Menurut Goetsch dan Davis (1994, 437), berikut 

beberapa tanggung jawab penting yang harus melekat 

pada dewan. 

1) Perumusan kebijakan untuk peningkataa mutu 
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2) Penentuan patok duga dan dimensi (biaya dan 

cakupan) 

3) Membentuk tim dan merumuskan proses pemilihan 

program  

4) Penyiapan resourses yang dibutuhkan: pelatihan, ijin 

dari divisi mereka masing-masing untuk bergabung 

di Tim Proyek 

5) Implementasi proyek 

6) Merumuskan pengukuran mutu untuk monitoring 

perkembangan proyek dan upaya pelaksanaan 

monitoring      

7) Penerapan program penghargaan dan pengakuan  

 Memantapkan Infrastruktur yang dibutuhkan.Dewan 

menentukan rencana peningkatan mutu organisasi baik 

yang bersifat fisik maupun non-fisik, khususnya SDM 

dan kapasitasnya untuk bertanggung jawab dan 

kemampuan melaksanakan rencana peningkatan mutu 

berkelanjutan . 

 

5. Pendekatan Ilmiah dalam PMB 

Pendekatan ilmiah juga salah satu pembeda TQM dengan 

pendekatan manajemen lainnya. Scholtes dalam Goetsch dan Davis 

(1994) mendeskripsikan Pendekatan Ilmiah adalah pengambilan 

keputusan berbasis data, merunut akar masalah, dan mencari solusi 

permanen bukan sekedar menghilangkan gejala yang nampak saja. 

Dalam penerapan di bidang pendidikan, khususnya proses belajar 

mengajar di kelas, istilah“solusi permanen” jelas tidak tepat. Hal ini 

disebabkan karena siswa adalah individu yang hidup, dinamis, dan 

unik satu sama lain punya potensi, keinginan dan minat, dan 

lingkungan yang berbeda-beda sehingga solusinya tentu beragam 

sesuai dengan keunikan masing-masing siswa. Namun demikian 

anjuran-anjuran untuk pengambilan kebijakan berbasis data, 
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mencari akar masalah, dan memilih solusi yang efektif mengatasi 

masalah yang sesuai dengan karakter setiap siswa dan bukan hanya 

sekedar mengatasi gejalanya saja tentu sangat relevan.   Secara 

ringkas pendekatan ilmiah mencakup empat tahapan berikut. 

1) Kumpulkan data yang relevan.  

Data yang terkumpul adalah data yang relevan dan 

akurat terbebas dari salah. Data yang salah tentu akan 

menyebabkan keputusan yang salah. Untuk itu sebelum 

pengumpulan data, tentukan jenis data apa yang 

sebenarnya diperlukan dan seberapa luas cakupannya,  

dimana data itu berada, bagaimana mengumpulkannya, 

bagaimana tau bahwa data itu akurat, dan bagaimana 

data itu akan dianalisis. 

2) Indentifikasi akar masalah.  

Banyak organisasi merespons masalah dengan hanya 

mengatasi gejalanya saja bukan solusi terhadap akar 

masalah sehingga masalahnya masih terus berulang 

muncul lagi. Alat dan teknik dalam TQM di Bab IX 

membahas bagaimana menelusuri sumber masalah. 

3) Tentukan solusi yang tepat 

Dengan pendekatan ilmiah solusi yang diperoleh 

bukanlah asumsi, dan bukan juga intuisi. Kumpulkan 

data yang relevan, pastikan datanya akurat, analisis dan 

identifikasi akar masalah, dan tentukan solusi yang 

cocok untuk masalah yang dikaji. Sering terjadi 

karyawan atau tim mengatakan: “Saya tau masalahnya 

dan solusinya adalah ………”. Ketika dianalisis secara 

ilmiah maka dapat jadi solusinya berbeda dengan apa 

yang dikatakan di atas terutama bila mereka 

menentukan solusinya berdasarkan asumsi atau intuitif.    

4) Rencanakan dan lakukan peningkatan mutu. 
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Banyak keputusan diambil secara konvensional 

sebagaimana pepatah: “siap, tembak, dapat (ready, fire, 

aim). Dalam pendekatan mutu total diajarkan melakukan 

perencanaan secara cermat dan dilakukan secara 

kesadaran bukan untuk formalitas atau rutinitas. 

Perencanaan memaksa orang melihat kedepan, 

mengantisipasi kebutuhan dan sumberdaya apa yang 

tersedia, antisipasi masalah dan bagaimana 

mengatasinya.   

Hasil peningkatan mutu pendekatan ilmiah ini juga perlu 

diukur untuk mengetahui ketercapaian mutu yang 

diharapkan. Beberapa ahli menggunakan indikator 

kinerja (performance indicators). Dalam bidang 

pendidikan indikator kinerja ditunjukan beberapa hal 

berikut. 

 Prosentase kelulusan siswa dalam Ujian Nasional 

(UN) 

 Uji Kompetensi bagi sekolah kejuruan. Hal ini 

menunjukan pencapaian standar kompetensi lulusan 

(SKL).  

 Nilai Akreditasi yang didapat  

 Jumlah siswa drop out (DO) 

 Jumlah siswa yang tinggal kelas 

 Jumlah prestasi kejuaraan akademik dan non-

akademik tingkat Internasional, Nasiona, dan 

Regional 

 Jumlah kegiatan dan intensitas kegiatan sosial 

kemasyarakatan, misal bakti sosial, pasar murah, 

pesta kesenian rakyat dan sejenisnya. 

Indikator kinerja di atas masih dapat disesuaikan bahkan 

ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan dan 

karakteristik dari masing-masing organisasi. 
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6. Identifikasi PMB 

Prinsip optimalisasi hasil dalam penggunaan sumberdaya tetap 

harus diupayakan meskipun untuk perusahaan besar.  Untuk itu 

perlu secara hati-hati dan cermat memilih aspek produk/jasa 

dimana waktu, tenaga, dan sumberdaya akan digunakan yang paling 

potensial memberi hasil peningkatan mutunya. Hal ini harus yang 

pertama sekali diputuskan. Scholtes dalam Goetsch dan Davis (1994: 

440) menyarankan lima strategi/kiat untuk mengidentifikasi 

kebutuhan penimgkatan mtu sebagai berikut. 

1) Menentukan skala prioritas piloting yang objektif.  

Artinya, pimilihan piloting tentu dengan fasilitasi sumberdaya. 

Hal ini dapat jadi mendorong banyak pihak yang tertarik untuk  

menjadi piloting walau dengan motif memperoleh keuntungan 

pribadi bukan untuk peningkatan mutu divisi. Untuk itu 

pimpinan harus objektif menentukannya dengan melibatkan 

banyak pihak secara curah pendapat.  

2) Identifikasi kebutuhan pelanggan/klien. 

Untuk menentukan mutu dalam aspek yang mana, maka perlu 

mengidentifikasi kebutuhan pelanggan agar terjadi sinergi 

antara institusi dan pelanggan. Pelanggan disini utamanya 

pelanggan/klien eksternal.  Penjelasan secara detail tentang 

topic ini ada pada Bab IV. 

3) Identifikasi penggunaan waktu penyelesaian proses 

produksi/jasa. 

Identifikasi dan pelajari penggunaan waktu karyawan/guru, 

tenaga kependidikan dalam menyelesaikan produk/jasa. Bila 

sering terjadi keterlambatan penyelesaian produk/jasa maka 

indikasi adanya masalah. Dengan kata lain, belum terjadi 

peningkatan mutu. 

4) Dapatkan lokus masalahnya 
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Lokus masalah artinya dimana lokasi/tempat terjadi 

masalahnya, kapan terjadinya, dan bagaimana frekuensi 

terjadinya. Penting mengetahui dimana lokasi masalah sebelum 

memencoba menyelesaikannya. 

Untuk menentukan pilot peningkatan mutu, Terkait 

mengidentifikasi kebutuhan peningkatan mutu, Guru manajemen 

mutu Juran menyarankan perlu memahami perbedaan antara “Q 

Besar” dan “Q Kecil”juga terkait dengan penentuan bagian atau 

jurusan yang menjadi pilot proyek.  

 Yang dimaksud Q Kecil adalah perhatian yang lebih fokus, lebih 

khusus, lebih terbatas pada aspek mutu tertentu, misalnya 

peningkatan nilai Ujian Nasional. Sedangkan Q Besar adalah 

peningkatan efektivitas seluruh proses dan personel yang terlibat 

dalam upaya peningkatan nilai Ujian Nasional. Q Ke cil melihat 

pelanggan/klien sebagai pihak pengguna/pembeli produk/jasa, 

sedang Q Besar melihat semua pihak yang terlibat baik internal 

maupun eksternal. Penting untuk memahami perbedaan kedua Q 

tersebut karena orientasi pemilihan piloting  pada Q-Besar akan 

berdampak baik untuk jangka panjang dari pada orientasi pemiliha 

piloting pada Q Kecil. 

  

7. Proses Perbaikan dan Pengendalian PMB  

Secara umum proses perbaikan dan pengendalian mutu 

produk/jasa dapat dilakukan pada empat tahapan dalam rantai 

produksi, yaitu input, proses, outputs, dan penilain pelanggan/klien. 

Output harus merujuk pada standar yang ditetapkan dan 

dialanjutkan perencanaan, pelaksanaan, cek, dan action (PDCA). 

Bounds (1994, 107) mengilustrasikan proses perbaikan dan 

pengendalian yang terdiri dari empat tahapan sebagai Gambar 9.1. 

Masing-masing tahapan dijelaskan sebagai berikut. 
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1)  Penentuan Standar Peningkatan Mutu.  

 Tahap ini menuntut manajer berfikir diluar non-tradisional, 

non-usual, berfikir kedepan tentang standar baru produk/jasa yang 

dihasilkan yang memenuhi bahkan melampaui keinginan 

pelanggan/klien. Manajer tidak fokus pada kuota/target kuantitatif, 

dia memimpin nerja karyawan yang dicapai dengan dan 

menginspirasi karyawan/guru dengan menetapkan standard an 

mengartikulasikan visi perusahaan. Karywawan yang bermasalah 

dengan sikapnya, misal sering tidak masuk kantor, tidak baik 

kinerjanya tidak menganggap mereka adalah sumber masalah tetapi 

karena sistem organisasi yang ada di organisasi. Penentuan standar 

bukan untuk mengukur/membangingkan kinerja karyawan 

terhadap standar tersebut tetapi lebih pada sebagai rujukan 

manajer mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasin kepada 

karyawan. Demikian pula standar dirumuskan tidak asal, tetapi 

berdasarkan pada inputs pelangga/klien eksternal dan internal dan 
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disesuaikan dengan kemampuan karyawan dan sunmberdaya yang 

tersedia atau terjangkau oleh organisasi.    

2)  Pengukuran Kinerja. Hal ini berarti menentukan alat ukur seperti 

pendekatan tradisional, selanjutnya malakukan pengumpulan data 

kinerja yang akan diukur. 

3)  Melakukan Studi atau Analisis. Setelah data kinerja terkumpul 

dari tahapan sebelumnya, dianalisis dengan alat statistik sederhana 

untuk menemukan akar masalahnya. Tidak seperti manajemen 

tradisional, sesudah manajer mendapatkan informasi kesenjangan 

kinerja, mereka langsung menebak bahkan memutuskan akar 

permasalahannya. Hasil perbandingan kinerja karyawan dengan 

standar, bila terjadi gap maka tidak dipakai untuk menyalahkan 

karyawa, menghakimi, apalagi sampai memberikan sanksi. Bilamini 

terjadi, maka karyawan cenderung akan berbohong dan merespons 

asal bapak senang (ABS). Kesenjangan kinerja karyawan, bila ada, 

dipakai sebagai referensi untuk menyediakan penguatan bagi 

karyawan tersebut yang dapat berupa workshop, pelatihan, atau 

bentuk fasilitasi lainnya. Juga kesenjangan yang ada.  

4)  Aksi/Tindakan. Pada tahap ini adalah melakukan ntindakan 

koreksi setelah mengetahui akar masalah dari tindakan di tahapan ke 

tiga di atas dan mendapatkan masukan dari klien. Sesuai Gambar 8a.3 

di atas dimana rantai produksi terdiri dari empat blok (input, proses, 

output, dan penilaian pelanggan) maka tindakan koreksi sebagai 

upaya pengendalian perlu dilakukan pada tahapan emplat blok di 

atas.  

 Sebagaimana diilustrasikan di gambar 8a.3, proses perbaikan 

dan pengendalian peningkatan mutu perlu dilakukan control awal, 

komtrol pelaksanaan, kontrol pekerjaan ulang, control kerusakan 

pemakaian. Berikut deskripsi dari keempat jenis control tersebut. 

 Kontrol awal adalah upaya pencegahan dan proactive utuk 

menghindari produk yang tidak diharapkan, yaitu produk dengan 

mutu dibawah standar yang ditentukan sebelumnya. Yang penting 
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dari kontrol awal ini juga untuk selalu melihat akar masalah dalam 

hal ini tahap input. Melalui kontrol awal ini akan menjamin 

tersedianya mutu input yang dipersyaratkan. 

 Kontrol pelaksanaan adalah kontrol yang dilakukan sewaktu 

karyawan/guru melalukan tugasnya (tahapan proses) untuk 

menghasilkan produk/jasa. Kontrol pelaksanaan mencakup 

penyiapan akhir pelaksanaan sesuai perencanaan atau SOP kalau ada. 

Koreksi pelaksanaan dapat dilakukan bila terhadap rencana awal bila 

betul-betul diperlukan untuk mencapai hasil sesuai yang 

direncanakan.   

Kontrol pengerjaan ulang adalah tindakan yang dilakukan 

manakala ada kegagalan di tahap input dan/atau tahapan 

pelaksanaan/proses. Dengan kata laian, terjadi poduk gagal/diluar 

standar dan perlu dikerjakan ulang sebelum dikirim ke pelanggan/klien. 

Untuk bidang jasa, seperti pendidikan, control pengerjaan ulang ini 

perlu disesuaikan karena produk yang gagal sudah dirasakan langsung 

oleh klien beda dengan produk barang yang pelanggannya belum 

merasakan produk gagal dan merima produk akhir yang sudah 

dikerjakan ulang sehingga tidak merasakan akibat ketidak 

nyamanannya. Manajer perlu sering melakukan kontrol ini karena 

pengerjaan ulang berarti menambah biaya, waktu, dan tenaga  

produk/jasa menjadi dua kali lipat. Itulah  pentingnya motto “do it right 

the first time” dengan melakukan kontrol awal dan kontrol pengerjaan 

untuk memastikan tahap input dan proses berlangsung sesuai rencana. 

Kontrol produk rusak yang ada di klien (damage control) adalah 

upaya yang perlu dikukan manakala produk gagal sampai terjadi di 

tangan pelanggan. Manager harus melakukan tindakan atas nama 

institusi yang dapat berupa, antara lain permintaan maaf, penukaran 

barang, penawaran jasa ulang, dan janji untuk tidak terulang lagi di 

masa datang. Bentuk lain dari kontrol kerusakan ini adalah, misalnya 

jaminan servis dan penggantian suku cadang gratis selama 3 

tahun/30.000 km dari waktu pembelian. Contoh lain, untuk jasa 
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boga/restoran pembeli tidak perlu membayar apabila makanan yang 

disajikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.      

 

8. Strategi Umum PMB 

Tidak ada satu strategi yang dapat cocok untuk bergagai karakter 

institusi dalam meningkatan mutu secara berkelanjutan . Setiap institusi 

memerlukan strategi pesifik sesuai dengan karakteristiknya, namun 

demikian Goetsch dan Davis (1994, 443) menyebutkan tujuh strategi 

umum dalam PMB sebagai diilustrasikan dalam Gambar 8.4 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

 

Gambar 9-3: Strategi Peningkatan Mutu Berkelanjutan  

 

Berikut penjelasan dari tujuh kegiatan dari peningkatan mutu. 

1) Deskripsikan proses. Strategi ini ditempuh untuk meyakinkan 

bahwa setiap karyawan/guru yang terlibat memahami proses 

produksi/jasa secara detail. Umumnya hal ini membutuhkan 

investigasi dan studi yang meliputi: 

 Kejelasan batas-batas proses produk  

Perbaiki perencanaan 

Cek proses dengan 
kontrol statistik 

Eliminasi kesalahan 
 proses 

Elininasi variasi 

Bakukan sandarkan 
proses 

Diskripsikan 
proses 

Rapikan proses 
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 Urut-urutan dari proses 

 Membuat diagram alur 

 Verifikasi proses 

 Koreksi segera problem yang teridentifikasi  

2)  Bakukan standar proses. Agar supaya terjadi peningkatan mutu 

yang menerus, maka setiap karyawan/guru harus menempuh 

standar umum proses yang baku. Amun demikian, standar baku 

ini tidaklah merupakan hal yang mati tidak bisa diubah. 

Modifikasi sesuai konteks objeknya justru diperlukan, apalagi 

untuk pembelajaran di kelas, sehingga  yang terpenting standar 

umum atau prinsip utama tetap dijalankan namun 

karyawan/guru menempuh proses yang terbaik, efektif, efisien 

untuk mencapai mutu yang distandarkan. Tahapan dalam 

membakukan standar proses adalah mencakup hahal berikut. 

 Identifikasi praktek terbaik (best practices) dari suatu proses 

produksi/proses belajar mengajar (PBM) dan tuliskan. 

 Kaji praktek baik untuk menentukan apakah cocok dan 

mampu meningktan produk kita.  

 Yakinkan bahwa standar baku kita yang baru digunakan oleh 

setiap karyawan/guru 

 Catat setiap proses kinerja, perbaharui secara rutin, dan 

gunakan standar proses tersebut untuk peningkatan proses 

yang berkelanjutan . 

3)  Eliminasi kesalahan proses. Kegiatan ini dilakukan dengan 

mengidentifikasi kesalahan yang umumnya terjadi pada tahapan 

proses dan kemudian hilangkan kesalahan tersebut.  

4)  Rapikan prosedur proses. Kegiatan ini dilakukan untuk 

merampingkan prosedur proses. Kegiatan merampingkan ini 

dapat dikerjakan dengan cara, antara lain mengurangi/me 

rampingkan prosedur pengarsipan/pencatatan yang tidak perlu, 

mengurangi waktu siklus, dan menghilangkan langkah-langkah 

yang tidak perlu.  
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5) Elimininasi Variasi. Dalam kegiatan ini kita harus 

mengidentifikasi akar masalahnya dan hal ini dapat berasal dari 

karyawan/guru pelaku produksi/proses belajar mengajar, 

permesinan, alat bantu, material/siswa, kondisi tempat 

kerja/kelas. Perbedaan kemampuan karyawan/guru bersumber 

pada kapasitas/kemampuan sehingga eliminasinya dengan cara 

pelatihan, workshop dan sejenisnya. Untuk alat bantu/mesin 

tergantung dari kecanggihan, kepraktisan dan solusinya 

umumnya updating dan pemeliharaan.  

6) Gunakan alat statistik sederhana. Kumpulkan data dan informasi 

selanjutnya gunakan alat statistik sederhana untuk meyakinkan 

bahwa eliminasi akar masalah pada kegiatan tahap kelima di 

atas telah efektif meminimalkan akar masalah. 

7)  Perbaiki Perencanaan. Dari sederetan kegiatan di atas (1-5) 

perbaiki perencanaan menurut siklus PDCA dengan saran 

berikut. 

 Tetapkan tujuan proyek peningkatan mutu (aspek apa yang 

akan ditingkatkan?),   

 Tetapkan indikator aspek yang akan diukur (waktu 

penyelesaian, ketepatan hasil, kerapian, dan seterusnya). 

 Buat perencanaan piloting yang mengukur indikator-

indikator yang ditetapkan 

 Siapkan proyek piloting 

 Lakukan piloting 

 Analisis hasil  

 Perbaiki perencanaan. 

 

9. Kaizen dan Peningkatan Mutu Berkelanjutan  

Kaizen adalah istilah yang dipakai orang yang terdiri dari dua 

kata, kata “Kai” yang berarti perubahan dan “Zen” yang berarti  baik. 

Sehingga Kaizen adalah sebuah konsep Jepang yang menekankan 

pada perubahan kearah perbaikan secara bertahap (sedikit demi 
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sedikit) dan menerus. Perbaikan disini mencakup kemampuan 

orangnya dan juga prosesnya. Goetsch dan Davis (1994, 448) 

menjelaskan penerapan falsafah Kaizen pada peningkatan yang 

dilakukan sepanjang waktu untuk semua aspek organisasi (making 

changes forfor the betterbon continual, never ending basis). Bila 

konsep Kaizen diterapkan, semua aspek rganisasi harus 

ditingkatkan sepanjang waktu/selamanya. Karyawan, proses, dan 

praktek-praktek manajemen harus ditingkatkan secara menerus, 

good enough is never good enough.  

 

Sistem nilai Kaizen menekankan peningkatan secara menerus 

untuk segala hal, semua tingkatan, selamanya. sebagaimana 

diilustrasikan di Gambar 8a. 5 berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9-4: Tujuh Elemen Kaiezen 
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Identik dengan penerapan TQM, dalam sistem nilai Kaizen, 

manajer eksekutif, manajer menengah, superviser, dan pekerja gris 

depan semuanya memainkan peran penting dalam organisasi untuk 

menerapkan Kaizen. 

1) Peran Top Manajer.  Top manajer bertanggung jawab 

memantapkan Kaizen sebagai strategi utama organisasi  dan 

mengkomunikasikan hal ini  kepada seluruh tingkatan organisasi, 

mengalokasikan sumberdaya yang diperlukan, menetapkan 

kebijakan, sistem, struktur yang mendukung pelaksanaan Kaizen.    

2) Peran Manajer Mengengah.  Mananjer menengah bertanggung 

jawab memantapkan kebijakan yang ditetapkan top manajer: 

memantapkan, memelihara, dan meningkatkan standar kerja, 

memastikan karyawan memperoleh pelatihan yang dibutuhkan 

untuk pelaksanaan Kaizen, dan meyakinkan karyawan mampu 

menggunakan semua alat penelusuran dan penyelesaian masalah. 

3) Peran Superviser. Pengawas adalah bertanggung jawab penerapan 

pendekatan Kaizen, peningkatan komunikasi di tempat kerja, 

memelihara semangat, penyediaan bimbingan untuk aktivitas 

kerjatim , menampung masukan dari karyawan dan memberi saran 

balik tentang pelaksanaan Kaizen.    

4) Peran Karyawan. Peran karyawan adalah berpartisipasi dalam 

aktivitas kerja tim, menyarankan temuan pelaksanaan Kaizen 

kepada superviser, bergabung dalam kegiatan peningkatan mutu 

berkelanjutan , meningkatan kapasitas diri dalam melakukan tugas 

pokok kesehariannya melalui pendidikan dan latihan, memperluas  

ketrampilan melalui pelatihan lintas seksi. 

   

 Alat-alat Implementasi Kaizen 

Semua alat statistik sederhana yang telah dijelaskan di pendekatan 

mutu total dapat digunakan pada penerapan Kaizen. Dua alat 

spesifik Kaizen: Daftar Cek dan Lima-Tahap Bekerja dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 
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1) Daftar Cek (Check Lists) 

Kaizen adalah peningkatan secara menerus untuk sumberdaya 

manusia, proses, prosedur, dan faktor lainnya yang 

mempengaruhi mutu. Untuk itu salah satu cara terbaik adalah 

mengidentifikasi faktor –faktor yang perlu belum 

berkontribusi secara maksimum terhadap peningkatan mutu 

dan untuk ini dapat digunakan daftar cek. Daftar ini 

menginformasikan kepada karyawan faktor-faktor mana yang 

sangat memerlukan  peningkatan.  Faktor-faktor tersebut 

untuk manufaktur/pabrik adalah, antara lain personil, teknik 

kerja, metode kerja, prosedur kerja, waktu, fasilitas, alat dan 

perlengkapan, sistem, software, bahan/material, kearsipan, 

dan falsafah  sebagaimana dicontohkan pada table berikut. 

 

Tabel 9.2.  Daftar Inventori Factor-Faktor Penentu 

Peningkatan Mutu Produk/Jasa. 

Petunjuk: 

Beri tanda centang (√) untuk faktor-faktor keseharian berikut yang 

perlu ditingkatan mutunya  

1  Personil (untuk semua tingkatan) 

2  Teknik kerja 

3  Metode kerja 

4  Prosedur kerja 

5  Waktu 

6  Fasilitas 

7  Perlengkapan 

8  Sistem 

9  Software 

10  Alat-alat 

11  Bahan 

12  Layout mesin-mesin  

13  Perarsipan 

14  Paradigma (pola pikir) 



194  Pelibatan dan Pemberdayaan Terpadu 

 

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

  

 Untuk penerapan di bidang pendidikan, khususnya 

satuan pendidikan, daftar cek perlu disesuaikan, missal 

sebagai berikut.  

 

Tabel 9.3. Daftar Inventori Factor-Faktor Penentu Peningkatan 

Mutu Proses Belajar Mengajar 

Petunjuk: 

Beri tanda centang (√) untuk faktor-faktor Proses Belajar 

Mengajar berikut yang perlu ditingkatan mutunya  

1  Personil 

2  RPP 

3  Menejemen kelas 

4  Metode mengajar 

5  Alat bantu  

6  Materi 

7  Pengaturan/situasi kelas 

8  Sistem 

9  Software 

10  Alat-alat 

11  Bahan pembelajaran 

 

 

2)  5 (Lima) S atau 5 (Lima) R 

Dalam bahasa Jepang 5S berarti Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 

Shitsuke. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai 5R 

yang berarti Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin. 5S / 5R 

dirancang untuk menghilangkan pemborosan dengan 

mengutamakan perilaku positif dari setiap orang dalam 

organisasi. 

Seiri : Ringkas 
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Berarti mengatur segala sesuatu, memilah dengan 

aturan/prinsip  tertentu. Membedakan yang diperlukan dengan 

yang tidak diperlukan, mengambil keputusan yang tegas dan 

menerapkan manajemen stratifikasi untuk membuang yang 

tidak diperlukan. 

Seiton : Rapi 

Berarti menyimpan barang di tempat yang tepat atau dalam 

tata letak yang benar sehingga dapat dipergunakan dalam 

keadaan mendadak. Ini berguna untuk menghilangkan proses 

pencarian. Jika segala sesuatu di simpan di tempatnya, maka 

tempat kerja menjadi rapi. 

Seiso : Resik 

Berarti membersihkan barang – barang dari kotoran atau 

tempat kerja dari barang – barang yang tidak diperlukan. 

Seiketsu : Rawat 

Berarti memelihara barang – barang atau tempat kerja agar 

teratur, rapi dan bersih, termasuk pada aspek personal dan 

kaitannya dengan polusi / limbah pabrik. 

Shitsuke : Rajin 

Berarti kemampuan melakukan sesuatu dengan cara yang 

benar sebagai suatu kebiasaan. 

Keuntungan dari penerapan 5S / 5R adalah : 

(1) Menciptakan tempat kerja terbaik dengan prinsip Kaizen 

(perbaikan berkelanjutan ). 

(2)  5S/5R sebagai barometer manajemen dimana institusi 

yang lancar dikendalikan oleh setiap individu yang ada di 

dalmnya. 

(3) Institusi sebagai model praktek baik sehingga promosi 

bukan dengan kata – kata tetapi dengan penampilan nyata 

ruang kerja. 
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(4) 5S/5R sebagai ilmu perilaku (behavior science) 

menegaskan bahwa  perbuatan lebih meyakinkan daripada 

kata – kata. 

(5)  Menggunakan pengalaman di perusahaan untuk 

membersihkan batin, mengubah pola pikir (mind-set) dan 

perilaku pribadi. 

6.  Menggugah tanggung jawab setiap individu di tempat 

kerja. 

7.  5S/5R adalah sebagai falsafah manajemen. 

8.  5S/5R adalah sebagai sasaran utama produktivitas. 

3)  5 (Lima) W dan 1 (Satu) H 

Alat ini tidak hanya dipakai pada pendekatan Kaizen saja tetapi 

sudah dipakai secara luas. Lima W dan Satu H merupakan suatu 

singkatan dari Who, What, Where, When, Why, dan How 

sebagaimana terlihat di gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9-7: 

Alat 5W dan 1H untuk menelusuri akar dan solusi masalah 

 
Who 

The  
5 Ws + 

1 H 
 
 

 
What 

 
Where  

Why 

 
When 

 
How 



  S U T A R T O 197   
 

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

Pertanyaan Refleksi: 

1. Adakah persamaan pengertian PMB dalam kontek pendidikan dan 

manufaktur/pabrik? 

2. Bagaimanan pendekatan PMB dilakukan di sekolah?  

3. Jelaskan struktur PMB di tingkat sekolah? 

4. Sebut dan jelaskan tiga contoh PMB yang perlu dimasukan dalam 

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). 

1. Sebut dan jelaskan tiga contoh PMB dalam kegiatan Proses Belajar 

Mengajar (PBM) di kelas. 
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BAB X 
MANAJEMEN PARTISIPATIF   

DAN PENGEMBANGAN TIM 
 

 

Manajemen partisipatif dan pengembangan tim merupakan 

ajaran penting dalam TQM. Kepemimpinan tunggal dalam penggambilan 

kebijakan dihindari dalam TQM, pengambilan kebijakan dan 

pelaksanaannya perlu dilakukan secara tim. Agar peran tim menjadi 

efektif dan efisien maka mereka perlu mempunyai kapasitas yang 

memadai dan ini berarti tim perlu diberi penguatan. Untuk pembahasan 

dalam Bab ini akan dibahas topik-topik yang relevan, yaoitu (1) 

Pengertian dan Karakteristik Menejemen Partisipatif; (2) Tim Mutu dan 

Tipenya; (3) Strategi Pembentukan Tim; (4) Merumuskan Misi Tim dan 

Membangun Hubungan Kolegalitas; (5) Bagaimana Menjadi Pemimpin 

dan Menjadi Anngota Tim. 

 

1. Pengertian dan Karakteristik Menejemen Partisipatif 

Melibatkan semua pihak, fokus pelanggan, dan upaya yang 

menerus menuju pusat unggulan adalah tiga pilar penting TQM 

(Mukhopadhyay (2005, p. 93). Selanjutnya dijelaskan bahwa 

menejemen  partisipatif adalah menejemen dimana pengambilan 

keputusan dan tanggung jawabnya dilakukan melalui berbagi (sharing) 

dengan berbagai pihak  stake holders. Dalam bidang pendidikan, 

khususnya satuan pendidikan maka stakeholdernya adalah  komite 
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sekolah, guru, karyawan, dan siswa. Dalam kontek yang lebih luas 

ditambah masyarakat, kelompok profesi terkait, pengguna lulusan 

termasuk dunia usaha, dan pemerintah. Tentu  saja stakeholder yang 

terlibat adalah mereka yang akan ikut melaksanakan dan terkena 

dampak dari keputusan yang ditetapkan.  Keterlibatan semua pihak 

akan bermakna manakala masing-masing pihak didorong oleh semangat 

partisipasi menuju peningkatan mutu dalam perjalanan menuju pusat 

keunggulan (center of excellence).  Oleh karena itu dalam TQM, 

manajemen partisipatif adalah suatu yang tidak bisa ditawar. 

Hasil penelitian Conley dan Bacharach dalam Mukhopadhyay 

(2005, p. 94) menegaskan bahwa manajemen kolegial, lingkungan kerja 

yang professional hanya dapat diciptakan melalui penerapan falsafah 

manajemen partisipatif yang menghargai para guru, kelompok 

professional, dan pengambil keputusan, dan hubungan yang spesifik 

antara guru-guru dan para staf administrasi. Falsafah menejemen 

partisipasi ini akan tumbuh di organisasi yang menganut asas 

demokrasi, miskin struktur kaya fungsi (flat- structural organization), 

menghargai pendapat, saran, dan kritik dari pelanggan baik eksternal 

maupun internal. Sebaliknya falsafah ini akan butuh waktu lebih 

panjang di organisasi yang otoriter, yang punya struktur organisasi 

piramida, banyak lapis menejemen dan terkotak-kotak.   

Menurut Mukhopadhyay pengambilan keputusan yang 

demokratis dan partisipatif sudah banyak dilakukan di sebagaian besar 

institusi pendidikan, namun belum menjadi budaya institusi yang 

bersangkutan. Dalam menjalankan manajemennya hampir semua 

kepala administrasi telah membagi habis tugasnya kepada bawahannya. 

Ini diasumsikan sudah menjalankan manajemen partisipasi. Hal ini 

tentunya tidak benar karena pengambilan keputusan belum 

dikonsultasikan dengan guru dan staf administrasi. Dari sudut pandang 

pengembangan institusi dan manajemen mutu, proses manajemen 

partisipatif  mencakup hak dan tanggung jawab terkait dengan diagnose 
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organisasi, pengembangan inisiatif dan penetapan kebijakan, 

perencanaan strategic, implemetasi, dan evaluasi.  

Sebagai latihan dalam suatu diskusi kelompok yang terdiri dari 

unsur-unsur pihak sekolah dan stakeholder diminta untuk curah 

pendapat (brain storming) menentukan tiga program prioritas untuk 

peningkatan mutu sekolah. Setelah disepakakti tiga program prioritas, 

langkah berikutnya, kelompok diminta merespons dengan 

mendiskripsikan secara singkat tetapi jelas pertanyaan-pertanyaan 

berikut. 

1) Bagaimana mengimplementasikan program tersebut? 

2) Siapa penanggung jawabnya? 

3) Bagaimanan jadwal pelaksanaannya? 

4) Dari mana sumberdaya dan dukungan minimum yang 

dibutuhkan? 

5) Problem apa yang mungkin dihadapi dalam 

pelaksanaannya? 

6) Bagaimana mengatasi problem tersebut? 

7) Bagaimana Saudara tahu kalau tujuan program sudah 

tercapai (sukses)? 

8) Bagaimana memonitor pelaksanaan program? 

9) Siapa yang akan memonitor? 

Setiap anggota berpartisipasi dalam kelompok untuk menjawaban 

terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas yang selanjutnya direkap, 

disistematikan dan hal ini dapat menjadi peta jalan (road map) atau 

rencana strategik institusi untuk mencapai peningkatan mutu yang 

ditargetkan. Pendekatan dalam pembuatan road map di atas merupakan 

salah satu contoh penerapan menejemen partisipatif. Disamping 

kelebihan dari manajemen partisipasi, ada juga kelemamahannya, yaitu 

yang sering menjadi batu sandungan kemungkinan besar adalah sikap 

kepala sekolah atau pimpinan yang sering enggan mendelegasikan 

kewenangan ke wakilnya atau dari wakil ke struktur dibawahnya. 

Namun demikian, pendelegasian perlu harus diikuti dengan nilai dan 
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sikap, bisa jadi staf atau guru tidak mampu menerima dan menjustifikasi 

pendelegasian, khususnya karena mereka tidak dilatih bagaimana sikap 

menerima tanggung jawab dan bagaimana melaksanakannya. Ini 

memerlukan perencanaan, usaha menerus, dan upaya yang terfokus 

untuk mengatasi rintangan yang terjadi dan ini perlu waktu. Yang 

menarik, sewaktu staf mempelajari proses partisipasi, hal tersebut akan 

mengimbas kesemua bagian dalam departemen dan bahkan ke lain 

departemen.  

Manajemen partisipatif dalam konteks TQM, termasuk juga 

dengan stakeholder eksternal, antara lain komite sekolah, pihak orang 

tua siswa, masyarakat, termasuk pihak-pihak yang peduli pendidikan. 

Pelibatan staf dan stakeholder eksternal dilakukan tidak hanya pada 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan atau program saja, tetapi juga 

sampai monitoring dan evaluasi.  

Sebagai contoh manajemen partisipatif, perumusan Renstra 

Pengembangan Pendidikan Kabupaten/Kota (RPPK) di Propinsi Bali dan 

NTB di tahun 2004-2009 di bawah proyek DBEP-ADB ditempuh dengan 

melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) eksternal, yaitu 

Dewan Pendikan, pakar pendidikan, praktisi, LSM, pemuka masyarakat, 

dan pihak-pihak lain yang relevan. Pelibatan stakeholder eksternal ini 

merupakan paket kegiatan dari Program Nasional Desentralisasi 

Pendidikan Dasar (Decentralized Basic-Education Program, DBEP) tahun 

2003-2006 di Propinsi Bali dan NTB dengan dukungan dana dari Asian 

Development Bank. Dalam RPPK di atas termasuk Program Tahunan 

dan pelaksanaan, serta evaluasinya.  

Demikian pula di tingkat sekolah, dalam program yang sama di 

atas, Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) disusun oleh sekolah 

dengan cara sekolah melibatkan pemangku kepentingan internal dan 

eksternal , yaitu Komite Sekolah yang anggotanya terdiri dari wakil 

pemerhati pendidikan, orang tua,  dan wakil masyarakt lainnya peduli 

pendidikan.  

 



202  Manajemen Partisipatif dan Pengembangan Tim  
 

 

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

2. Tim Mutu dan Tipenya   

Kerja tim adalah elemen dasar dalam TQM dan merupakan 

program salah satu bentuk pemberdayaan staf, rasionalnya sederhana 

dan praktis sebagaimana pernyataan Goetsch and Davis (1994, p.213) 

sebagai berikut. 

“ Seorang secara individu mungkin sangat  hebat dalam pekerjaannya, 

bahkan mungkin di masa lalunya selalu sukses dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Tetapi, yang diperhitungkan dalam tempat kerja adalah 

kesuksesan organisasi, bukan kesuksesan individu. Dari semua itu, jika 

organisasi Saudara bangkrut, tidak peduli  betapapun besarnya 

kesuksesan individu Saudara di masa lalu, Saudara akan tetap kehilangan 

pekerjaan seperti pekerja lainnya” 

 

1) Apa itu Tim Mutu 

 Goetscg dan Davis (1994, p.213) mendifinisikan “Tim Mutu” 

adalah sekelompok orang dengan sebuah kesamaan dan mempunyai 

tujuan bersama, yaitu peningkatan mutu dengan prinsip-prinsip 

mengacu untuk kepuasan pelanggan. Aspek tujuan bersama dari tim ini 

adalah sangat penting. Hal ini sangat jelas dilihat dalam penampilan di 

tim olahraga. Dalam sepak bola yang pemainnya terdiri dari 11 orang 

terdiri dari penjaga gawag, pemain belakang, pemain tengah dan 

penyerang tetapi semuanya bersatu padu berkontribusi menurut 

perannya masing-masing menuju satu tujuan, yaitu memasukan bola ke 

gawang lawan untuk mencapai kemenangan pertandingan. Demikian 

tim mutu dalam satuan pendidikan, terdiri dari komite sekolah, kepala 

sekolah, guru, staf administrasi dan ditambah unsur yang relevan 

bersatu padu berkontribusi sesuai dengan peran dan wewenangnya 

menuju satu tujuan  peningkatan dan pengembangan mutu satuan 

pendidikan. Bukti bahwa betatapun hebatnya masing-masing individu 

(misal penjaga gawang atau beberapa guru) tetapi kalau mereka tidak 

saling membahu dan tidak kompak maka pencapaian tujuan akan tidak 

dapat terwujud. Sebaliknya, banyak contoh kemampuan individu dari 
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para anggota tim hanya rata-rata saja tetapi karena keterpaduan dalam 

saling membantu sebagai tim maka mereka dapat sukses dalam 

mencapai tujuan. Dari deskripsi ini, dapat disimpulkan bahwa 

kekompakan dalam tim untuk saling mendukung secara sinergis lebih 

diperlukan untuk mencapai tujuan tim dari pada semata-mata 

kehebatan individu. Para pembaca atau mahasiswa diharapkan dapat 

berdiskusi untuk mencari contoh-contoh dari kedua fenomena di atas di 

satuan pendidikan maupun institusi pendidikan lainnya yang relevan. 

 

2)  Rasional Pembentukan Timkerja  

Ilustrasi di penjelasan sebelumnya menguatkan semboyan: “ 

kinerja tim lebih tinggi dari pada jumlah kinerja individu dari semua 

anggota tim”. Goetsch (1995, 234) menuliskan rasional pembentukan 

sebagai berikut.   

a) Dua kepala lebih baik dari pada satu (two or more heads are 

better than one). 

b) Perpaduan keseluruhan tim lebih kuat dari jumlah individu 

yang ada dalam tim. 

c) Orang-orang dalam tin saling mengenal satu sama lain, 

membangun kepercayaan, dan sebagai hasil tumbuh keinginan 

untuk saling membantu. 

d) Timkerja mengedepankan komunikasi yang lebih baik. 

Sebuah tim tidak hanya sekedar sekumpulan orang. Sekumpulan 

orang dapat menjadi sebuah tim jika beberapa kondisi berikut terjadi.  

a) Mempunyai misi tim dan semua anggota tim memahami dan 

sepakat terhadap misi tersebut. 

b) Mempunyai aturan bersama (ground rules) yang disepakati 

sebagai kerangka kerja dalam mewujudkan misi tim. 

c) Pendistribusian tanggung jawab dan kewenangan yang adil 

diantara anggota tim. Tim kesebelasan sepak bola, bola basket 

punya kapten, tetapi tanggung jawab dan kewenangan 
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didistribusi secara adil (fair) dan semua anggota tim 

diperlakukan sama. 

d) Semua orang mengadaptasikan diri terhadap perubahan. 

Perubahan tidak  dapat dihindari dan dalam seting manajemen 

mutu, perubahan (menuju yang lebih baik) adalah sesuatu 

yang diharapkan. Sayangnya, kebanyakan orang menolak 

perubahan. Dalam tim TQM, anggota tim saling membantu 

untuk mengadaptasi terhadap perubahan dengan cara yang 

positip.  

 

3)  Tipe Tim Mutu 

 Secara rinci Juran dan Gryna (1993) memilah tim menjadi lima 

tipe, yaitu Komite Pengarah Mutu (Quality Council), Tim Proyek Mutu 

(Quality Project Team), dan Gugus Peningkatan Mutu  (Quality Circle), 

Tim Mutu Proses (Business Process Quality), Tim Manajemen Diri (Self-

managing Team). Tabel 10.1 berikut mendeskripsikan kelima tim 

berdasarkan tujuan, keanggotaan, basis tim dan jumlah anggota, masa 

kerja tim, dan sebutan lain untuk masing-masing tim dari kelima tim di 

atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Juran%2C+J.M.+And+Gryna%2C+Frank+M.&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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Tabel 10.1: Tipe Tim Mutu dalam Tujuan, Basis, Jumlah Anggota, Masa 

Kerja, dan Sebutan Lain  menurut Juran, J.M. And Gryna, Frank 

M, 1993)  

Aspek 

Komite 

Pengarah 

Mutu 

(Quality 

Council) 

Tim Proyek 

Mutu 

(Quality 

Project 

Team) 

Gugus 

Peningkatan 

Mutu 

(Quality 

circle) 

Tim Mutu 

Proses 

(Business 

process 

quality 

team) 

Tim 

Manajemen 

Diri 

(Self-

managing 

team) 

Tujuan 

Mengarahkan 

rumusan 

strategi 

pengembanga

n mutu dan 

pedomannya 

tingkat 

institusi 

Menyelesaika

n masalah 

mutu antar 

departemen.  

Menyelesaika

n masalah 

mutu dalam 

department 

Perencanaa

n, kontrol, 

dan 

peningkatan 

mutu dari 

proses 

penting 

seluruh 

bagian  

institusi 

Perencanaa

n, 

pelaksanaan

, dan kontrol 

kerja untuk 

mencapai 

tujuan yang 

ditetapkan. 

Unsur 

keanggotaa

n  

Managers 

puncak, dapat 

di tingkat 

pusat, 

departemen, 

atau  bagian.  

Kombinasi 

dari manager,  

professional, 

dan pekerja 

dari berbagai 

department 

Khususnya 

pekerja di 

satu 

departemen 

Utamanya 

manager 

dan 

kelompok 

profesi dari 

berbagai 

departemen 

Utamanya 

satuan kerja 

dari satu 

bidang kerja 

Basis tim 

dan jumlah 

anggota 

Wajib ; 4-8 

orang 

Wajib; 4-8 

orang 

Sukarela; 6-

12 orang 

Wajib; 4-6 

orang 

Wajib; 

semua 

orang di 

bidang kerja 

(6-18 orang) 

Kontinuitas Permanen 

Berhenti 

sewaktu 

proyeknya 

selesai 

Permanen Permanen Permanen 

Nama lain Dewan Tim Gugus Tim Tim 

http://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Juran%2C+J.M.+And+Gryna%2C+Frank+M.&cm_sp=det-_-bdp-_-author
http://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Juran%2C+J.M.+And+Gryna%2C+Frank+M.&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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Pengarah 

Mutu,  

Peningkatan 

Mutu; Tim 

penyelesaian 

masalah, 

Satuan Tugas, 

Gugus tugas. 

pemberdayaa

n pekerja 

manajemen 

proses 

institusi 

Supervisi 

Diri; Tim 

self-

directing;  

Tim semi-

mandiri. 

 

Secara sederhana Goetsch and Davis (1994) mengkatagorikan tim 

menjadi tiga tipe. Pertama, Tim Peningkatan Departemen (Department 

Improvement Team) yang anggotanya terdiri dari berbagai departemen 

atau unit dalam organisasi ddan sering disebut Quality Circle. Kedua, 

Tim Peningkatan Proses (Process Improvement Team), yaitu tim yang 

bertugas meningkatkan seluruh proses yang ada di institusi untuk 

tercapainya misi institusi. Konsekuensinya anggota tim ini terdiri dari 

perwakilan departemen/divisi dari semua rantai proses yang ada di 

institusi.  Ketiga, Satuan Tugas (Task Force), yaitu tim sementara untuk 

tujuan spesifik dan misi yang khusus.  

Di bidang pendidikan, khususnya di sekolah, banyaknya tipe tim 

tergantung dari kebutuhan, semakin besar dan variasi divisi atau 

departemennya tentunya akan memerlukan lebih banyak tim. Untuk 

sebuah sekolah dasar yang jumlah kelasnya tidak parallel banyak 

mungkin cukup Komite Pengarah Mutu (Quality Council) dan  Gugus 

Peningkatan Mutu  (Quality circle). Untuk sekolah menengah pertama 

dapat membentuk tiga tim, yaitu Komite Pengarah Mutu (Quality 

Council), Tim Proyek Mutu (Quality Project Team), dan Gugus 

Peningkatan Mutu  (Quality circle). Sedangkan untuk sekolah menengah 

atas (SMA dan SMK) dapat membentuk empat atau lima tim 

sebagaimana yang disarankan Juran di atas.  

Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan Propinsi telah lama 

merespons sistem manajemen mutu, walaupun dapat jadi belum 

memahami sepenuhnya, dengan membentuk Kelompok Kerja Guru 

(KKG) untuk beberapa kelompok klaster SD. Dengan maksud yang sama, 

untuk tingakat sekolah menengah telah dibentuk forum Musyawarah 
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Guru Mata Pelajaran (MGMP). Untuk kepala sekolah dan pengawas 

masing-masing telah dibentuk Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) 

dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS). Bila merujuk ke tipe 

tim menurut Juran di atas, maka masing-masing kelompok kerja 

tersebut merupakan Tim Pengembangan Departemen atau Quality 

Impovement Circle.  Dalam Manajemen barbasis Sekolah maka peran 

Komite Sekolah, dengan memodifikasi atau menambah jumlah anggota, 

dapat ditransformasikan  kedalam Komite Pengarah Peningkatan Mutu.   

 

3. Strategi Pembentukan Tim  

 Pembentukan tim tidak jaminan berkinerja baik, kalau tidak 

hati-hati pembentukan tim justru memperburuk kinerja institusi karena 

tim tidak berkinerja bahkan mungkin merugikan. Untuk itu, Dennis King 

dalam Goetsch dan Davis (1994, p.218) menyarankan strategi yang dia 

sebut 10 perintah yang dia sebut sebagai the ” Ten Team 

Commandments”, untuk mewujudkan tim yang efektif, yaitu  sebagai 

berikut. 

1) Saling ketergantungan (interdependence). Antar anggota tim 

seharusnya saling ketergantungan yang menguntungkan tentang 

informasi, sumber daya, penyelesaian tugas, dan dukungan. Saling 

kebergantungan merupakan perekat kebersamaan antar anggota 

tim.  

2) Jabarkan tugas tim (stretching task). Tim perlu tantangan. 

Merespons sebuah tantangan bagi sebuah tim akan menumbuhkan  

espirit de corps dan menanamk an kebanggaan dan kesatuan tim.  

3) Kesatupaduan (alignment). Kesatupaduan tim  adalah suatu 

keadaan dimana tim dimana setiap individu anggota tim tidak 

hanya berbagi misi umum tetapi mereka mau mengesampingkan 

kepentingan individu untuk mencapai misi tim.  

4) Bahasa yang sama (common language). Tim dapat jadi terdiri dari 

anggota yang berasal dari berbagai divisi yang mempunyai istilah 

atau terminology yang mungkin asing bagi divisi lainnya. Untuk itu 
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pimpinan tim perlu menghimbau tidak menggunakan atau 

seminimal mungkin digunakan dan bila digunakan perlu dijelaskan 

maksudnya.  

5) Percaya/respek (trust/respect). Agar anggota tim bekerja sama 

dengan baik, maka di antara mereka harus tumbuh rasa saling 

percaya dan respek. Waktu dan upaya yang dikeluarkan untuk 

membangun kepercayaan dan respek antar anggota adalah 

investasi yang baik.   

6) Berbagi kepemimpinan/keanggotaan (share 

leadership/followership). Dalam suatu tim, beberapa anggota aktif 

berpendapat dan sebagaian anggota lainnya pasif, mendengarkan, 

dan melihat kelompok ini justru potensial memberi masukan. Bila 

situasi ini didiamkan saja maka hasil kerja tidak akan maksimum. 

Pemimpin tim harus memberi kesempatan kepada kelompok yang 

pasif sehingga pimpinan dapat mendapatkan masukan dari semua 

anggota tim sehingga diperoleh hasil kerja tim yang optimal. 

7) Ketrampilan memecahkan masalah (problem-solving skills). Waktu 

yang digunakan untuk membantu anggota tim untuk menjadi 

trampil dalam menyelesaikan masalah (problem solving) adalah 

penggunaan waktu yang bermanfaat. Dalam bisnis tentu 

menghadapi tantangan yang memerlukan ketrampilan pemecahan 

masalah, oleh karena itu peningkatan ketrampilan setiap anggota 

tim dalam menyelesaikan masalah adalah mutlak perlu. 

8) Ketrampilan mengangani konfrontasi/konflik 

(confrontation/conflict handling skills). Konflik antar manusia di 

tempat kerja adalah suatu hal yang tak terhindarkan walaupun 

dengan tingkatan konflik yang kecil. Untuk itu belajar memahami 

ketidaksetujuan/disagree tanpa harus menjadi kelompok yang 

tidak setuju adalah hal yang penting. Mendebat ide, isu, pendapat  

yang diusulkan anggota tim adalah diperlukan tetapi harus tanpa 

menyakiti hati pengusul adalah hal penting  dalam tim manajemen 
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mutu. Sebagai ketua tim mutu perlu memahami lebih lanjut tentang 

manajemen konflik.  

9) Assessmen/tindakan (Assessment/action). Penilaian atau kajian 

perlu dilakukan kepada anggota tim sejauh mana mereka telah 

mencapai misi tim. Pernyataan misi (mission statement) adalah 

jabaran dari rencana aksi tim tujuan program tim yang berisi 

tujuan, waktu pencapaian, tugas dan personal yang bertanggung 

jawab. Penilaian dan kajian harus merujuk ke deskripsi tersebut.  

10) Perayaan (celebration). Tim yang efektif akan mendorong 

pencapaian sukses dengan merayakan ketercapain sukse tersebut. 

Pengakuan dan penghargaan terhadap keberhasilan pekerjaan atau 

target akan memotivasi anggota tim untuk bekerja keras dan 

cerdas untuk mencapai sukses-sukses berikutnya.   

 

4. Fase-fase Pembentukan Tim sampai Berkinerja 

Tim dibentuk dengan sejumlah anggota yang tentu dengan latar 

belakang, karakter yang beragam, dan mereka satu sama lain belum 

kenal secara dekat. Situasi di awal pembentukan tim umumnya masih 

saling menebak, curiga sehingga situasi dalam tim mungkin mengalami 

ketidakjelasan atau kekacauan. Hal ini perlu disadari oleh seluruh 

anggota tim terutama oleh pemimpin tim tersebut bahwa fenomena 

tersebut adalah alami. Pemimpin tim selanjutnya perlu mengupayakan 

langkah-langkah yang terarah dan efektif menjelaskan tujuan tim, tugas 

dan tanggung jawab ketua dan setiap anggota tim dengan segala hak-

haknya. Semua anggota tim mengerti dan menerima penjelasan 

sehingga membawa situasi tim keluar dari kekacauan menuju situasi 

mormal untuk bersama-sama saling bersinergi dan berkinerja mencapai 

tujuan tim.  Secara rinci Tuckman dan Wheelan (2003) 

mengintegrasikan  pengembangan tim kedalam lima tahapan mulai dari 

fase pembentukan yang penuh ketidaknyamanan sampai pada fase 

berkinerja, sebagai berikut. 
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Phase 1      Phase 2 Phase 3         Phase 4      Phase 5
- Tentukan tu- - Benturan - Mulai saling - Dicapai situasi - Berkinerja

juan bersama nilai-2,              percaya, me- normal, bersi-
- Membangun kebiasaan,         nyesuaikan nergi

kepercayaan dst.

 
Gambar 10.1: Tahap Pengembangan Tim modifikasi model 

Tuckman oleh Wheelman (2003) 

 

 Dalam TQM pengembangan tim menurut Mukhopadhyay (2005) 

tahap ke lima (performing) bukanlah tahap yang terakhir masih 

ditambah satu tahap lagi, yaitu mengerjakan suatu pekerjaan yang lalu 

dengan cara baru dan juga mengerjakan hal yang baru dengan cara 

baru. Menurut Mukhopadhyay pembentukan tim dalam TQM 

semestinya tumbuh berkembang bukan linier tetapi seperti spiral 

mengikuti prinsip Kaizen sebagaimana Gambar 10.2. berikut. 
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Gambar 10.2: Pengembangan Tim Bentuk Spiral 

 

5. Bagaimana Menjadi Pemimpin dan Bagaimana Menjadi 

Anngota Tim  

Dalam organisasi kontemporer maka setiap orang perlu siap 

menjadi anggota sebuah tim, pemimpin di suatu tim, namun juga perlu 

siap menjadi anggota dalam tim yang lain. Untuk dapat menjadi 

“pemimpin” tim yang efektif, Mary Massop dalam Goetsch dan Davis 

(1994, p. 216) menyarankan enam hal berikut. 

1) Pahami dengan jelas misi dari tim. Pertemuan pertama tim harus 

diagendakan untuk perumusan pernyataan misi (mission 

statement). Perumusan pernyataan ini dipimpin oleh ketua tim dan 

diikuti oleh semua anggota tim. Pernyataan misi ini harus 

menjelaskan perlunya keberadaan tim dan jelaskan 

kewenangannya namun juga keterbatasan wewenangnya. 

Pernyataan misi ini menjadi tolok ukur kinerja tim sejauhmana tim 

dapat mencapainya. 

2) Identifikasi kriteria sukses tim. Tim harus mengidentifikasi criteria 

sukses tim dan ditulis atau didokumentasikan. Perlu diingat dalam 

manajemen mutu terpadu, esensi sukses institusi adalah kepuasan 

pelanggan baik eksternal maupun internal. Dengan demikian, tim 

Forming 

Performing 

Norming 

Accommodating 

Storming 

Transforming 
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harus memahami kebutuhan dan ekspektasi dari pelanggan sebagai 

dasar perumusan kriteria sukses.  

3) Orientasi aksi. Harus merumuskan tujuan tim dan rencana aksi 

yang jelas mencakup apa, siapa mengerjakan apa, bagaimana 

caranya, apa kriteria suksesnya yang operasional, dan kapan waktu 

dicapainya.   

4) Sepakati aturan main tim. Semua anggota tim perlu memahami 

bagaimana cara dan etika untuk setiap anggota maupun secara 

kesatuan mencapai tujuan tim. Untuk itu perlu disepakati antara 

lain isu-isu atau hal-hal berikut. 

 Mengundang pertemuan atau rapat bila diperlukan saja 

 Pastikan setiap anggota tim datang pada pertemuan, dijelaskan 

secara singkat agendanya dan mereka siap dengan hal-hal yang 

diperlukan. 

 Tentukan berapa lama setiap agenda pertemuan secara rinci 

akan dilaksanakan. 

 Tentukan siapa yang akan menjadi notulen dalam pertemuan. 

 Berikan kesempatan kepada anggota tim untuk saling 

berinteraksi setelah selesai pertemuan. 

5) Berbagi informasi. Tim harus berbagi informasi yang ada di tim 

baik sesama anggota tim maupun diluar tim. Komunikasi satu yang 

prinsip dalam TQM, setiap individu dalam organisasi harus 

mengetahui apa yang sedang berlansung di organisasi. Pimpinan 

dan anggota tim harus menyadari bahwa tim adalah bagian tim 

yang lebih besar yang merupakan bagian dari organisasi. Tim ada 

dan bekerja bukan di ruang hampa tetapi bagian dari organisasi. 

Berbagi informasi tentang aktivitas tim dengan setiap individu 

dalam organisasi akan menghindarkan tim dari kemandegan, tidak 

produktif, dan akan menjauhkan dari spekulasi yang merugikan tim 

sendiri dan lebih jauh merugikan organisasi. 

6) Tumbuh suburkan kesatuan tim. Pemimpin tim harus mampu 

menumbuh suburkan kasatuan tim, berlaku adil, tidak partisan, 
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dan mengedepankan kepentingan tim dari ego individu. Dalam 

konteks TQM, gaya kepemimpinan yang dipilih adalah partisipatif, 

dia harus menyatu dengan anggota, tidak ekslusif, empati dan 

simpati terhadap apa yang dialami anggota tim . 

Selanjutnya Mary Massop dalam Goetsch dan Davis (1994, 217) 

juga menyarankan empat hal berikut yang perlu dilakukan untuk 

“menjadi anggota tim” yang efektif dalam TQM.      

1) Saling kenal dari awal (gain entry). Berupaya menjadi saling 

mengenal dengan baik secepatnya dengan semua anggota tim. 

Mengenalkan diri siapa Saudara secara wajar dan apa yang 

mungkin dapat Saudara  kontribusikan kepada tim dan yang lebih 

penting lagi Saudara perlu mengenal mereka dan apa yang 

mungkin mereka kontribusikan kepada tim. 

2) Pahamilah misi tim dengan jelas (be clear on the team’s mission). 

Anggota tim tidak akan dapat berkontribusi terhadap pencapaian 

tujuan tim manakala mereka tidak tahu secara persis misi dari tim. 

Pelajari misi tim, ketahui targetnya, pahami tugas anggota, rentang 

waktu pencapaian tujuan, dan komunikasikan perkembangan kerja 

dan problem yang mungkin terjadi, dan informasi lainnya yang 

penting secara jelas dan wajar. 

3) Siapkan yang diperlukan dan berpartisipasi (be well prepared and 

participate). Sebelum pertemuan pelajari notulen yang lalu, pahami 

agenda pertemuan yang akan dihadiri, bila perlu baca literatur 

yang terkait agenda pertemuan dan catatlah hal-hal penting yang 

terkait dengan agenda pertemuan. Dalam pertemuan, berbagilah 

informasi yang Saudara miliki, tetapi sampaikanlah secara singkat, 

akurat, dan padat.  

4) Siap sedia berkomunikasi (stay in touch). Anggota tim yang baik 

selalu siap sedia berkomunikasi di antara pertemuan yang lalu 

dengan yang akan datang.  Upayakan anggota tim lainnya 

mengetahui perkembangan pekerjaan Saudara sebagai anggota tim 
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dan komunikasikan bila ada masalah dan mintalah masukan 

mereka untuk penyelesaian masalah tersebut. 

 

Pertanyaan Refleksi: 

1. Deskripsikan pengertian Menejemen Partisipatif 

2. Jelaskan karakteristik manajemen partisipatif dalam konteks kelas, 

sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten/kota. 

3. Sebut dan jelaskan tipe Tim Mutu dalam bidang pendidikan. 

4. Sebut dan jelaskan indikator tim efektif dan non-efektif di bidang 

pendidikan. 

Sebut kembali tanggung jawab pemimpin dan kewajiban anggota tim di 

bidang pendidikan. 
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BAB XI 
NILAI DAN ETIKA DALAM MMT  

 

 

Setiap individu dalam organisasi kontemporer harus 

mememegang teguh dan mengamalkannya nilai-nilai yang dianut. Nilai-

nilai adalah sesuatu yang diyakini secra mendalam yang membentuk ciri 

atau warnai siapa kita (Goetsch dan Davis, 1994: 81). Nilai-nilai yang 

dianut sesorang akan membimbing perilakunya. Hal ini juga berlaku 

bagi organisasi. Sebuah organisasi tidak akan menghasilkan 

produk/jasa yang bermutu manakala organisasi tersebut tidak 

memengang nilai bahwa peduli mutu merupakan hal yang menjadi yang 

menjadi ciri utama dari organisasi tersebut. Pengetahuan dan 

ketrampilan karyawan adalah penting, tetapi tidak menjamin 

dihasilkannnya produk/jasa yang bermutu. Hal tersebut karena 

karyawan dan organisasi secara keseluruhan akan menerapkan 

pengetahuan dan ketrampilannya sesuai dengan nilai yang mereka 

yakini, mereka rasakan bahwa itu adalah penting.   

Untuk itu etika organisasi, yang diyakini akan memberikan 

kepuasan bagi pelanggan eksternal maupun pelanggan internal, harus 

dirumuskan secara jelas, realistis, dan operasional sehingga mudah 

dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh setiap anggota organisasi. 

Dalam Bab ini akan membahas topik-topik yang relevan dengan Etika 

dalam MMT, yaitu (1) Difinisi dan Rasional Etika dalam MMT; (2) 

Kepercayaan (Trust) dan MMT; (3) Integritas dan MMT; (4) Peran 

Manajer dalam Megakkan Etika; (5) Peran Organisasi dalam 
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Menginternalisasikan Etika; dan (6) Pelatihan Etika dalam 

Pemberdayaan Staf. 

   

1. Difinisi dan Rasional  Etika dalam Mencapai Mutu 

 Filsuf Aristoteles, dalam bukunya Etika Nikomacheia, 

menjelaskan Etika dalam dua aspek. Pertama, sebagai istilah teknik 

(terminius techicus), yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah 

perbuatan atau tindakan manusia. Kedua,  sebagai tata cara dan 

kebiasaan/ 

adat yang melekat dalam kodrat manusia (in herent) yang terikat 

dengan pengertian "baik dan buruk" suatu tingkah laku atau perbuatan 

manusia (asisbuton.files.wordpress.com.diunduh 23/05/2014). 

Selanjutnya dijelaskan definisi Etika dari para filsuf atau ahli secara 

narasi berbeda namun demikian dapat di rangkum bahwa pengertian 

Etika mencakup empat hal berikut.  

1) Merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu tentang 

kebaikan dan sifat dari hak (the principles of morality, including 

the science of good and the nature of the right). 

2) Pedoman perilaku, yang diakui berkaitan dengan 

memperhatikan bagian utama dari kegiatan manusia. (the rules 

of conduct, recognize in respect to a particular class of human 

actions).  

3) Ilmu watak manusia yang ideal, dan prinsip-prinsip moral 

sebagai individual. (the science of human character in its ideal 

state, and moral principles as of an individual).  

4) Merupakan ilmu mengenai suatu kewajiban (the science of duty).  

Perilaku beretika dalam MMT sangat peting. Organisasi yang 

menerapkan pendekatan MMT tidak akan dapat terwujud dengan baik 

manakala di institusi tersebut para karyawannya dalam berperilaku 

tidak memegang etika. Sebagaimana dijelaskan di atas, Etika terkait 

dengan moral, sedangkan moral merujuk kepada nilai-nilai yang 

dipegang teguh masyarakat dan dianjurkan untuk ditaati. Etika dipakai 
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sebagai sumber rujukan dalam merumuskan aturan, kesepakatan, dan 

hukum dan menjadi rambu-rambu dalam berperilaku keseharian. 

Perilaku beretika akan berada pada cakupan moral dan dalam konteks 

MMT meliputi khususnya kepercayaan (trust), tanggung jawab, dan 

integritas dimana semua ini merupakan nilai-nilai utama dari sistem 

manajemen mutu total/terpadu (Goetsch da Davis, 1994, 75). 

 Bagaimana menentukan perilaku itu beretika atau tidak? Untuk 

menjawab pertanyaan tersebut, perlu rambu-rambu, karena perilaku 

beretika tidak hitam putih, ada perilaku yang abu-abu yaitu ditengah-

tengah antara kedua ekstrim hitam dan putih. Ada baiknya sebelum 

membahas etika kita fahami dulu konsep legal/formal dan etika. 

Perilaku yang dibenarkan secara legal formal atau hukum belum tentu 

dianggap etis, tetapi sebaliknya kalau perilaku tidak legal pasti tidak 

etis. Blanchard dalam Goetsch dan Davis (1994, 77) menjelaskan 

mengapa seseorang berperilaku etis, yaitu karena alasan 5 P berikut. 

1) Purpose (tujuan). Etika adalah pedoman bagi seseorang dalam 

berperilaku karena dia ingin merasa nyaman terhadap dirinya 

sendiri. 

2) Pride (kebanggaan). Etika pedoman bagi seseorang berperilaku 

yang membuat dia bangga walaupun yang dikerjakan tersebut 

berlawanan dengan kebanyakan orang. 

3) Patience (kesabaran). Seseorang berperilaku beretika 

walauapun dapat jadi berlawanan dengan orang banyak dengan 

keyakinan bahwa dalam jangka panjang hal tersebut akan 

terbukti dia benar, baik dan dia rela menunggu untuk hal 

tersebut. 

4) Persistence (ketekunan). Seseorang berperilaku sesuai etika 

secara tekun dan akan melihat bahwa keputusan tersebut 

adalah positip.   

5) Perspective (jangka panjang). Seseorang memerlukan waktu 

untuk merefleksi dan dibimbing etika yang mereka yakini dalam 

mengambil keputusan.  
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Manajer dalam MMT perlu memahami factor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku individu dalam konteks etika. Trevino 

dalam Goetsch and Davis (1994, 78) menjelaskan tiga factor yang 

mempengaruhi etika perilaku, yaitu kekuatan ego, Machiavellianism, 

dan factor-faktor social.  

 

2. Kepercayaan dalam MMT 

Kepercayaan (trust) merupakan resep utama dalam penerapan 

MMT. Tanpa adanya kepercayaan di antara individu termasuk antar 

manajer dan karyawan, maka penerapan MMT di suatu instansi sangat 

potensial gagal. Kepercayaan umumnya tumbuh bersamaan tumbuhnya 

perilaku yang beretika. Banyak elemen dalam total quality yang 

bergantung pada kepercayaan sebagai prasarat dalam berkontribusi 

terhadap peningkatan mutu, yaitu khususnya komunikasi, hubungan 

interpersonal, manajemen konflik, pemecahan masalah kerjatim, 

keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, dan fokus pelanggan 

sebagaimana terlihat di Gambar 10-1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10-1: Eelemen Mutu Total yang Bergantung pada Kepercayaan 
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Dalam komunikasi sesama karyawan atau karyawqn dengan 

pimpinan akan sulit berlangsung efektif mana kala tidak ada 

kepercayaan antara kedua pihak. Masing-masing pihak akan tidak akan 

mau menerima pesan yang dikomunikasikan karena antar mereka tidak 

saling percaya. Kepercayaan juga pondasi sangat penting dalam 

hubungan interpersonal. Dua orang atau lebih dapat bekerja sama 

secara baik bila di pihak mereka masing-masing ada rasa kepercayaan 

bahkan meskipun di situasi yang tidak mendukung. Sebaliknya, mereka 

tidak dapat bekerjasama dengan baik bila tidak ada kepercayaan antar 

mereka meskipun pada situasi yang paling mendukung.  

 Lebih lanjut kepercayaan menjadi kunci dalam manajemen 

konflik. Seorang manajer yang tidak dipercayai oleh pihak-pihak yang 

berkonflik akan sangat sulit menjadi wasit dalam penyelesaian masalah 

konflik yang terjadi.  Kepercayaan diperlukan juga dalam kerjasama tim. 

Suatu hal yang sangat sulit akan dicapai bila antar para anggota tim 

tidak ada kepercayaan, sehingga anggota tim tidak mengedepankan 

kepentingan pribadinya, dan sebaliknya akan mengeyampingkan 

kepentingan pribadinya untuk berpartisipasi dan berkontribusi 

mencapai tujuan tim. Demikian untuk pelibatan dan pemberdayaan 

karyawan akan sulit diwujudkan manakala karyawan tidak 

mempercayai manajer, akibatnya karyawan sulit diajak ikut serta dalam 

pertemuan dan sulit diajak mengambil keputusan bersama meskipun 

untuk pemberdayaan mereka sendiri.  

 Bila diyakini kepercayaan adalah buah dari perilaku yang 

beretika dan merupakan elemen penting dalam sistem quality total, 

maka dalam penerpan MMT, manajer perlu berupaya menjadi seorang 

penggalang kepercayaan yang baik (a good trust-builder). Dalam setiing 

manajemen mutu terpadu, menjadi seorang manajer yang dipercaya 

saja tidak cukup, ia harus mampu menjadi penggalang kepercayaan 

antar semua warga didalam institusi yang dipimpinnya. Salah satu cara 

untuk dapat menjadi seorang penggalang kepercayaan adalah tetap 
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respek terhadap karyawan yang tidak ada dalam kelompok yang sedang 

berbicara. Dia tidak membicarakannya, apalagi tentang kekurangannya.  

Dari situasi ini karyawan akan mempelajari dua macam etika berikut.  

 Membicarakan seseorang yang sedang absen dalam kelompok 

pembicara, apalagi untuk hal yang tidak baik, adalah perilaku 

yang tidak etis dan tidak dapat dibenarkan. 

 Bila manajer tidak mengijinkan membicarakan orang yang 

absen, maka dia akan tidak membicarakan saya sewaktu saya 

juga absen. 

   

Teknik lain untuk menggalang kepercayaan, manajer perlu 

mengakui kesalahannya meskipun secara formal peran karyawan 

tersebut lebih dominan dalam berbuat kesalahan. Menuding langsung 

kesalahan kepada orang lain akan meruntuhkan bangunan kepercayaan 

antar warga  salah”institusi. Pengakuan manajer dengan rendah hati, 

misalnya “ini kesalahan saya dan maaf” seringkali justru dapat menjadi 

penggaalang kepercayaan anatar karyawan. Menepati janji adalah 

teknik lain unruk menggalang keercayaan. Apa yang dijanjikan dapat 

diandalkan adalah pintu masuk penggalangan kepercayaan. Manajer 

perlu berinisiatif menjadi penggalang kepercayaan tidak hanya 

berharap bahwa kepercayaan akan muncul atau tumbuh dengan 

sendirinya. Memotivasi semua karyawan dan meningkatkan 

ketrampilan karyawan secara berkelanjutan adalah tanggung jawab 

manajer dalam setting MMT. Manajer yang tidak dipercayai oleh stafnya 

tidak akan efektif melaksakan tugas dan tanggung jawab 

menejemennya. Untuk itu mengapa karyawan harus mempercayainya, 

demikian pula institusi, bahwa mereka akan memperoleh nilai tambah 

dari skill baru sebelum meulai mempelajari ketrampilan baru tersebut.   

  

3. Intergritas dalam MMT 

 Aspek lain dari perilaku beretika dalam MMT adalah “integritas”. 

Integritas adalah karakter individu dan institusi yang merupakan 



  S U T A R T O 221   
 

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

kombinasi dari kejujuran (honesty) dan keteguhan hati (dependability). 

Ketika individu atau institusi mempunyai integritas maka perilaku 

beretika akan mengikutinya. Adalah penting bagi seorang manajer 

dalam institusi MMT untuk memahami walaupun kejujuran merupakan 

fondasi, integritas lebih dari sekedar kejujuran. Seseorang dengan 

integritas dapat diandalkan untuk mengerjakan sesuatu yang benar, 

dengan cara yang benar sampai tuntas selesai, tepat waktu, dan teguh 

memegang janji.  

 Tom Petter dalam Goetsch dan Davis (1994, 84-85) menegaskan 

bahwa “integritas” adalah “tanda penting” (hallmark) dari suatu 

organisasi yang unggul. Organisasi yang sukses saat ini harus 

menggerser paradigm mereka dari era yang didominasi oleh kontrak 

kerja legal formal ke era jabat tangan dan kepercayaan (trust).  

 Selanjutnya, Phillip B. Cosby menegaskan bahwa “A reputation 

for integrity is earned only through doing what one has agreed to do, 

doing it one time, and with completeness. Just being honest is not enough. 

Honestly is mostly not doing things that are dishonest and is more or less 

expected of respectable people. Integrity though, is built up block by block 

through planned employee and management actions based on processes 

and procedure that are completely understood and agreed upon.  

 

4. Peran manager dalam Menegakan Etika 

 Bagian dari perilaku beretika adalah menerima tanggung jawab. 

Dewasa ini ada kecenderungan karyawan pada umumnya lebih 

mengedepankan hak-hak mereka dari pada memenuhi tanggung 

jawabnya. Mereka cenderung melempar tanggung jawab manakala 

terjadi kesalahan atau kegagalan.  Dalam setting MMT semestinya tidak 

terjadi situasi seperti di atas. Karyawan bertanggung jawab atas 

tindakannya dan akuntabel atas kinerjanya. Menerima tanggung jawab 

adalah kredit bagi penggalangan kepercayaan, integritas, dan elemen 

lainnya dari etika yang sangat penting dalam lingkungan mutu total. 

Brown dalam Goetsch dan Davis (1994, 85) menegaskan bahwa 
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Pendekatan 
Rasio-terbaik 

Pendekatan 
Hitam-putih 

Pendekatan 
Potensi-penuh 

karyawan yang cenderung menyalahkan pihak luar terhadap kegagalan 

yang ia alami adalah rumus kegagalannya. Dalam institusi yang 

menganut MMT perilaku yang beretika diperlukan bukan saja hanya 

untuk menjadi sopan tetapi jangka panjangnya untuk mencapai hal yang 

menguntungkan institusi.   

 Komitmen pimpinan dalam hal ini manajer adalah salah satu 

syarat penting dalam pelaksanaan MMT. Oleh karena manajer dituntut 

tidak hanya memahami secara teori apa itu perilaku beretika tetapi 

lebih meminta bukti bagaimana itu diimplementasikan. Betul adanya 

motto yang mengatakan “the most effective teaching is an example”. Dari 

konteks ini manajer sangat menentukan berhasil tidaknya implementasi 

perilaku di instansi yang ia pimpin. Goetsch dan Davis (1994, 86) 

mengkatagorikan tiga pendekatan yang dapat dilakukan oleh manajer 

dalam mengimplementasikan perilaku beretika di instansinya, yaitu  

pendekatan rasio-terbaik (best-ratio approach), pendekatan hitam-putih 

(black-white approach), dan pendekatan potensi-penuh (full-potential 

approach) sebagaimana terlihat di Gambar 11.5 berikut.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10-2: Pendekatan Internalisasi Etika 

 Pendekatan rasio-terbaik (best-ratio approach). Pendekatan ini 

disebut juga pendekatan situasional, pendekatan praktis yang 

pro mayoritas atau populis. Pendekatan ini mendasarkan pada 

keyakinan bahwa pada dasarnya orang itu baik, maka dengan 

situasi yang mendukung orang akan berperilaku etis, tetapi 
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sebaliknya bila berada dalam kondisi yang tertentu dia akan 

tergiring untuk berperilaku yang tidak etis. Oleh karena itu 

manajer harus berupaya dengan segala daya menciptakan 

situasi diinstitusinya untuk mengkondisikan para  karyawan 

untuk berperilaku yang etis dari pada sebaliknya. Bila manajer 

dihadapkan untuk mengambil keputusan yang sulit, maka dia 

mengambil pilihan  yang terbaik untuk mayoritas karyawan 

(best-ratio).     

 Pendekatan hitam-putih (black-white approach). Dalam 

pendekatan ini benar adalah benar dan salah adalah salah tidak 

terpengaruh kondisi yang ada. Tugas manajer adalah mengambil 

keputusan berdasarkan rambu-rambu etika dan mengawal 

karyawan untuk berperilaku berdasarkan etika yang disepakati. 

Bila manajer harus mengambil keputusan yang sulit, maka ia 

memilih yang adil dan benar. 

 Pendekatan Potensi-penuh (Full-potential approach). Manajer 

mengambil keputusan dengan mempertimbangkan bagaimana 

pengaruhnya terhadap pihak yang terlibat untuk 

memaksimalkan potensinya. Falsafah dasarnya dari pendekatan 

ini ialah seseorang bertanggung jawab untuk mengembangkan 

potensinya secara maksimum dalam lingkungan yang bermoral. 

Keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan tanpa 

melanggar hak orang lain maka itu termasuk beretika.   

 

5. Peran Organisasi dalam Penerapan Etika 

 Organisasi disini maksudnya adalah unsur birokrasi di atas 

manajer, misalnya direktur utama, pembina utama, penasehat 

perusahaan. Dalam bidang pendidikan, manajer dapat jadi kepala 

sekolah dan pembantunya sedang organisasi di atasnya adalah birokrat  

Dinas Pendidikan termasuk pengawas sekolah. Peran organisasi adalah 

mempromosikan perilaku beretika bagi seluruh karyawannya adalah 

sangat esensial. Manajer tidak akan mampu megakkan etika manakala 
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tidak ada dukungan dari semua tingkatan birokrasi di atasnya dalam 

organisasi.  Tugas organisasi dalam mendukung tegakknya etika adalah 

(1) menciptakan lingkungan internal institusi yang dapat 

mempromosikan perilaku beretika; dan (2) mewujudkan contoh 

perilaku beretika untuk semua aspek kinerja. 

 

 Menciptakan Lingkungan Beretika  

Institusi dapat menciptakan lingkungan yang beretika  

untuk mendukung perilaku beretika dengan merumuskan 

kebijakan dan praktek-praktek yang menjamin setiap karyawan 

diperlakukan secara adil dan etis. Misalnya, apakah setiap 

karyawan mendapat pekerjaan lembur (overtime) yang adil, 

pelayanan kesehatan yang memadai, keselamatan kerja, jaminan 

hari tua dan seterusnya tanpa memandang suku, ras, jenis 

kelamin, dan agama.  

Salah satu cara efektif menciptakan lingkungan dengan 

merumuskan filosofi etika dengan pedoman khususnya untuk 

mengoperasionalkan, menuliskan dan dikomunikasikan atau di 

share dengan karyawan. Sebagai contoh ilustrasi perusahaan 

menuliskan  kode etik dan standar proses kinerja di 

perusahaannya sebagai berikut.    

“Perusahaan (Martin Marietta di Orlando, Florida, USA) bekerja 

sesuai dengan undang-undang, hukum, dan peraturan negara 

yang berlaku, kebijakan, prosedur, dan pedoman institusi dengan 

kejujuran, integritas dengan integritas yang kuat untuk mencapai 

standar etika yang tertinggi”.  

Pernyataan di atas merupakan harapan institusi yang 

akan didukung dan diwujudkan oleh semua manajer khususnya 

manajer puncak. Pernyataan ini akan memudahkan manajer 

tingkat menengah sewaktu dia dihadapkan pada dua sisi 

tekanan yang bertentangan yaitu tekanan dari pimpinan puncak 

dan harapan dari karyawan di divisinya.  Selain pernyataan 
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kebijakan etika di atas, institusi dapat merumuskan credo dan 

kode  etik (code of conduct) . Contoh credo Martin Marietta Credo 

sebagai berikut. 

 Our foundation is INTEGRITY 

 Our strength is our PEOPLE 

 Our style is TEAMWORK 

 Our goal is EXELLENCE. 

Credo ini menegaskan bahwa setiap karyawan 

berkewajiban melaksanakannya tidak hanya terbatas di tempat 

kerja tetapi sampai di masyarakat. Bagaimana karyawan 

berkinerja akan berdampak , positif atau negative, pada teman 

sejawat, institusi, pelanggan, masyarakat, dan Negara. Manajer 

akan berperan sangat vital dan strategis dalam mempromosikan 

etika kerja dengan mendorong manajer di atasnya untuk 

merumuskan falsafah etika, credo, pedoman, dan dengan 

memberi contoh perilaku yang beretika. 

 Perlu Contoh (Setting Examples). 

Institusi yang menggunakan pendekatan “do what I say” 

bukan “do what I do” akan sulit menegakan etika kerja. 

Karyawan harus mempercayai bahwa manajer mereka akan 

melakukan pekerjaan-pekerjaan internal dan eksternal  sesuai 

etika dan cara yang dicanangkan institusi. Institusi – institusi 

yang tidak memprogramkan, dengan dukungan dananya, pada 

penegakan etika, misalnya untuk  pembayaran pajak tidaktepat 

waktu, tidak pro lingkungan, tidak memberikan jaminan atas 

produk/jasanya, tidak bermitra dengan lembaga yang kecil, 

mereka tida mengadakan contoh penegakan etika.  

Akhirnyainstitusi harus mendukung manajer, staf, atau 

karyawan yang telah berkinerja sesuai etika   walaupun secara 

finansial tidak menguntungkan.  

Dalam kenyataannya dalam mengambil tindakan yang 

terkait dengan penegakan etika manajer sering dihadapkan pada 
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situasi yang dilematis, manajer dapat memutuskan tindakan 

dengan merujuk tahapan-tahapan berikut. 

 Pilih solusi yang menumbuhkan rasa percaya (trust) 

dari kedua pihak yeng terlibat. 

 Pilih solusi yang paling sesuai dengan sistem nilai 

institusi 

 Pilih solusi yang paling mungkin dapat 

meningkatkan integritas institusi 

 Pilih solusi yang paling dapat dipertanggung 

jawabkan.  

Butir-butir rujukan di atas dapat menjadi pedoman bagi manajer 

terutama bila dihadapkan pada persoalan-persoalan pelik termasuk 

konflik kepentingan dengan diri dirinya sendiri.  

 

6. Pelatihan Etika  

Perilaku beretika perlu dimengerti, dipahami, dihayati, dan 

diamalkan. Hal ini penting sejalan dengan tuntutan bisnis modern dan 

juga sejalan dengam ajaran MMT yang selalu berupaya meningkatkan  

dimutu  pelayanan sehingga dapat memenuhi bahkan melampaui 

harapan pelanggan/klien.  Lebih spesifik dalam pengaturan 

(setting)MMT, perilaku beretika, seperti kepercayaan, integritas, dan 

tanggung jawab adalah nilai-nilai yang menjadi dasar perilaku beretika 

dan perlu diinternalisasikan kepada setiap karyawan. Pusat Studi Etik di 

Amerika secara ideal menyarankan topik-topik yang perlu diberikan 

dalam dalam pelatihan etika sebagai berikut.  

 Alkohol dan obat terlarang 

 Pencurian oleh karywan  

 Konflik kepentingan 

 Kontrol Mutu 

 Penyalahgunaan informasi milik organisasi 

 Penyalahgunaan rincian biaya (expense account)  

  Penutupan usaha dan pemberhemtian karyawan 
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 Penyalahgunaan milik organisasi 

 Polusi lingkungan 

 Cara perolehan informasi pihak pesaing 

 Ketidak akuratan pencatatan dan pembukuan 

 Peneriamaan hadian dan pelayanan yangt berlebihan 

 Kesalahan dan penyesatan iklan 

 Bonus pengembalian (kickbacks) 

 Perdagangan dalam organisasi (insider trading) 

 Relasi dengan komunitas sekitar 

 Isu anti kepercayaan (anti-trust issues) 

 Penyuapan 

 Kontribusi dan aktivitas politik 

 Pemanfaatan hubungan dengan birokrat pemerintah daerah 

 Pemanfaatan hubungan dengan birokrat pemerintah pusat 

 Perhitungan waktu yang merugikan pemerintah 

membayarnya 

 Pemanfaatan hubungan dengan petugas pemerintah asing   

Dari sejumlah topik di atas, menurut Pusat Studi Etika yang banyak 

dijumpai di masyarakat sebagai perilaku yang tidak beretika adalah 

perdaganagan internal organisasi (internal trading), penyuapan, 

penghindaran pajak, produk yang tidak sehat/berbahaya, sara, dan 

penggelembungan dana. Untuk semua ini Thompson dalam Goetsch dan 

Davis (1994, 91) menyarankan dalam pelatihan etika perlu dipakai 

beberapa pendekatan berikut yang mrupakan prinsip-prinsip 

pembelajaran Andragogi. 

 Menstimulasi diskusi. Bicarakan dilema perilaku yang tidak 

beretikan, bagaimana respons mereka, beri kesempatan mereka 

menjelaskan masing-masing opini dan bergai perspektif. 

Selanjutnya beri kesempatan mereka mengemukakan contoh 

dilemma, cara mengatasi, dan  bagaimana hasilnya. 

 Fasilitasi, jangan ceramahi. Penatar yang menyampaikan materi 

pelatihan dengan menceramahi  akan membuat peserta cenderung 
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menolak. Beri kesempatan, fasilitasi mereka untuk mencari solusi 

yang terbaik bagi mereka akan lebih efektif dari pada memberi 

menceramahi apa harus mereka lakukan dan bagaimana perilaku 

yang baik bagi mereka. 

 Integrasikan pelatihan. Isu-isu perilaku etik umumnya tidak terjadi 

secara sendir-sendiri dan tidak terjadi secara terpisah, umunya 

berkait dengan hal-hal yang terjadi di berbagai tempat kerja di 

seluruh organisasi. Untuk itu pelatihan etika ini harus diintegrasikan 

dengan dengan seluruh program pelatihan kerja yang dilakukan 

organisasi tersebut, misalnya dengan pelatihan prajabatan, 

pengembangan karir, dan pelatihan administrasi dan manajemen. 

 Berikan penerapan-penerapan praktis.  Etika biasanya terkait denga 

falsafah yang luhur sebagai fondasinya dan perlu diupayakan untuk 

diterapkan. Pelanggaran etika akan membawa konsekuensi yang 

nyata, untuk itu pelatihan etika disarankan menggunakan studi 

kasus agar para peserta memahami secara nyata dan dapat 

menerima konsekuensi-konsekuensi berbagai opini tentang 

pelanggaran etika kerja. 

Keenam subtopik etika yang telah dijabarkan di atas perlu 

dikontekskan dengan situasi dan kondisi di bidang pendidikan sehingga 

etika kerja dalam MMT dapat direalisasikan dengan baik. 

 

Pertanyaan Refleksi: 

1. Deskripsikan difinisi dan cakupan etika dalam penerapkan MMT   

2. Jelaskan hubungan kepercayaan (trust) dan MMT dalam konteks 

pendidikan 

3. Bagaimana keterkaitan nilai-nilai organisasi dan etika peningkatan 

mutu pendidikan? 

4. Jelaskan kontribusi etika (kepercayaan, intergritas, dan tanggung 

jawab) terhadap mutu 

5. Jelaskan peran manajer dan organisasi dalam menegakkan etika 

peningkatan mutu di bidang pendikan  
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BAB XII 
PERENCANAAN DAN STRATEGI 

PENERAPAN MMT 
 

 

Secara sederhana falsafah MMT, khususnya fokus pada 

peningkatan mutu untuk memenuhi bahkan melampaui harapan 

papelanggan,  peningkatan mutu berkelanjutan dengan melibatkan 

semua pemangu kepentingan secara proporsional menjadi cirri utama 

MMT yang menjadi ciri utama disbanding manajemen konvensional 

pada umunya. Untuk itu pada Bab ini perlu deskripsi topik-topik berikut 

agar perencanaan dan strategi penerapan MMT dapat memperoleh hasil 

yang efektif.   Beriukut pembahasan topik-topik yang relevan, yaitu (1) 

Rasional Penerapan MMT; (2) Persaratan Implementasi; (3) Peran 

Manajer Puncak; (4) Peran Manajer Menengah; (5) Variasi Pendekatan 

Implementasi; (6) Pentahapan Implementasi; dan (7) Tip Untuk Tidak 

Menerapkan MMT. 

 

1. Rasional Perencanaan MMT 

 MMT adalah falsafah manajemen baru dibanding dengan 

filosofis manajemen tradisional yang umumnya masih banyak 

dipraktekan, walauapun dari sejarahnya, manajemen ini sudah dirintis 

sejai tahun 1950an oleh Edward Deming di Jepang.  Penerapan MMT 

berarti menggeser paradigma dari manajemen tradisional yang 

umumnya masih banyak dipraktekan ke dalam paradigma manajemen 
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baru.  Di Bab I juga telah diidentifiksi 10 karakter MMT yang merupakan 

perbedaan utama dari manajemen tradisional pada umumnya yang 

memfokuskan pada kepuasan pelanggan, kerja tim, pelibatan dan 

pemberdayaan, manajemartisipatif, keterlibatan pemimpin, orientasi 

jangka panjang dan peningkatan wecara bertahap dan berkelanjutan, 

pengambilan keputusan berbasis fakta, manusia diperlakukan sebagai 

yang utama dlm peningkatan nilai tambah, prosedur penyelesaian dan 

penjaminan mutu hasil.  Goetsch dan Davis (1994, 562) merespons 

pertanyaan “Apa yang salah pada manajemen tradisional?”. Pendekatan 

manajemen tradisioanal umumnya bercirikan beberapa sikap 

manajemen, antara lain sebagai berikut. 

1) Bersikap angkuh (arrogant) dari pada fokus pelanggan.  

Umumnya manajemen tradisional beranggapan bahwa mereka 

lebih mengetahui kebutuhan yang diinginkan pelanggan dari 

pada pelanggannya sendiri. Keadaan ini dapat dilihat pada 

sebagaian besar institusi yang bila menerima klien/pelanggan 

sering tidak dengan sikap yang penuh melayaninya.  

2) Memandang rendah kontribusi karyawan, khususnya dari 

mereka yang bekerja langsung di garis depan, untuk manufaktur 

adalah pekerja pembuat produk dan untuk sekolah para guru. 

Mereka adalah yang tahu persis masalah-masalah di bagian 

produksi/jasa dan tahu bagaimana mengatasinya, mereka yang 

terlibat dari hari ke hari. Manajer sering tidak melibatkan 

mereka dalam mengambil keputusan.  

3) Mempercayai mutu sama dengan biaya, artinya mutu tinggi pasti 

memerlukan biaya tinggi.  Pernyataan ini berbahaya klau biaya 

yang selalu jadi alasan dan dikedepankan untuk meningkatakan 

mutu, memang biaya diperlukan namun harus disertai dengan 

budaya mutu dan manajemen yang menyertainya. Secara klasik 

koparasi internasional Jepang, Jerman, dan Amerika, produk 

otomotif dan elektronik lebih unggul dari pada kedua Negara 

pertama dari pada Amerikan dengan biaya produksi yang 
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relative sama. Hal tersebut karena pada kedua negara Jepang 

dan Jerman lebih menganut pendekatan manajemen mutu.  

4) Miskin kepemimpinan dan condong ke menganut gaya boss 

(bossmanship). Kepemimpinan yang lebih banyak memerintah 

apa yang harus bawahan laksanakan dan kapan dilaksanakan. 

Pemimpin yang menjaga jarak dengan pekerjanya. Hal ini 

terlihat dari tata ruang dimana ruang direktur yang tertutup 

dengan komunikasi yang terbatas.  

5) Orientasi jangka pendek. Pendekatan ini lebih mementingkan 

perolehan jangka pendek dan umumnya tidak memilih investasi 

pada manusia dan pendidikan karena hasilnya baru dapat dilihat 

dalam jangka panjang. Mereka lebih memilih investasi yang 

instant mendatangkan keuntungan financial dan monumental. 

 

2. Persyaratan Implementasi  

Pada prinsipnya manusia itu pro staus-quo, artinya suka kemapanan 

sehingga enggan untuk berubah. Kemapanan akhirnya membentuk 

kebiasaan dan muaranya membangun budaya, sehingga perubahan yang 

mendasar akan membutuhkan perubahan budaya. Kenyataan dunia 

selalu berubah, tuntutan pelanggan juga berubah sejalan dengan 

perkembangan teknologi. Ada baiknya disimak pernyataan-pernyataan 

bijak berikut. 

Didunia ini tidak ada yang tidak berubah, kecuali “perubahan” itu 

sendiri.  Untuk itu sebaiknya  institusi yang ingin maju perlu proaktif 

terhadap perubahan tidak sebaliknya reaktif , tentu dengan syarat 

perubahan yang diyakini membawa kebaikan. Demikian pula penerapan 

manajemen mutu terpadu (MMT), yang pertama tentunya perlu diyakini 

dulu bahwa MMT adalah pendekatan yang membawa kemajuan 

institusi, terutama oleh pimpinan institusi. Walau demikian penerapan 

MMT masih memerlukan prasarat lebih lanjut. Goetsch dan Davis (1994, 

566) menyebutkan lima persyaratan, yaitu komitemen pimpinan 

puncak, komitmen sumder daya, perlunya tim pengarah, perencanaan 
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dan publikasi, dan infrastruktur yang mendukung. Secara rinci masing-

masing prasarat dijelaskan sebagai berikut. 

 

1) Peran Pimpinan Puncak  

 Persyaratan utama dan pertama dari penerapan MMT adalah 

komitmen penuh pimpinan puncak. Dalam perusahaan dikenal Chief 

Executif Organization (CEO) dan kalau di satuan pendidikan tentunya 

kepala sekolah. Pimpinan harus menunjukan kepada bawahan bahwa 

penerapan pendekatan MMT adalah penting dan nomer satu. Penerapan 

MMT menuntut semua warga institusi, mulai dari bagian satpam, 

persuratan sampai , siapa saja tanpa memandang status dan peran 

(Total) perlu menggeser falsafah, kebiasaan dan sikap kerja yang 

melahirkan budaya mutu. Ini suatu hal yang sangat sulit meskipun 

semua orang mempunyai keiinginan untuk hal tersebut. Keinginan 

harus diwujudkan dalam kenyataan dan memerlukan sistem, panduan, 

monitoring, dan contoh dari pimpinan. Jadi komitmen pimpinan tidak 

cukup hanya dengan menyediakan sumber daya tetapi juga keterlibatan 

langsung pemimpin dalam aktivitas kerja sehari-hari. Pimpinan tidak 

dapat mendelegasikan  penerapan sistim manajemen ini sepenuhnya 

pada wakilnya. 

 Rasional lain mengapa pemimpin perlu terlibat langsung, karena 

penerapan MMT merupakan proses belajar (learning proses) sehingga 

pimpinan perlu terlibat langsung agar memahami permasalah secara 

nyata sehingga keputusan yang diambil akan memenuhi tuntutan 

lapangan. Sebagai contoh , misalnya suatu program studi di suatu 

jurusan di perguruan tinggi dalam menerapkan sistem ini memelukan 

pembentukan tim peningkatan mutu maka legalitas dan segala 

konsekuensinya tidak cukup menjadi tanggung ketua prodi tetapi 

menyangkut tanggung jawab jurusan, untuk itu ketua jurusan perlu 

terlibat dalam proses penentuan pembentukan tim tersebut. 

  

2) Komitmen Sumber Daya 
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Resourse yang utama dalam MMT sebenarnya adalah sumber 

daya manusia (SDM). Namun yang selalu menjadi fokus kita adalah 

sumber daya financial atau dana, karena rekrutmen SDM dan 

peningkatan mutu SDM juga memerlukan dana. Implementasi MMT 

memang memerlukan dana tetapi tidak harus  mahal. Dana dalam 

hal ini khususnya diperlukan untuk pendidikan dan pelatihan dan 

jasa konsultan, jadi bukan mengutamakan bangunan fisik dan 

perlengkapan yang spektakuler. Apalah artinya gedung dan 

peralatan bila SDM yang mengoperasikan tidak memiliki 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang memadai untuk 

penerapan sistem manajemen mutu ini. Fasilitas sarpras diperlukan 

sejalan dengan peningkatan mutu SDMnya dan diyakini akan 

membawa nilai tambah pada jangka panjangnya. Kita memerlukan 

kesabaran dan konsistensi menunggu keberhasilan penerapan MMT, 

Kita disarankan tidak menganalisis hubungan antara nilai investasi 

yang kita tanam dengan nilai balikan rupiah yang diperoleh. Hal ini 

akan sulit diketahui karena terlalu banyaknya variable yang 

mempengaruhi hal tersebut. 

   

3) Tim Pengarah Mutu  

Persyaratan berikutnya adalah pembentukan Tim Pengarah  

(Steering Committee) di tingkat puncak yang mewakili seluruh 

komponen organisasi.  Nama tim ini dapat berbeda, dapat Tim 

Peningkatan Mutu, Tim Pengembang Sekolah dan seterusnya yang 

penting harus diketuai oleh pimpinan puncak dari institusi. Fungsi 

utama tim ini adalah mengarahkan, merumuskan visi, strategi 

penerapan MMT, memantau, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan. 

Tim Pengarah ini juga dapat membentuk tim-tim kecil, 

mengkoordinirnya untuk mencapai tujuan.  

 

4)  Perencanaan dan Publikasi 
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 Setelah mendapat dukungan manajemen puncak, dan 

ketersediaan resouse , maka langkah selanjutnya Tim Pengarah 

menyusun perencanaan implementasi MMT yang mencakup hal-hal 

berikut.  

 

(1)  Menyusun Pernyataan Visi Institusi. Visi ini menjadi panduan 

arah perjalanan jangka panjang institusi menuju tingkat mutu yang 

diharapkan, karena hasil dari sistem manajemen mutu ini akan 

memerlukan waktu yang  panjang. Namun demikian hasil sistem ini 

perlu dapat dilihat dari waktu ke waktu dibandingkan dari saat 

memulainya sistem ini. Kita sejatinya sedang merubah secara 

fundamental tentang cara kerja yang mungkin belum pernah kita 

diskusikan sebelumnya, yaitu bagaimana karyawan kerja bersama 

(team work), melibatkan pengguna dan pemasok produk/jasa dan 

merangkum semua nilai-nilai tersebut kedalam pernyataan visi. 

Pernyaan visi dapat diibaratkan ikrar, janji, akad atau sumpah 

bersama pihak manajer dan karyawan untuk mewujudkan karakter 

institusi sesuai yang diamanatkan sistem manajemen mutu.         

Pernyataan visi tidak perlu panjang, sebenarnya lebih pendek lebih 

baik. Perumusan visi dipimpin oleh Tim Pengarah perlu melibatkan 

semua pihak secara terbuka dan bebas sehingga semua pihak 

merasa memiliki dan membangun komitmen antar mereka. 

Pernyataan visi menurut MMT umumnya memuat pengakuan 

bahwa hanya pelanggan/klien yang menilai sukses atau gagalnya 

kinerja institusi. Perumusan pernyataan visi juga harus 

memperhatikan etika dan lingkungan sebagai pedoman dalam 

berbisnis. Gambar 13.1 berikut salah satu contoh pernyataan visi 

institusi di bidang pabrik teknologi elektronika yang dikategorikan 

kecil tetapi dinamis di Amerika yang tentunya masih perlu 

dikontekstualkan bila menjadi referensi untuk bidang pendidikan.  
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(2)  Merumuskan Sasaran dan Tujuan Umum.  Sasaran dan tujuan ini 

merupakan penjabaran dari visi institusi. Sasaran dan tujuan ini 

dirumuskan secara umum, selanjutnya divisi/depatemen/jurusan 

perlu merumuskan sasaran dan tujuan (supporting objectives) 

terhadap tercapainya sasaran dan tujuan institusi. Diupayakanria 

specific, measurable, authentic, realistic, dan time bound (SMART).  

Kalau tidak dapat terukur, minimal institusi mampu mendeteksi 

bahwa tujuan yang dicanangkan telah dicapai. 

 

Manufactoring Technologi, Inc. (MTI) 

komitmen mencapai standar mutu tetinggi 

untuk setiap aspek bisnis 

Paul S.Hsu, Ph.D. 
KEPUASAN PELANGGAN adalah tujuan utama MTI.  
Memenuhi harapan pelanggan internal dan eksternal adalah tugas utama 
keryawan MTI 

KEJUJURAN dan INTEGRITAS adalah dasar budaya MTI, 

MTI akan selalu melaksanakan bisnisnya mendasarkan pada standar tertinggi 
etika 
 
MANAJEMEN akan menyiapkan visi perusahaan untuk arah kedepan dan 
kepemimpinan untuk menahkodai perjalanan, dengan memfasilitasi pegawainya 
dengan pelatihan yang dibutuhkan, alat-alat dan lingkungan yang kreatif.    
 
KETERLIBATAN KARYAWAN menjadi kekhasan budaya yang mendasar dalam 
penyelenggaraan manufaktur MTI. Semua pegawai MTI secara personal dilibatkan 
sebagai anggota tim dan secara individu dalam memantapkan dan mencapai 
sasaran institusi. 

PENINGKATAN BERKELANJUTAN adalah sasaran bisnis utama MTI. Falsafah ini 
diterpkan di semua produkdan jasa dan pada proses dan sistem yang 
memproduksi produk dan jasa tersebut. 

PRINSIP-PRINSIP TOTAL QUALITY MANAGEMENT diterapkan disemua operasi 
yang ada di MTI. 

Gambar 11-1: Pernyataan Visi MTI Elektronik (Goetsch and Davis, 1994, 569) 
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 (3)  Menyusun Rencana Implementasi MMT. Rencana ini 

dirumuskan bertolak dari visi, sasarana, dan tujuan institusi. 

Diupayakan penyusunan rencana implementasi sejelas mungkin 

sebagai jalan untuk menncapai tujuan. Tidak ada dua rencana 

implementasi MMT yang sama untuk institusi yang berbeda. Ada 

baiknya bertanya, studi kunjungan kepada institusi yang telah 

berhasil selanjutnya hasilnya dibicarakan dipertemuan Tim 

Pengarah yang dihadiri oleh semua anggotanya untuk merumuskan 

sejelas mungkin rencana implementasinya. Kita dapat memilih satu 

dua departemen yang siap sebagai pilot proyek, kawal 

pelaksanaanya dengan baik, pelajari hal-hal yang berhasildan yang 

belum berhasil. Jangan lari dari kegagalan, pelajari sebabnya ulangi 

perencanaan dan pelaksanaannya 

 Ada satu hal yang hampir selalu pasti diperlukan dan harus 

direncanakan, yaitu pelatihan. Sebelum para manajer dan pimpinan 

puncak dapat berfungsi dengan baik sebagai Tim Pengarah 

implementasi MMT maka mereka membutuhkan pelatihan. 

Beberapa cara dapat ditempuh untuk maksud tersebut, antara lain 

mengikuti kursus, mengundang konsultan, belajar mandiri dengan 

membaca buku, modul dan sejenisnya (tetapi ini cara yang paling 

akhir disarankan). Setelah Tim Pengarah memahami falsafah dan 

pendekatan penerapan sistem manajemen mutu maka barulah 

mereka siap melaksanakan fungsi mereka. Selanjutnya, sebelum 

satu atau dua departen menjadi pilot proyek maka orang-orang 

yang terlibat juga harus mendapat pelatihan. Model pelatihan yang 

dilaksanakan mungkin cukup sekitar setengah hari. Jangan biarkan 

mereka melaju tanpa pelatihan. 

 

(4)  Merencanakan pemberian penghargaan dan pengakuan.  

Dalam sisten manajemen mutu total penghargaan dan pengakuan 

terhadap prestasi pencapaian perlu mendapat pengakuan dan 

penghargaan. Bedanya dengan pendekatan tradisional, MMT lebih 
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mengedepankan penghargaan terhadap tim, bukan terhadap 

individu meskipun individu tersebut merupakan anngota dari 

suatu tim. Di dalam tim pun tidak perlu digiring ada indidual 

bintang (individual super star). Sistim penghargaan kepada 

individual ini memang secara tradisional sesuai dengan nilai-nilai 

di masyarakat Amerika pada umumnya dan negara-negara lain 

yang menganut ekonomi kapitalisme sedang penghargaan terhadap 

tim lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat di Jepang dan 

Negara-negara sosialis demokratis termasuk Jerman Barat (dulu). 

Untuk masyarakat Indonesia dengan falsafah Pancasila dan nilai 

utamanya gotong royong semestinya lebih mudah mengadaptasi 

pemerian penghargaan kepada tim dari pada ke individu dan ini 

lebih mungkin dan perlu digalakan di bidang pendidikan sehingga 

siswa tidak selalu didorong untuk berkompetisi tetapi juga 

kolaborasi dan tim kerja yang bernafaskan gotong royong. 

Dalam pembahasan ini, bagaimana model atau cara institusi 

memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap pencapaian 

tim? Hal ini perlu disiapkan sebelum penerapam sistim manajemn 

dimulai. Bentuk penghargaan dapat dari yang yang paling 

sederhana, misalnya ucapan terima kasih, tepukan pundak, 

publikasi, promosi atau uang tunai. Darisemua itu penghargaan 

yang baik adalah yang berupa investasi peningkatan kemampuan 

diri bukan yang habis pakai, misal kesempatan belajar, promosi. 

 

 (5) Melakukan publikasi. Hasil penerapan sistim manajemen baru 

perlu diketahui oleh setiap karyawan. Hal ini kebalikan dengan 

manajemen tradisional yang hanya memberi informasi kepada 

karyawan secara selektif dan secukupnya. Pada prinsipnya semua 

karyawan memerlukan informasi walaupun tidak langsung terkait 

dengan pekerjaan mereka. Dikhawatirkan karyawan akan mencari 

informasi melalui jalur yang tidak resmi dan hasilnya bisa jadi tidak 

utuh, bias dan dapat jadi bermuara menimbulkan perselisihan 
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antara karyawan dan pihak manajer. Dalam sistem manajemen 

mutu total, karyawan perlu tau apa yang terjadi pada perusahaan 

dan mengapa dan inilah perlunya publikasi dalam rangka 

menginformasikan perkembangan institusi. Bentuk publikasi 

informasi sangat bervariasi dan luas, mulai dari leaflet, brochure, 

bulletin, koran perusahaan, dan media elektronik (website, internet 

dan sejenisnya). Bentuk komunikasi lainnya dapat melalui 

outbound, piknik bersama, pameran, pertunjukan seni, dan 

sejenisnya.      

 

4) Infrastruktur Pendukung  

Prasyarat penerapan pendekatan manajemen mutu yang dijelaskan 

sebelumnya, mulai dari komitmen manajemen puncak, resourses, 

tim pengarah, perencanaan dan publikasi sebenarya juga 

merupakan sebagaian dari infra struktur, tetapi penerapan 

manajemen ini masih memerlukan yang lain, yaitu khususnya 

prosedur, organisasi, dan sikap serikat pekerja. Berikut penjelasan 

untuk ketiga infrastuktur tersebut.  

 Prosedur. Setiap institusi tentu sudah merumuskan prosedur 

kerjanya masing-masing, didokumentasikan, dan semestinya 

disampaiakan dan dibagikan kepada setiap pekerja. Perlu 

menjadi pemahaman kita bahwa “prosedur” yang ada tersebut, 

hampir pasti, dirumuskan tidak dalam konteks budaya lain, 

tidak sejalan dengan MMT. Harap berhati-hati terhadap 

pernyataan karyawan: “Kita harus bekerja dengan prosedur 

seperti ini karena itulah yang ada di dokumen dan 

disampaiakan oleh manajer” Jangan begitu saja percaya, 

pelajari dulu dan bersiaplah mengganti prosedur.  

 Organisasi. Model struktur organisasi tradisional umumnya 

tidak sejalan dengan anjuran total quality manajemen. 

Umumnya organisasi berbentuk piramida, terdiri dari divisi-

divisi yang satu sama lain dilokasikan secara terpisah dengan 
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sekat-sekat tembok dan dilengkapi dengan bebagai sistim 

pembatas sebagai mana diilustrasikan di Gambar 13.3a. Sejalan 

dengan ajaran MMT, sasaran hasil diupayakan dikerjakan 

dalam bentuk tim. Tentu Saudara akan mengalami hambatan 

banyak dalam merealisasikan bentuk organisasi yang baru ini. 

Beberapa cara dapat dipertimbangkan untuk menghilangkan 

tembok halangan tersebut, antara lain merubah struktur 

organisasi, atau sasaran hasil dikelompokan kedalam 

pekerjaan-pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh tim 

gabungan anatar divisi yang relevan sebagaimana 

diilustrasikan di Gambar 13.3b. Anggota yang tergabung dalam 

tim tidak berfikir terkotak-kotak dengan masih 

mengedepankan divisinya masing-masing. Tim building harus 

dibangun dan pencapaian sasaran hasil proyek menjadi fokus 

perhatian institusi bukan lagi pada masing-masing divisi.    
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Gambar 11-3: Organisasi Total Quality Management  

(Goetsch & Davis 1994) 

 

 Peran Serikat Pekerja.   

Secara alami umumnya serikat pekerja bertentangan dengan 

kebijakan manajer. Serikat pekerja cenderung menuntut hak 

dari pada kewajiban. Mereka tidak setuju kalau perusahaan 

mengedepankan kerja tim, yang merupakan salah satu karakter 

MMT. Mereka, juga tidak setuju dengan anjuran pekerja untuk 

memilikimulti ketrampilan (multi skills), karena semua itu akan 

mengurangi jenis pekerjaan. Serikat pekerja cenderung 

mempertahankan jenis-jenis pekerjaan, spesialisasi pekerjaan, 

agar semakin banyak tersedia kesempatan pekerjaan bagi para 

anggotanya.  Namun bila pihak manajemen dapat meyakinkan 

bahwa sistem baru, dalam konteks ini MMT, yang akan 

diterapkan memberi pemberdayaan dan kemajuan perusahaan 

yang juga berdampak bagi kesejahteraan pekerjanya, maka 

Serikat Pekerja akan dapat menerima sistem manajemenyang 

baru tersebut.  Berikut ilustrasi perubahan sikap dari serikat 

pekerja terhadap pabrik mobil General Mobile (GM) di 

California, Amerika sebelum dan sesudah bekerjasama dengan 

Toyota Jepang berikut.   
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GM sebagai perusahaan mobil terkemuka di Amerika saat itu, 

sebagai akibat produksi masal dalam sistem ban berjalan,  

menganut sistem manajemen tradisional dengan model 

organisasi yang individualis, specialisasi yang ketat sesuai 

perannya di ban berjalan, peran serikat pekerja yang cenderung 

menetang kebijakan manajemen. Di tahun 1982 GM mengalami 

kekacauan dalam memenej tenaga kerja, pembolosan kerja 

merajalela, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi secara 

masal dan muaranya mutu  produk jatuh terpuruk, pembeli 

beralih pilihan dan akhirnya GM mengalami kebangkrutan dan 

tutup.  

Dengan bekerjasama  dengan Toyota Jepang , di tahun 1984 GM 

dibuka kembali dengan menerapkan manajemen mutu total 

yang berhasil di Jepang.  Serikat Pekerja sepakat dan 

menandatangani nota persetujuan dengan pihak manajemen 

GM-Toyota dengan menggunakan model manajemen Toyota 

yang nota bene manajemen mutu total: pekerjaan dilakukan 

dalam atau oleh tim, partisipasi pekerja diharapkan, dan tidak 

ada lagi ada divisi-divisi pekerjaan.  Dengan mesin dan peralatan 

yang sama, pekerja yang sama dipakai GM ditambah pekerja 

yang di PHK. Dalam waktu yang singkat, produksi mobil GM 

meningkat dan GM mendapat top rating untuk mutu mobil di 

Amerikaa.  Serikat pekerja bermitra baik dengan pihak 

menejemen dengan perbaharuan isi kesepakatan tidak ada PHK, 

sehingga pada akhirnya semua pihak dimenangkan (win-win 

solution): manajemen, pekerja, dan serikat pekerja.  

Keberadaan atau peran Serikat Pekerja dapat jadi sering 

mengganggu penerapan sistem manajemen baru, namun dalam 

sistem MMT serikat memperhitungkan bahwa keuntungan yang 

didapat oleh pekerja melebihi apa yang dikhawatirkan oleh 

Serikat Pekerja. Untuk itu Serikat Pekerja justru perlu diajak 

serta diberi peran untuk dapat melancarkan implementasi 
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manajemen mutu total, bahkan di banyak perusahaan Serikat 

Pekerja dialokasikan ada perwakilannya di Tim Pengarah.  

 

3. Peran Pimpinan Manajemen Puncak  

Setiap organisasi pasti mempunyai pemimpin tetapi sering kali 

mereka tidak dibekali dengan ilmu dan ketrampilan memimpin. Bila 

seseorang dipromosikan dari pegawai biasa menjadi 

supervisor/pengawas atau ketua divisi umumnya mereka banyak 

mengerjakan pekerjaan memimpin, misalnya membantu bawahan yang 

belum trampil dengan memberikan pengarahan dan bimbingan. Tetapi 

setelah dia diangkat menjadi pimpinan cabang atau direktur utama 

maka dia tidak lagi banyak berperan sebagai pemimpin tetapi untuk 

membantu yang dipimpin tetapi lebih banyak mengerjakan pekerjaan 

melobi relasi, rekanan dan stakeholder di luar organisasi. Goetsch dan 

Davis (1994) berargumen semakin tinggi jabatan semakin sedikit waktu 

dia untuk melakukan perannya sebagai pemimpin. Terlepas dari 

kebenaran hipotesis tersebut, perlu dideskripsikan berikut ini untuk 

membedakan antara pemimpin yang efektif dan tidak efektif. 

1) Pemimin menarik dari pada mendorong (Leaders pull rather 

than push). 

Pemimpin harus di depan memimpin gerakan menuju tujuan, 

tidak di belakang sambil berteriak maju-maju. Dalam konteks 

pendekatan mutu total, juga bukan seorang pemimpin manakala 

ia berkata: “ Kita akan membawa organisasi kita kepada sistem 

menejemen mutu total dan saya menugaskan Akhmad untuk hal 

ini”. Semboyan bijak dari cirri kepemimpinan ini: “Jika Anda 

tidak terlibat dalam gerakan secara langsung mencapai tujuan, 

maka Anda tidak akan dapat memimpinnya.”    

2) Pemimpin mengetahui kemana dia akan menuju (Leaders know 

where they want to go). 

Pemimpin bersama pengikutnya harus mampu merumuskan visi 

organisasi dan merancang perjalanan mencapai visi, memilih 
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cara bagaimana mencapai visi dan memegang teguh cara 

tersebut. Semboyan bijak kedua:  “Jika Anda tidak tau kemana 

tujuan pergi, maka Anda tidak akan dapat memimpin ekspidisi”.  

3) Pemimpin harus berani dan dapat dipercaya (Leader must be 

courageous and trustworthy). Dalam menuju penerapan sistem 

mutu total tentu banyak hambatan dan jeratan. Pemimpin harus 

berani melangkah maju terus walau penuh rintangan dan  tidak 

mundur karena hambatan hambatan dan jeratan. Bisa jadi 

tujuan jangka pendek perlu dikorbankan untuk mencapai tujuan 

jangka panjang yang lebih signifikan. Jadi pemimpin harus 

berani menaggung resiko.  

Demikian pula pe mimpin harus dapat dipercaya oleh 

bawahannya. Dia dapat dipercaya memberikan bantuan untuk 

menyelesaikan masalah bawahan yang ada di wilayahnya, 

sehingga bawahan meyakini dia adalah pemimpin yang dapat 

dipercaya. Semoyan bijak ketiga: “Jika tidak mempunyai 

bawahan yang mempercayai Anda,maka  Anda tidak akan dapat 

menjadi pemimpin.”  

4)  Membantu bawahan mengerjakan pekerjaan mereka mencapai 

visi organisasi dengan bangga (helping people to do their jobs to 

achieve organization’s vision with pride). Ini masalah pelatihan 

dan pembinaan. Pemimpin perlu membekali bawahan dengan 

alat untuk mengerjakan pekerjaan mereka baik yang bersifat 

fisik maupun intelektual. Pemimpin perlu membesarkan hati, 

semangat kepada bawahan mana kala mereka menghadapi 

tantangan dan hambatan dan memberi penghargaan sewaktu 

mereka mencapai keberhasilan. Peran pemimpin itu tidak 

mendikte tetapi memfasilitasi. Tidak membuat bawahan antri 

atau keteraturan yang kaku, tetapi mengkondisikan mereka 

memaksimalkan kemampuan yang dipunyainya. Semboyan bijak 

keempat: “Kelompok yang tidak dilatih dan dibekali peralatan 
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untuk melaksanakan tugas, tidak dapat dipimpin untuk mencapai 

tujuan. 

       

4. Peran Manajer Menengah  

 Sebagai manajer menengah tidak pada posisi menginisiasi 

perubahan budaya yang dipersyaratkan dalam implementasi MMT. 

Mereka berurusan dengan fasilitas, peralatan, proses pelakasanaan di 

lapangan dengan dana yang terbatas termasuk pelatihan bagi diri 

mereka sendiri maupun bagi bawahannya. Manajer menengah 

umumnya terkungkung dengan infrastruktur dan dana yang ditetapkan 

oleh pimpinan puncak, oleh karena itu penerapan MMT hampir tidak 

mungkin tanpa dukungan pimpinan puncak. Mereka juga tidak ada 

kewenangan untuk mengatasi friksi antara divisi atau antar mereka 

sendiri. Goetsch dan Davis (1994) menegaskan lebih mudah 

meyakinkan pimpinan puncak dan karyawan garis depan di tingkat 

produksi/jasa tentang sistem mutu total dari pada ke manajer tingkat 

menengah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut. 

 Manajer tingkat menengah bisa jadi sudah diposisinya untuk 

waktu yang cukup lama dan pengembangan karirnya 

kemungkinan sudah terhenti diposisi tersebut. Penerapan 

manajemen mutu total berpotensi menghilangkan posisi mereka 

menuju struktur organisasi yang simple, miskin struktur kaya 

fungsi.  

 Banyak manajer menengah menduduki posisi tersebut setelah 

mereka lama bekerja sebagai pekerja di garis depan bidang 

produksi/jasa sehingga mereka merasa lebih memahami semua 

pekerjaan disbanding bawahan mereka. Salah satu basis MMT , 

orang yang ahli di bidangnya adalah orang yang bekerja sehari-

hari di bidang tersebut bukan yang bekerja puluhan tahun silam, 

termasuk mungkin sebagaian besar dari manajer tingkat 

menengah. 
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 Sebagaian besar manajer menengah dipromosikan ke posisi 

tersebut karena mengerjakan apa yang diperintahkan, tidak 

berlainan apalagi berlawanan  dengan apa yang diperintahkan 

atasannya. Mereka meyakini itulah proses dan prosedur yang 

seharusnya dilakukan bukan anjuran sistem manajemen total. 

 Para manajer menengah umumnya cenderung kurang belajar 

hal-hal yang baru dibanding manajer puncak . Bisa jadi ide-ide 

dan penemuan-penemuan kontemporer yang menghebohkan 

dunia mereka tidak mengatahuinya terlewatkan begitu saja.          

Sekali lagi hal di atas baru hipotesis, dapat jadi dijumpai kenyataan 

di lapangan manajer menegah yang cerdas, berpandangan jauh 

kedepan. Dia yang semestinya menjadi pioneer sebagai agen 

perubahan menuju pembaharuan. Dia dapat berperan sama seperti 

manajer puncak memimpin penerapan sistem mutu total. Manajer 

menegah ini dapat membatu pimpinan puncak bersama Tim 

Pengarah merumuskan visi, sasaran mutu, resoursis dan infra 

srtuktur yang diperlukan. Manajer mpunyai enegah seharusnya 

memfasilitasi bawahannya mengerjakan pekerjaan mereka menjadi 

lebih baik, lebih mudah  dan meningkatkan kepuasan mereka 

dalam bekerja. Manajer menengah seharusnya membantu, 

mengajari, menyemangati, menghargai, dan yang paling penting 

dari semuanya itu adalah mendengarkan apa yang mereka 

suarakan. Manajer menengah harus membangun kepercayaan dan 

bekerja untuk kesuksesan tim dan ini adalah modal utama untuk 

kesuksesan penerapan menejemen mutu total.  

    

5. Variasi Pendekatan Implementasi  

 Setiap institusi mempunyai karakter yang khas tidak sama satu sama 

lain. Cara atau model implementasi sistem menejemen mutu total 

tentu harus disesuaikan dengan karakter institusi, oleh karena itu 

tidak ada satu formula untuk semua institusi. Walau demikian ada 

pola yang umum yang pasti harus dilakukan, sebagaimana yang telah 
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dijelaskan dimuka, yaitu komitmen pimpinan puncak, tim pengarah, 

perumusan visi dan sasaran umum peningkatan mutu. Selain itu 

berikut beberapa tambahan hal yang masih perlu dilakukan. 

1) Latih Tim Pengarah. Materi pelatihan paling tidak mencakup 

topic-topik berikut. 

- 14 anjuran Deming dan penghambatnya, tujuh penyakit 

mematikan mutu total. 

- Tujuh alat pengendali mutu dan beberapa tambahan. 

-  Pengembangan Kapasitas Tim 

2) Identifikasi kekuatan dan kelemahan institusi.  

- Kemampuan statistic 

- Pengumulan data kemampuan analisis  

3) Identifikasi pihak pendukung MMT 

- Departemen atau divisi yang mendukung 

- Siapa yang menolak ? 

4) Identifikasi pelanggan internal dan eksternal 

- Siapa pelanggan institusi sebenarnya ? 

-  Siapa pelanggan internal dari berbagai departemen? 

- Siapa pelanggan dari individu karyawan? 

5) Merumuskan cara untuk mendeteksi kepuasan pelanggan 

(internal/Eksternal). 

- Mantapkan patok duga institusi dan ukurlah peningkatan 

mutu nstitusi Anda    

Dengan mengerjakan hal-hal di atas, Tim Pengarah akan dapat 

membuat penilaian secara rasional bagaimana perjalanan penerapan 

sistem menejemen ini harus dimulai. Tim Pengarah dapat 

mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan institusi. Misalnya masih 

ada kelemahan di penggunaan 7 alat maka  jangan mulai penerapan 

secara keseluruhan dan mulailah dengan mengatasi masalah 

kelemahan tersebut. Bila teridentifikasi institusi kuat diaspek data 

dasar dan analisisnya, maka penerpan sistem dapat dimulai dari 

aspek ini.  
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 Pendekatan awal yang disarankan dan perlu adalah 

mengidentifikasi kepuasan pelanggan, terutama dimulai dari pelanggan 

internal. Hal ini relatif mudah dilakukan, tidak memerlukan waktu yang 

lama dan dana yang besar, tetapi hasilnya segera diperoleh dan menjadi 

batu uji sebelum institusi melangkah lebih jauh. Dari identifikasi ini 

dapat dirumuskan tuntutan kepuasan setiap pihak dalam institusi yang 

selanjutnya dapat dirumuskan prosdur kerja masing-masing individu 

atau kelompok kerja.  

 Meskipun tidak ada satu resep implementasi MMT untuk semua 

institusi, namun sebagai pondasi implementasi ini perlu dibangun 

melelui cara yang terstruktur dengan menggunakan kekuatan institusi 

yang dipunyai, menumbuhkan kultur peduli mutu, menciptakan 

lingkungan yang kondusif, dan melibatkan proporsi personal dari 

elemen yang ada di institusi. Tindakan pertama Tim Pengarah susun 

rancangan dengan hati-hati, laksanakan, dan monitor dengan baik. Cata 

dan pelajari data pelaksanaan dan dengarkan masukan karyawan. 

Gunakan masukan yang diterima sebagai dasar koreksi pelaksanaan 

program berikutnya. Kembangkan keberhasilan yang dicapai dan 

belajarlah dari kegagalan yang dialami. Pusatkan perhatian pada visi, 

pegang pegang erat 14 anjuran Deming dan komunikasikan, 

komunikasinan, dan komunikasikan  hasil pelaksanaan dengan semua 

pihak karyawan yang r elevan. 

 

6. Pendekatan dan Pentahapan Implementasi 

 Dimuka kita telah membicarakan banyak hal tentang 

implementasi MMT namun belum secara spesifik menunjukan 

pentahapan secara rinci. Walau memang tidak ada satu formula untuk 

semua organisasi, namun secara umum ada tahapan yang secara umum 

perlu dilakukan dan sebagian tahap merupakan prasyarat bagi tahap 

yang lain. Berikut disajikan pola pentahapan umum yang sebagian besar 

sudah dijelaskan dimuka dengan perkiraan alokasi waktunya. 

Pentahapan utama terdiri dari Persiapan, Perencanaan, dan 
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Pelaksanaan, sedangkan masing-masing tahapan utama dirinci sebagai 

berikut. 

 Tahap Persiapan: 

1) Pembentukan Komite Pengarah Mutu Total (KPMT)  

2) Pengembangan Kapasitas KPMT 

3) Pelatihan KPMT 

4) Perumusan Visi dan Prinsip Kerja 

5) Penyusunan Tujuan Umum  

6)  Komunikasi dan Publikasi 

7) Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan 

8) Identifikasi Pendukung dan Penolak 

9) Penilaian Dasar Sikap Karyawan 

10) Survey Dasar Kepuasan Pelanggan. 

 Tahap Perencanaan:  

1) Rencanakan Pendekatan Implementasi 

2) Identivikasi Proyek Potensial sebagai Piloting 

3) Penentuan Komposisi Tim Proyek 

4) Pelatihan Tim Proyek 

 Tahap Pelaksanaan: 

1) Gerakan/Aktifkan Tim Proyek 

2) Pemberian Umpan Balik ke TP 

3) Terima Masukan Pelanggan 

4) Terima Masukan Karyawan 

5) Modifikasi Infrastruktur Sesuai Masukan 
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THP PELAKU KEGIATAN 

P
E

R
SIA

P
A

N
 

Pimpinan Puncak 1) Pembentukan Komite Pengarah Mutu Total 
(KPMT) 

Konsultan 
(Eks/In-ternal) 

2) Pengembangan Kapasitas KPMT 
3) Pelatihan MMT bagi KPMT 

KPMT 

4) KPMT dan Perwakilan Divisi merumuskan 
Visi dan Prinsip-2  

5) Menyusun Sasaran Umum Mutu Institusi 
6) Komunikasi & Publikasi Visi, Sasaran, dan 

Hasil-2 => menerus 
7) Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan 

Institusi 
8) Identifikasi Pendudkung dan Penolak 

Penerapan MMT 

KP-Adhock 
9) Mengukur Sikap Dasar Karyawan 
10) Mengetahui Tingkat Kepuasan Pelanggan 

P
E

R
E

N
C

A
N

A
A

N
 

 
 
KPMT 

11) Rencanakan Pendekatan 
Implementasi – PDCA => menerus 

12) Pemilihan Piloting berbasis 
Kekuatan dan Kelemahan 

13) Pembentukan Tim Pelaksanan 
Piloting 

14) Pelatihan Tim Piloting 

P
E

L
A

K
SA

N
A

N
 

TIM PILOTING 

 15)  Pelaksanaan Piloting dan 
Monitoring - PDCA 

16) Masukan ke Tim Pengarah 
(KPMT) 

17) Masukan dari 
Pelanggan/Klien 

18) Masukan dari Karyawan 
 
 
KPMT 

19) Modifikasi Infrastruktur 
sesuai yang diperlukan : 
- Prosedur/proses 
- Struktur Organisasi 
- Sistem Penghargaan dan 

Pengakuan 
- Peran Serikat Kerja 

 

                                                                                       WAKTU  

Catatan: Tahapan 6 dan 11-14 berlangsung menerus 

 

Gambar 11-4: Tahapan Implementasi MMT  

(Goetsch dan Davis, 1994, 585). 
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Secara sepintas diagram kelihatan rumit, untuk itu perlu dilihat secara 

sederhana bahwa ke 19 tahapan tersebut terbagi hanya dalam tiga 

tahapan, yaitu persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan. Masing-

masing tahapan perlu dideskripsikan sebagai berikut.    

 

A. Tahap Persiapan, terdiri dari 10 langkah. 

1) Pembentukan Komite Pengarah Manajemen Mutu (KPMT) 

Pucuk pimpinan menunjuk sejumlah orang yang mewakili divisi 

yang ada menjadi anggota tim dan dia sendiri menjadi ketua tim 

tersebut. Bila dipandang perlu ketua serikat pekerja dimasukan 

sebagai anggota tim ini.  

Kerja Komite ini berlangsung terus dan dapat menggantikan 

atau dipadukan dengan Divisi SDM. 

2) Pengembangan Kapasitas KPMT 

Sebelum Tim ini melakukan pekerjaannya, mereka perlu 

menerima pengembangan kapasitas (Tim Capacity Building) 

untuk membangun tim yang solid saling mendukung.  

Kegiatan ini umumnya membutuhkan konsultan eksternal dan 

dilaksanakan antara satu – tiga hari diseyogyiakan diluar 

lingkungan kantor. 

3) Pelatihan KPMT. 

Sebagai persiapan kerja Komite ini juga memerlukan pelatihan 

tentang MMT, khususnya tentang falsafah dan teknik/alat 

penelusuran sumber masalah mutu. Umunya masih memerlukan 

konsultan luar. Lama pelatihan dua sampai tiga hari intensif dan 

masih dilanjutkan dalam waktu yang panjang dengan belajar 

mandiri dan mengikuti seminar-seminar. 

4) Perumusan Visi dan Prinsip Kerja  

Kegiatan pertama dan terpenting adalah merumuskan 

pernyataan visi organisasi.dan menentukan prinsip-prinsip 

kerja yang menjadi dasar bagaimana organisasi 
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diselenggarakan. Umumnya pimpinan puncak mendraf dan 

ditawarkan kepada KPMT beserta seluruh perwakilan divisi. 

Draf visi dan prinsip kerja direvisi disempurnakan dan akhirnya 

disimpulkan yang singkat tetapi komprehensif, betul-betul 

mengakomodasi semua lapisan organisasi dan menjadi aspirasi 

dan harapan dalam mencapai tujuan jangka panjang organisasi. 

Contoh pernyataan visi dan prinsip kerja dapat dicermati di 

bagian awal Bab ini. 

Kegiatan ini dirumuskan paling tidak satu hari kerja penuh.   

5) Penyusunan Sasaran Umum 

Sasaran umum ini merupakan rincian dari pernyataan visi dan 

tentunya masih dalam gambaran umum, belum perlu detail. 

Misalnya, …. Menjadikan lembaga pendidikan yang masuk 5 

besar di tingkat propinsi. Hal ini akan menuntut langkah 

strategic untuk mencapainya.  

Kegiatan ini dapat berlangsung dalam satu minggu namun dapat 

dilanjutkan secara berselang beberapa minggu. 

6) Komunikasi dan Publikasi 

Pimpinan puncak dan anggota KPMT harus mengkomunikasikan 

langkah-langkah A-C dan dijelaskan mengapa, tujuannya apa, 

dan apa euntungan kita menerapkan MMT. Pernyataan visi dan 

prinsip-prinsip kerja organisasi harus dikomunikasikan kepada 

seluruh warga organisasi, dipahami, dan diinternalisasikan 

sehingga setiap warga merasa memiliki dan terinspirasi untuk 

mendukung penerapan manajemen baru tersebut. Karyawan 

harus melihat, mengakui, setuju bahwa pimpinan puncak 

menjadi contoh komitmen terhadap visi dan prinsip kerja yang 

selaras dengan nilai-nilai MMT dan mereka menilai bahwa 

pimpinan puncak dengan dukungan KPMT menjadi pahlawan 

dalam penerapan manajemen baru.  

7) Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan 
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KPMT perlu mengetahui peta kekuatan dan kelemahan 

organisasi, hal ini sebagai dasar menentukan kebijakan dan 

pendekatan yang dipilih dan juga untuk memperoleh informasi 

aspek-aspek apa yang perlu diprioritaskan diperbaiki, 

ditingkatkan untuk mendukung kebijakan baru. 

Kegiatan ini memerlukan paling tidak satu hari kerja penuh.  

8) Identifikasi Pendukung dan Penentang 

Tahap ini dapat diparalelkan dengan tahap G. Peta pendukung 

dan penentang MMT dapat menjadi pertimbangan divisi mana 

yang potensi (kalau tidak dapat seluruhnya) untuk dijadikan 

piloting pelaksanaan kebjikana penerapan menejemen baru.  

9) Penilaian Dasar Sikap Karyawan 

Kegiatan ini juga dapat diparalelkan atau setelah tahap G. 

Dengan bantuan Divisi SDM atau personalia atau mungkin 

menyewa konsultan tahap ini dapat dilakukan. Pimpinan puncak 

perlu dapat mengukur secara persis dan objektif seberapa tinggi 

sikap karyawan dalam mendukung kebijakan baru. Semakin 

tinggi sikap karyawan semakin mudah penerapan kebijakan 

baru, bila rendah maka kebijakan dan pendekatan apa yang 

parlu diupayakan.   

Kegiatan ini perlu waktu sekitar satu minggu kerja dan dapat 

dilanjutkan sesuai kebutuhan. Kegiatan ini perlu dilakuakn 

setiap tahun untuk mengetahui perkembangannya dan 

dikorelasikan dengan hasil penerapan MMT.  .   

10) Survey Dasar Kepuasan Pelanggan 

Tahap ini juga dapat parallel atau setelah tahap G. Kegiatan ini 

dapat bekerja dengan bagian pemasaran atau dapat juga sewa 

konsultan. Banyak sedikitnya responden sangat tergantung dari 

luasnya pemasaran dan besar kecilnya organisasi, namun 

prinsip keterwakilan dan randomisasi harus benar dilakukan. 

Jangan memilih yang asal mudah dan cepat. Hasil yang objektif 

pengukuran kepuasan pelanggan akan menentukan tingkat 
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efektivitas penerapan menejemen yang sesungguhnyayaitu yang 

ditetapkan oleh pelanggan.  

Kegiatan ini dapat memerlukan waktu sekitar dua bulan bila 

survey dilalukan melalui pos dan dua minggu bila melalui tilpun. 

Kegiatan ini juga perlu dilakukan setiap tahun untuk mengetahui 

perkembangan dari waktu ke waktu.  

  

 Tahap Perencanaan, terdiri dari 4 sub-tahapan:  

11) Rencanakan Pendekatan Implementasi -PDCA 

Tahap ini sebenarnya juga dapat parallel dengan atau 

setelah tahap G. Rencana program tentunya merupakan 

turunan dari Sasaran Umum organisasi. Format 

perencanaan program mungkin tidak jauh beda dengan 

manajemen lama hanya pendekatannya perlu partisipatif 

dan bottom-up dengan mengikuti siklus Plan, Do, Check, 

Adjust (PDCA) dari deming.  Siklus disini tidak perlu 

tahunan namun sesuai dengan konteksnya.  

Kegiatan ini dilakukan sepanjang waktu karena siklus satu 

menuntut siklus berikutnya, termasuk kemungkinan dari 

satu piloting ke perluasan berikutnya.   

12) Identivikasi Proyek Sistem Peningkatan Mutu 

KPMT bertanggung jawab untuk merumuskan proyek 

dengan mempertimbangkan hasil analisis kekuatan dan 

kelemahannya. Pemilihan personil, kontekstual sasaran dan 

program umum, sumberdaya. Keberhasilan piloting ini 

penting dan harus diupayakan karena menjadi pondasi dan 

referensi keberhasilan berikutnya termasuk perluasan ke 

divisi atau bagian organisasi lainnya. KPMT harus terbuka 

dan bahkan meminta masukan dari semua pihak untuk 

memperbaiki (Adjust) program berikutnya selaras prinsip 

PDCA.  
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Kegiatan awal ini perlu dilakukan beberapa hari namun 

perbaikan (siklus) berikutnya akan berlangsung seterusnya 

sesuai pertumbuhan organisasi.   

13) Penentuan Komposisi Tim Proyek 

Setelah proyek dirumuskan, langkah berikutnya adalah 

menentukan Tim Proyek dan anggota. Anggotan perlu dari 

mewakili berbagai divisi, keahlian, dan sikap yang 

diperlukan proyek, sekaligus membangun rasa kepemilikan 

terhadap proyek. Hal ini dapat mempertimbangkan langkah 

identifikasi kelompok pendukung sebagaimana dijelaskan 

di atas.  

Tugas ini dilakukan sepanjang masa. 

14) Pelatihan Tim Proyek 

Sebelum melaksanakan tugasnya, maka tim proyek perlu 

memperoleh pelatihan. Materi pelatihan khususnya falsafah 

dan alat/teknik penelusuran sumber masalah dan 

peningkatan mutu sesuai karakteristik proyek. Pelatihan 

dapat diberiken oleh anggota KPMT.    

Kegiatan ini memerlukan paling tidak separoh hari, diikuti 

kerja kelompok atau mandiri dengan fasilitasi. Setelah Tim 

Proyek ini dilatih maka tugas selanjutnya tim  ini adalah 

termasuk melatih semua karyawan secara berkelompok 

dan berstrata sesuai dengan peran mereka di tempat kerja.  

 

 Tahap Pelaksanaan, terdiri dari 5 sub-tahapan 

15) Aktifkan Tim Proyek 

Setelah memberi pelatihan Tim Proyek, KPMT 

mengarahkan, membimbing, memfasilitasi Tim Proyek 

melakukan PDCA di program yang menjadi tugasnya 

dengan menggunakan falsafah dan teknik peningkatan 

mutu yang telah diperolehnya dari pelatihan.  
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Kegiatan Tim Proyek ini dapat beberapa minggu, bulan, 

tahun bahkan dapat selamanya sesuai ketercapaian dan 

kebutuhan proyek. Evaluasi kinerja Tim diperlukan untuk 

mengetahui efektivitas dan efisiensinya.     

16) Pemberian Umpan Balik kepada KPMT 

Pada kegiatan ini Tim Proyek secara periodic perlu 

melaporkan sekligus melaporkan perkembangan proyek 

sekaligus memberi umpan balik kepada KPMT yang 

selanjutnya setelah dibahas KPMT akan memberi masukan 

balik kepada Tim Proyek. Demikian seterusnya masing-

masing pihak melakukan kedua pihka KPMT dan Tim 

Proyek melakukan rencana ulang sesuai siklus Deming 

PDCA.  

Kegiatan ini juga dilakukan oleh semua Tim Proyek (bila 

lebih dari satu) secara memerus selalamanya.  

17) Terima Masukan Pelanggan 

Tim Proyek khusus dibentuk untuk melakukan survey 

kepuasan pelanggan dan masukannya baik untuk pelanggan 

eksternal maupun internal. Survey kepuasan pelanggan 

eksternal sebaiknya dilakukan setiap tahun dan dilengkapi 

dengan data kepuasan pelanggan lainnya, untuk bidang 

pendidikan misalnya absensi siswa, prestasi akademik 

(IPK) maupun non akademik/ekstra kurikuler. Kepuasan 

pelanggan internal dapat dilakukan melalui oleh Tim 

Proyek dengan angket yang perlu disiapkan. Hasil survey 

untuk pelanggan eksternal dan internal harus dilaporkan ke 

KPMT secara regular sesuai kondisi organisasi, hanya 

idealnya setiap tiga bulan dan tidak lebih dari satu tahun. 

Kegiatan ini dilakukan manaerus selamanya.        

18) Terima Masukan Karyawan 

Survey tahunan perlu dilakukan tentang sikap dan 

kepuasan karyawan terhadap sistem manajemen baru. 
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Hasil survey dilaporkan ke Tim proyek dan KPMT sebagi 

masukan untuk melakukan koreksi program yang 

diperlukan. 

Kegiatan ini perlu dilalukan secara periodik menerus. 

19) Modifikasi Infrastruktur Sesuai Masukan 

Kegiatan ini adalah masukan dari Tim Proyek, Kepuasan 

Pelanggan, dan Kepuasan Karyawan kepada KPMT. 

Masukan terkait dengan infrastruktur yang dapat berupa, 

antara lain perbaikan proses kerja atau prosedur, susunan 

keanggottaan tim, struktur organisasi, program 

penghargaan dan pengakuan, peran serikat kerja. Masukan 

perbaikan tersebut dapat ditujukan kepada kondisi KPMT 

sendiri dan juga pada Tim Proyek. 

Sesuai dengan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan, 

maka kegiatan ini juga dilakukan secara menerus selama 

keberadaan dan pertumbuhan organisasi.     

 Perencanaan dan strategi implementasi MMT di sekolah tentu 

disesuaikan, terutama dengan struktur organisasi, jumlah personil, dan 

dana yang tersedia. Makin besar dan komplek institusi makin 

diperlukan pengorganisasinya secara lebih detail dan mungkin 

membutuhkan jasa konsultan dan semakin sederhana dan kecil 

institusinya, missal Sekolah dasar (SD) kecil tentu lebih menekankan 

pada kebersamaan untuk sadar mutu dan menerapkannya secara 

kontekstual. 

  

7. Tip Untuk Tidak Dilakukan 

 Sebelum memutuskan pelaksanaan penerapan MMT perlu 

dihindari hal-hal berikut untuk menghindari kegagalan hasil yang bila 

tidak hati-hati akan membiaskan karyawan berkesimpulan bahwa 

sistem manajemen ini tidak cocok, pada hal sebab utamanya adalah 

etidak siapan dan ketidak tepatan dalam memilih strategi. 

1) Jangan melatih semua karyawan sekaligus.  
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 Bila institusi melatih semua karyawan pada hal kemungkinan besar 

pelaksanaan belum tentu dimulai oleh semua divisi. Hal ini bisa 

berakibat kryawan sudah dilatih lupa sewaktu pelaksanaan sistem 

baru di suatu divisi dimulai 5 tahun kemudian dan juga kemungkinan 

sudah ada pembaharuan materi pelatihan. Disamping biaya yang 

besar yang dikeluarkan institusi, pelaksanaan masal akan 

memerlukan monitoring yang luas, bayak personil. Lebih baik 

dimulai dengan piloting untuk satu atau dua divisi yang betul-betul 

siap baru pengalaman tersebut dipakai sebagai pertimbangan 

pelaksanaan di divisi lainnya secara berkelanjutan. 

2) Jangan terburu-buru melibatkan banyak orang dan juga banyak 

tim.   

Top menejer cenderung ingin melihat hasil penerapan MMT dalam 

tempo singkat, maka dia cenderung membentuk  tim yang banyak 

dan melibatkan banyak karyawan sehingga diharapkan dapat segera 

melihat hasil nyata dalam jumlah yang signifikan. Contoh pabrik ban 

berjalan di Jepang, dari pada setiap orang bekerja sendiri-sendiri di 

pekerjaannya dan tidak ada komunikasi antara mereka, Tim 

Pengarah mengumpulkan 5-8 orang menjadi satu tim, mereka 

berkumpul dan berdiskusi sewaktu istirahat makan siang atau waktu 

tertentu secara rutin dan berkelanjutan dari waktu ke waktu untuk 

menyampaiakan,  membicarakan, dan memilih solusi peningkatan 

mutu kinerja mereka. Dalam bidang pendidikan dapat diterapkan 

antar guru sejenis, serumpun dapat saling berkumpul membentuk 

tim untuk maksud di atas. Kepala sekolah atau wakil yang relevan 

perlu memonitor untuk memperoleh masukan untuk ditindak lanjuti. 

Pendekatan ini diJepang dikenal dengan pendekatan kaizen, yaitu 

peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan (continuous 

incremental quality improvement).  

3) Pelaksanaan Total Quality harus tidak didelegasikan 

Satu contoh kasus penerapan total quality, pimpinan puncak 

menyerahkannya kepada Ketua/Kepala Divisi Penjaminan Mutu (PM) 
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dengan asumsi divisi ini memahami falsafah MMT dan teknik 

pelaksanannya. Bagaimanapun kepala PM tidak punya kewenangan 

langsung memutuskan dan yang dikhawatirkan setiap warga 

mengetahui top menejer tidak terlibat dari keseharian aktivitas dan 

akan mempengaruhi partisipasi karyawan dan ini dapat menjadi batu 

ni memerlukan kesandungan dalam perjalanan penerapan sistem 

manajemen baru ini. Penerapan sistem ini memerlukan keterlibatan 

langsung semua karyawan dan juga pimpinan puncak.  

4) Jangan memulai penerapan sebelum institusi siap  

Lagi-lagi ingin melihat hasil yang instant maka pimpinan puncak 

mengambil kebijakan sesegera mungkin. Ruang tunggu tamu, ruang-

rung enuh dengan slogan, misalnya “keterlibatan karyawan”, 

peningkatan mutu secara bartahap dan berkelanjtan, namun secara 

falsafah dan teknis masih tetap menganut sistem menejemen lama. 

Manajer menengah masih mengerjakan hal-hal yang diperintahkan 

oleh pimpinan puncak, prinsipnya asal pimpinan/bapak senang 

(ABS). Sehingga kesiapan seluruh warga institusi termasuk manajer 

puncak, manajer menenegah, dan seluruh karyawan institusi. 

 

Pertanyaan Refleksi: 

1. Ada minimal 5 (lima) perbedaan sikap manajemen MMT disbanding 

yang non-MMT. Jelaskan apakah lima perbedaan tersebut juga 

berlaku di bidang pendidikan termasuk sekolah?  

2. Berikan komentar tentang contoh visi yang dijelaskan dalam Bab XII 

ini? Bagaimana apakah contoh tersebut cocok untuk  Dinas/Institusi 

Pendidikan? 

3. Sebut dan jelaskan minimal 3 persyaratan yang diperlukan dalam 

implementasi MMT di sekolah. 

4. Sebut dan jelaskan peran para manajer (kepala sekolah, ketua 

program studi/jurusan) dalam implementasi MMT sejalan dengan  
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5. Sebut dan jelaskan pentahapan implementasi MMT yang 

kontekstual dengan kondisi sekolah (tentukan jenis, jenjang, dan 

akreditasi/mutu sekolah).  
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Pendahuluan

Menurut Sallis (2005) Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau
Total Quality Management (TQM) adalah manajemen yang mencakupfalsafah dan metode yang membantu organisasi memanaj perubahandan mengatur agenda peningkatan mutu produk atau jasa yang merekahasilkan/tawarkan untuk menjawab tuntutan pelanggan. Falsafah MMTadalah peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan(incremental continuous quality improvement) untuk memenuhi ataubahkan melampaui tuntutan mutu dari pelanggan.  Sedangkan metodeMMT berupa alat/teknik pengendalian mutu, yaitu cara untukmenelusuri penyebab dari sumber masalah mutu. Alat/teknik ini terdiridari, antara lain, Diagram Pareto, Diagram Tulang Ikan, Diagram Alir,dan Skema Rumah Mutu.Buku ini akan mendeskripsikan kedua bagian MMT di atas(falsafah dan metode) secara konsep dan penerapannya di bidangpendidikan, khususnya dalam konteks pendidikan di Indonesia. Terkaitdengan falsafah MMT dijabarkan kedalam Bab I sampai Bab V, yaitu BabI-Bab III membahas konsep MMT secara umum. Bab IV membahasKepemimpinan MMT yang bercirikan partisipatip dan Bab V membahaspengertian Budaya Mutu dan bagaimana menumbuhkannya di satuanpendidikan.Metode pengendalian mutu  dan penelusuran sumber masalahmutu dalam MMT dibahas dalam Bab VI. Bab VII membahas jenispendidikan dan pelatihan yang diperlukan, siapa yang dilatih danprinsip-prinsip pelatihan mutu. Bab VIII membahas teknik pelibatandan pemberdayaan Staf. Bab IX dan Bab X masing-masing membahastentang peningkatan mutu berkelanjutan yang merupakan roh penting
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dari MMT dan Bab X membahas tentang etika yang diperlukan dalammeningkatkan mutu total. Terakhir, Bab XI mendiskripsikanperencanaan dan strategi penerapan MMT merujuk visi, misi, danperumusan program satuan pendidikan yang mengakomodasi falsafahMMT yang akhirnya menjadikan pembiasaan penerapan nilai-nilai MMTdi satuan pendidikan dan yang bermuara tumbuhnya budayapeningkatan mutu  secara berkelanjutan (continuing quality
improvement).
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BAB I  
KONSEP DAN SEJARAH MMT 

 

  

Sejarahnya, Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau Total Quality 

Management (TQM) lahir dan berkembang di bidang manufaktur atau 

pabrik. Buku ini mengemas MMT untuk diterapkan di bidang 

pendidikan. Perbedaan karakter antara manufaktur dan pendidikan 

menjadi tantangan manajemen ini tidak dapat begitu saja diadopsi 

untuk diterapkannya di bidang pendidikan. Untuk itu, dalam Bab 

pertama ini perlu dibahas topik-topik yang mendasar, yaitu (1) 

Pengertian dan Konsep MMT; (2) Sejarah Perkembangan MMT; (3) 

Kekhususan MMT dari Manajemen Pada Umumnya; (4) Nilai-nilai 

Utama MMT; (5) Rasional MMT di Bidang Pendidikan; (6) Persyaratan 

Penting pelaksanaan MMT; (7) Tujuh Penyakit Mematikan dan 14 

Anjuran Deming dalam penerapan MMT. 

 

1. 1. Pengertian MMT 

 Dalam kajian literatur banyak ahli yang sudah memberi 

pengertian MMT. Berikut ini tiga pengertian dari sekian banyak yang 

dideskripsikan dari penulis MMT. Pengertian yang pertama dan kedua 

adalah pengertian MMT di bidang bisnis, sedangkan pengertian yang 

ketiga adalah pengertian MMT yang ditulis oleh Edward Sallis (2002, 

3rd) dalam  bukunya Total Quality Management in Education.   Pertama, 

Shaskin (1993:27) mendifiniskan “TQM is a system of means to 

economically produce goods or services which  satisfy customers’ 
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requirements”, atau MMT adalah sebuah sistem yang dimaksudkan 

untuk memproduksi barang atau memberikan jasa layanan yang secara 

ekonomis yang memuaskan persyaratan/permintaan pelanggan”. 

Kedua, Tjiptono (2000: 4) yang menyitir dari Isikawa, mendeskripsikan: 

“MMT adalah perpaduan semua fungsi dari perusahaan kedalam 

falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, 

produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan.” Ketiga, Sallis 

(1993: 13) mendifinisikan: “TQM is philosophy and methodology which 

assists institution to manage change and to set their own agendas for 

dealing with the plethora of new external pressure”, atau MMT adalah 

falsafah dan metode yang membantu institusi untuk mengelola 

perubahan dan menentukan agenda/kegiatan yang berkaitan dengan 

tuntutan baru pelangaan yang secara bertubi-tubi mendesak.  

 

1.2. Konsep MMT 

Berangkat dari huruf dalam TQM, Sallis (2005: p.35) 

mendeskripsikan konsep MMT atau TQM secara harfiah terdiri dari 

huruf besar T, Q, dan M dengan masing-masing huruf bermakna sebagai 

berikut. T in TQM dictates that everything and everybody in the 

organization is involved in the enterprise of continuous improvement, atau 

T dalam TQM menegaskan segala benda/fasilitas dan setiap orang yang 

ada di organisasi dilibatkan dalam peningkatan yang berkelanjutan. Q in 

TQM is total customer satisfaction which becomes the center of the all 

organization managers and their staff”, atau Q dalam TQM adalah total 

kepuasan pelanggan adalah focus utama dari semua manager dan staf. 

M in TQM means everyone in the institution whatever their status, 

position or role is the manager of their own responsibility”, atau M dalam 

TQM bermakna setiap orang dalam organisasi apapun status mereka, 

posisi atau peran mereka adalah menejer di bidangnya masing-masing.  

 

2. Sejarah Perkembangan MMT 
Penggagas MMT mulanya adalah ahli-ahli manajemen mutu dari 

Amerika. Namun, tumbuh berkembang dimulai dari Jepang. Sebagai 
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pemenang Perang Dunia ke II, Amerika dan sekutu menurut Marshall 
Plan (Perjanjian Dunia), berkewajiban membantu negara yang 
dikalahkan khususnya Jepang. Untuk itu Eisen Hower mengutus banyak 
ahli manajemen mutu untuk berangkat ke Jepang dan salah satunya 
adalah Edward Deming. Keberhasilan Deming dan kawan-kawan 
mengajarkan MMT di negeri Sakura tersebut menjadi pemicu 
universitas di Amerika yang kemudian meminta Deming untuk 
mengajarkannya di banyak perguruan tinggi disana. Demikian 
kemudian MMT berkembang juga di negara sekutu Amerika seperti 
Inggris dan Perancis dan juga negara-negara di Asia, seperti Singapura. 
Saat ini manajemen kontemporer ini sudah  dipelajari di banyak negara.  
 Berikut skema umum perjalanan sejarah perkembangan MMT 

dari pra- PD II dan setelahnya yang disarikan dari Goetsch dan Davis 

(1994, 9).  

 

 
Gambar 1-1: Sejarah Perkembangan TQM (sumber anonym) 

  

3. Kekhususan MMT dari Manajemen pada Umumnya 

  Ajaran yang menonjol dari MMT dibandingkan dengan 

manajemen lainnya adalah adanya kepemimpinan partisipatif, 

pemberdayaan invividu, dan keterlibatan dalam tim dan kontribusi 
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dalam rantai proses produksi atau jasa guna memenuhi tuntutan 

pengguna yang terus berkembang sehingga menumbuhkan budaya 

mutu bagi semua pihak di organisasi dengan berpegang pada prinsip 

peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality improvement).  

  Sallis dalam terjemahan Ahmad A. Riyadi (2007, 163) 

mendeskripsikan ada 19 perbedaan karakteristik antara institusi 

yang menganut MMT dan institusi yang menganut Non-MMT 

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.  
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Tabel 1-1: Perbedaan Karakteristik antara Institusi MMT dan Non-MMT 

 

4. Ajaran Utama MMT 

 Dalam penerapan MMT di institusi manapun, Goetsch dan Davis 

(1994, 14) menegaskan perlunya aktualisasi dari 10 ajaran utamanya, 

No. Institusi MMT Institusi Non-MMT 

1 Fokus pada pelanggan  Fokus pada kebutuhan internal 

2 Fokus pada pencegahan masalah  Fokus pada deteksi masalah 

3 Investasi sumberdaya  Fokus pada keuntungan 

4 Memiliki strategi mutu  Kekurangan visi strategi mutu 

5 Menyikapi komplain sebagai peluang 

untuk belajar 

 Menyikapi komplain sebagai 

gangguan 

6 Mendifinisikan karakteristik mutu pada 

seluruh area/aspek organisasi 

Tidak memiliki standar mutu 

yang jelas 

7 Memiliki kebijanan dan rencana mutu Tidak memiliki rencana mutu 

8 Manajemen senior memimpin mutu  Peran manajemen dipandang 

sebagai salah satu pengekangan 

9 Proses perbaikan mutu melibatkan setiap 

orang 

 Hanya melibatkan tim 

manajemen dalam masalah 

apapun 

10 Memiliki Fasilitator Mutu yang 

mendorong kemajuan proses 

 Tidak memiliki Fasilitator Mutu 

11 Karyawan dianggap memiliki peluang 

untuk menciptakan mutu ~ kreativitas 

adalah hal yang penting 

 Prosedur dan aturan yang baku 

adalah hal yang penting 

12 Memiliki aturan dan tanggung jawab 

yang jelas 

 Tidak memiliki aturan dan 

tanggung jawab yang jelas 

13 Memiliki strategi evaluasi yang jelas dan 

sistematis 

 Tidak memiliki strategi evaluasi 

yang sistematis 

14 Melihat mutu sebagai sebuah cara untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan 

 Melihat mutu sebagai sebuah 

cara untuk menghemat biaya 

15 Rencana jangka panjang  Rencana Jangka Pendek 

16 Mutu dipandang sebagai bagian dari 

budaya 

 Memandang mutu sebagai 

inisiatif yang mengganggu 

17 Meningkatkan mutu berada dalam garis 

strategi imperatif-nya sendiri 

 Memeriksa mutu dengan tujuan 

untuk memenuhi tuntutan agen-

agen eksternal 

18 Memiliki misi khusus  Tidak memiliki misi khusus 

19 Memperlakukan kolega sebagai 

pelanggan 

 Memiliki budaya hirarkis 
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yaitu (1) Fokus pada Pelanggan; (2) Obsesi Mutu; (3) Pendekatan 

Ilmiah: (4) Komitmen Jangka Panjang; (5) Kerja tim: (6) Sistem 

Peningkatan Mutu Berkesinambungan; (7) Pendidikan dan Pelatihan; 

(8) Kebebasan yang Terkendali;(9) Penyatuan  Tujuan; (10) Pelibatan 

dan Pemberdayaan Karyawan. 

Secara terinci masing-masing ajaran di atas akan dijelaskan 

dalam beberapa Bab tersendiri dalam buku ini. Namun, secara ringkas 

kesepuluh ajaran atau nilai-nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

1) Fokus Pelanggan 

Dalam konsep MMT bila diibaratkan kendaraan transportasi 

maka harapan pelanggan/klien adalah tempat tujuan perjalanan, yaitu 

yang menentukan kemana arah mutu produk/jasa ditujukan. Hal ini 

berlaku untuk pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. 

Pelanngan eksternal menentukan mutu  produk/jasa yang diharapkan, 

sedangkan pelanggan internal membantu menentukan mutu personil, 

proses, dan lingkungan yang diperlukan untuk menghasilakn 

produk/jasa yang diharapkan. 

 

 2) Obsesi Mutu 

Dalam seting MMT, pelanggan eksternal dan internal adalah 

penentu mutu. Dengan mutu yang tertentu tersebut, institusi harus 

berobsesi untuk memenuhi bahkan melampaui standar mutu yang 

ditentukan tersebut. Ini artinya semua individu di institusi pada semua 

level melakukan tugas dan kewajiban masing-masing dan berupaya 

bagaimana dapat bekerja lebih baik. Ketika institusi terobsesi dengan 

mutu maka mereka akan bersemboyan: “good enough is never good 

enough”. 

 

 3) Pendekatan Ilmiah 

Makna utama dari pendekatan ilmiah adalah pengambilan 

kesimpulan berdasarkan data. Pada organisasi pada umumnya, 
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pengambilan keputusan biasanya ditetapkan lebih dominan 

berdasarkan keinginan atau intuisi pimpinan. Dalam penerapan MMT 

biasanya  MMT merupakan hal yang baru, sehingga hal tersebut perlu 

disosialisasikan dan di internalisasikan kepada seluruh orang-orang di 

organisasi. Mereka perlu peningkatan pengetahuan, ketrampilan, 

keterlibatan, dan pemberdayaan untuk mampu menerapkan MMT. 

Semua upaya ini memang merupakan hal utama dan penting, tetapi 

belum cukup. Hal lain yang penting dalam seting MMT adalah 

penggunaan pendekatan ilmiah dalam merumuskan prosedur kerja, 

pengambilan kesimpulan dan penyelesaian masalah.  Ini berarti perlu 

dikumpulkan data dan informasi kinerja institusi, dianalisis, dan 

disimpulkan yang selanjutnya dipakai sebagai basis dalam menentuan 

patok duga (benchmarks), memonitor kinerja, dan menentukan program 

peningkatan mutu.  

 

4) Komitmen Jangka Panjang 

Institusi yang menerapkan MMT biasanya setelah mereka 

mengikuti seminar atau mendapat saran dari staf sering gagal dalam 

menerapkan model manajemen ini. Hal ini disebabkan institusi tersebut 

mengadopsinya seperti mengadopsi inovasi teknologi tidak 

diinternalisasikan bahwa MMT adalah sebagai “falsafah” kerja yang 

memerlukan perubahan budaya baru dari seluruh organisasi.  

 

5) Kerja tim 

Dalam organisasi tradisional umumnya persaingan terjadi antar 

departemen untuk meningkatkan daya saing. Namun hal ini justru 

merugikan organisasi dalam persaingan dengan organisasi eksternal 

lainnya. Organisasi dengan menerapkan MMT membangun kerja tim 

antar departemen, kemitraan juga dibangun dengan pemasok, instansi 

pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai 

pelanggan.  
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6)  Perbaikan Sistem Berkesinambungan  

Setiap produk/jasa dihasilkan dalam suatu lingkungan yang 

dirancang sedemikian pula sehingga dapat dihasilkan produk/jasa 

dengan mutu yang terbaik. Lingkungan yang dirancang tersebut adalah 

bagian dari satu sistim yang harus ditingkatan untuk menghasilkan 

mutu produk/jasa yang maksimal.    

 

7)   Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang esensial dalam 

MMT karena hal ini merupakan cara peningkatan karyawan selaras 

dengan prinsip peningkatan mutu yang berkesinambungan. Dalam 

seting MMT, manajer memprioritaskan setiap karyawan untuk 

meningkatkan keahlian dan ketrampilannya sehingga mereka menjadi 

karyawan yang cerdas, terampil, dan mempunyai semangat bekerja 

yang tinggi.  

  

8)   Kebebasan yang Terkendali 

Melibatkan dan memberdayakan karyawan dalam pengambilan 

keputusan adalah salah satu cara pemberdayaan. Hal ini juga 

menumbuhkan rasa memiliki karyawan terhadap keputusan yang 

disepakati dan muaranya keberhasilan pelaksanaan keputusan tersebut. 

Keterlibatan karyawan di atas bukan kebetulan tetapi merupakan  hasil 

dari perencanaan manajemen termasuk karyawan diberi kebebasan 

merumuskan standar-standar prosedur dan proses produksi dan antar 

mereka saling komitmen sebagai kendali pelaksanakan mencapai tujuan 

organisasi.   

 

9)   Kesatuan Tujuan 

Ditinjau dari sejarah di industri, hubungan manajer dan 

karyawan umumnya selalu berselisih bahkan bertolak belakang. 

Manejer berharap karyawan bekerja maksimum dengan gaji yang 

seminimum mungkin agar biaya produksi menjadi rendah dan 
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keuntungan yang diperoleh menjadi maksimum. Sebaliknya, karyawan 

berharap jam kerja yang minimum, fasilitas dengan kompensasi dan gaji 

yang tinggi.  Dalam seting MMT, perselisihan ini harus dikompromikan, 

organisasi harus mengupayakan segala daya dan upaya secara total 

untuk membangun kesatuan tujuan mencapai mutu produk/jasa yang 

diharapkan bersama.  

 

10) Pelibatan dan Pemberdayaan  

Sebagaimana dijelaskan di depan, pelibatan dan pemberdayaan 

adalah ajaran utama dalam MMT. Keuntungan melibatkan karyawan 

dalam pengambilan keputusan. Pertama, keputusan menjadi lebih baik 

karena lebih banyak individu terlibat di dalamnya. Hal ini tentu harus 

simultan diimbangi dengan peningkatan kapasitas karyawan sehingga 

mereka dapat berkontribusi dalam keterlibatannya. Kedua, 

meningkatkan rasa memiliki karyawan sehingga mereka secara internal 

akan lebih komitmen melaksanakan keputusan yang diambil bersama.   

 

5. Rasional MMT di Bidang Pendidikan 

MMT adalah suatu filosofi dan sistem untuk terus meningkatkan 

layanan dan/atau produk yang ditawarkan kepada pelanggan/klien. 

Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi telah menggantikan 

sistem ekonomi nasional dengan ekonomi global. Negara/bangsa dan 

bisnis yang tidak mempraktekkan MMT secara global akan menjadi 

institusi dan bisnis yang non-kompetitif. Keadaan non-kompetitif ini 

dapat diatasi manakala warga negara atau institusi tersebut menjadi 

pelaku-pelaku MMT. Oleh karena itu, sekolah, Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota atau perguruan tinggi sangat dianjurkan untuk dapat 

mengadaptasikan ajaran-ajaran MMT kedalam organisasi mereka 

masing-masing. Dengan menerapkan ajaran-ajaran MMT, sekolah dan 

institusi pendidikanterkait akan memperoleh beberapa manfaat berikut.  

1) Mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada 

pelanggan eksternal maupun internalnya.  
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2) Mampu memenuhi persyaratan akuntabilitas umum dalam 

reformasi pendidikan. 

3) Mendorong lingkungan belajar yang menggembirakan dan 

menantang untuk belajar/maju bagi siswa dan guru.  

 

6.  Persyaratan Penting pelaksanaan MMT  

 Di sekolah atau perguruan tinggi yang menganut MMT, tim mutu 

dan individu terus meningkatkan kinerja mereka untuk meningkatkan 

mutu produk/pelayanan kepada pelanggan/klien. Konsep layanan yang 

mereka pegang "good enough is never good enough” atau cukup baik 

adalah tidak pernah cukup. Berikut elemen penting MMT yang aplikabel 

di bidang pendidikan. 

 

1) Kesadaran dan Komitmen dari Semua Individu  

Sebagimana dijelaskan di awal Bab ini, setiap orang dalam 

organisasi apapun status mereka, posisi atau peran mereka adalah 

menejer di bidangnya masing-masing. Ini artinya semua individu dalam 

organisasi baik manajer maupun staf bertanggung jawab terhadap 

peningkatan mutu produk/jasa demi kepuasan pelanggan/klien 

utamanya yang dalam konteks sekolah dalah siswa. Untuk itu MMT 

dapat menjadi model menejemen pilihan untuk merealisasi anjuran di 

atas. Secara umum cara terbaik untuk memulai adalah mengenalkan 

MMT kepada warga organisasi oleh orang yang memahami (kalau dapat 

ahli/konsultan) yang memfokuskan pada dua hal berikut. 

(1) Falsafah MMT dan strategi pelaksanaannya, dan  

(2) Membangun komitmen yang jelas dari dewan sekolah, 

pengawas, dan kepala sekolah bahwa mereka akan 

sepenuhnya mendukung pelaksanaan MMT dengan 

pemahaman tidak mengharapkan hasil yang instan 

(menurut bahasa Deming " instant pudding”). 
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2)  Sebuah Misi yang Jelas 

Berhasil atau tidaknya mencapai standar mutu tergantung pada 

kejelasan Komite Pengarah Peningkatan Mutu (relevan ajaran MMT 

nomor 10) yang ada di sekolah dalam merumuskan kejelasan misinya. 

Tim harus menentukan jawaban atas pertanyaan ini - Apakah sekolah 

memiliki pernyataan misi yang jelas, berfokus pada klien, dan 

memfungsikan divisi dan /atau departemen untuk menerjemahkan 

pernyataan ini untuk menghasilkan lulusan sesuai misinya? Jika 

jawabannya adalah "tidak", masalah yang harus diatasi adalah 

merumuskan pernyataan misi sebagaimana yang disarankan di atas. 

 

3)  Pendekatan Perencanaan Sistem 

Pendidikan tradisional telah menjadi terlalu terkotak-

kotak. Guru X mengajar Bahasa Indonesia secara rinci dibidangnya, 

Guru IPA fokus berat pada prinsip-prinsip ilmiah tanpa mencoba 

mengkaitkan dengan prinsip-prinsip penulisan dalam bahasa Indonesia 

dalam menulis laporan praktikum. Tanpa sadar, siswa mulai untuk 

melihat bahwa belajar bahasa Indonesia sebatas pada teori saja bukan 

sebagai keterampilan yang harus diaplikasikan di bidang lain. Jika 

diinginkan siswa mempelajari cabang ilmu pada sampai tataran aplikasi, 

maka pendekatan perencanaan sistem pengajaran yang menyangkut 

lintas departemen/jurusan harus diupayakan. 

 

4)  Kerja Tim Menggantikan Hirarki Organisasi 

Hirarki organisasi-organisasi tradisional masih dominan dalam 

bisnis organisasi dan sekolah-sekolah. Organisasi tersebut cenderung 

untuk mengedepankan yang penting supervisor puas, walaupun sering 

atau umumnya terjadi, superviser kurang tahu tentang bagaimana 

meningkatkan mutu daripada guru/staf yang mereka awasi. Tim 

gabungan antar departemen dapat mengatasi ini jika mereka difasilitasi 

dengan beberapa hal berikut. 



12  S U T A R T O 
 

 

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

a. Pernyataan misi yang jelas dan otoritas yang kuat 

b. Dukungan dari pengawas, bukan sebaliknya. 

Dukungan adalah elemen utama dalam keberhasilan atau kegagalan 

MMT. Jika administrator, supervisor, dan ketua departemen 

mendukung, tim akan termotivasi dan peningkatan mutu dapat 

dicapai. Jika tidak, MMT akan mengalami kegagalan. Jika program MMT 

dioperasikan sesuai ajarannya, semestinya administrator dan 

supervisor akan bekerja keras untuk hal-hal berikut. 

a. Menegaskan visi dan misi yang jelas 

b. Koordinasi antar tugas atau antar tim peningkatan mutu.  

c. Mendukung upaya dan otoritas tim peningkatan mutu . 

Ketiga hal di atas adalah tindakan dukungan yang sangat kritis 

diperlukan. Jika administrator dan supervisor “tidak” memenuhi ketiga 

hal di atas dengan baik, maka tugas tim peningkatan mutu dapat gagal 

dan hal ini berarti karena “kelemahan sistem” yang masih terjebak pada 

hirarkhi dan tidak mengoptimalkan “kerja tim”. 

 

5)  Pemberdayakan Staf dan Mengganti Ketakutan terhadap Sistem 

Evaluasi 

Evaluasi tradisional umumnya termasuk sistem evaluasi “do-it-

to-them” yang  menghasilkan ketakutan dan mematikan inisiatif.  

Anggota staf fokus untuk melakukan apa pun yang membuat asal bos 

senang (ABS). Namun, bila tim peningkatan mutu diberdayakan, 

diberikan kesempatan untuk menjadi ahli dan /atau menggunakan 

tenaga ahli, yang memadai akan menghasilkan semangat dan 

dedikasi. Dinas Pendidikan, sekolah perlu mendukung tim peningkatan 

mutu dengan dana dan waktu. Tim berfungsi terbaik jika anggota tim 

diberi pemahaman dan wewenang untuk membuat keputusan. Setiap 

Dinas Pendidikan dan sekolah harus merumuskan dan melaksanakan 

tujuan peningkatan mutu dan fokus yang tinggi untuk menjadi 

organisasi pembelajaran (learning organization). 
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6)  Fokus Pendekatan Belajar Tuntas (Mastery Learning). 

Dalam kelas tradisional, guru sering melakukan proses belajar 

mengajar (PBM) mengikuti urutan: (1) Rencanakan => (2) Ajarkan => 

(3) Ujikan. Guru biasanya menggunakan kurva normal untuk 

membenarkan fakta bahwa banyak siswa gagal untuk belajar pada 

tingkat tertinggi. Dalam  pendekatan MMT urutan PBM yang dianjurkan 

adalah: (1) Rencana (Plan) => (2) Ajarkan (Do) => (3) 

Periksa/Konsolidasi (Check)* => (4) Remidi Mengajar (Remidial 

Teaching-Action) => 5 Ujikan*. Pada langkah "konsolidasi ", ujian 

formatif (tidak untuk nilai) dilakukan untuk memastikan siswa 

memahami materi pembelajaran, bila ada siswa yang belum menguasasi 

(master) maka perlu remidi atau pengajaran ulang dengan beberapa 

cara atau gaya yang berbeda. Bisa jadi remidi pengajaran dapat diulang 

lebih dari sekali. Sementara itu siswa yang telah menguasai materi 

pembelajaran dapat diberikan materi pengayaan/pendalaman atau 

diminta membantu pembelajaran bagi mereka yang belum mencapai 

penguasaan materi. Sistem pembelajaran ini dapat menghasilkan 

kesuksesan pembelajaran bagi sebagian besar atau bahkan seluruh 

siswa. Pendekatan PBM ini dikenal dengan Mastery Learning  yang 

merupakan anjuran dari ajaran MMT.  

 

7)  Manajemen berbasis Data Hasil Pengukuran. 

Di  atas telah diperkenalkan ke Siklus PDCA dari Shewhart-

Deming  yang meupakan juga ajaran dasar dari proses MMT. Perlu 

menjadi perhatian bahwa pengukuran adalah kagiatan sangat penting 

dalam langkah yang diberi tanda ** dari siklus ini (3 dan 5). Sebagai 

contoh, seorang guru mengajar praktek di bengkel las  akan 

menggunakan alat bantu komputer, maka ia dapat melakukan 

percobaan akan melakukan tahapan PDCA dan melakukan 

pengukuran/tes di tahap 3 (cek)  dan 5 (ujian) dan data hasil 

pengukuran ini diplot dalam sebuah diagram pencar untuk menyelidiki 
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korelasi antara penggunaan alat bantu computer dapat membantu 

pencapaian ketuntasan kompetensi siswa maka perencanaan (Plan) 

PBM yang akan datang perlu dirancang kembali sesuai analisis data 

yang ditemuan sehingga diperoleh rancangan PDCA yang baru. 

Manajemen berbasis data hasil pengukuran memungkinkan mengejar 

dua tujuan dasar MMT dalam pendidikan, yaitu peningkatan efektivitas 

pembelajaran dan efektivitas biaya. 

 

8)  Pengembangan Keterampilan Siswa dalam Menerapkan Nilai-Nilai 

MMT 

 Selain penerapan MMT satuan pendidikan secara umum mampu 

meningkatkan efekivitas pembelajaran, setiap siswa di daerah perlu 

dibekali pemahaman dan ketrampilan bagaimana menerapkannya. Ini 

adalah hal yang sangat esensial dari sekolah dalam upaya sadar 

menyiapkan lulusannya  untuk mampu bekerja dalam ekonomi global 

dimana pelanggan/klien semakin punya banyak tuntutan dan banyak 

pilihan.  Terlepas apakah sekolah memutuskan untuk mengintegrasikan 

MMT kedalam setiap pelajaran di program studi/jurusan atau secara 

terpisah, yang penting  adalah siswa harus sampai pada tahapan 

melaksanakan (Do) tidak hanya sekedar belajar teori dan bila berhasil 

akan menumbuhkan kebanggaan pada diri siswa. 

 

9)  Fokus Pendekatan Rasional Humanistik 

Bekerja dengan siswa sebagai makhluk hidup di sekolah jauh 

lebih kompleks daripada dengan mesin yang merupakan barang mati di 

pabrik/manufaktur. Dr. Glasser (1998) dengan bukunya “The Quality 

School Teacher” menawarkan cetak biru yang sangat baik untuk 

implementasi MMT di kelas dalam konteks sensitivitas hubungan antar 

manusia yang mendalam. Juga, hubungan antar tim dengan manajemen 

dan warga sekolah, antar anggota tim peningkatan mutu di dalam 

sekolah berlangsung dengan menumbuhkan rasa simpati dan empati 

sesuai dengan prinsip partisipasi membantu semua warga sekolah. 
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Situasi ini sejalan dengan model pendekatan pembelajaran rasionalitas 

humanistik (humanistic and brain-friendly approach). 

 

10) Sebuah Rencana Transformasi 

Dalam ajaran MMT nomor 1 menghadirkan kesadaran semua 

warga institusi untuk bertanggung jawab dalam peningkatan mutu 

produk/jasa untuk memenuhi tuntutan pelanggan/klien. Kegiatan  ini 

merupakan betuk transformasi operasional dari manajemen tradisional 

ke kontemporer MMT. Berikut dua bentuk kegiatan lagi yang 

direkomendasikan selaras dengan nilai MMT.  

1)  Membentuk sebuah Komite Pengarah MMT dengan tugas utamanya: 

a) mengembangkan rencana untuk mendukung staf dalam 

pelaksanaan MMT dan 

b) membangun hubungan positif antara komite dan pengawas 

tradisional.  

2). Gunakan saran dari konsultan dan/atau dari sekolah yang telah 

berhasil melakukan transformasi MMT dan hal ini adalah sangat 

penting. 

 

7. Tujuh Penyakit Mematikan dan 14 Anjuran Deming  

Dalam penerapan MMT, masing-masing guru mutu menganjurkan 

cara yang berlainan tetapi ada kesamaan dalam esensinya merujuk pada 

10 ajaran MMT sebagaimana dijelaskan di Sub Bab 4 diatas.  Berikut 

satu guru mutu (Deming) mengingatkan ada tujuh (7) penyakit 

mematikan yang menjadi kendala dan 14 anjuran untuk berhasilnya 

penerapan MMT.  

Menurut Arcaro (1995) dari Tujuh (7) Penyakit Mematikan, 

penyakit yang ke 6 dan 7 tidak relevan di bidang pendidikan, yaitu biaya 

medis yg terlalu berlebihan dan penggunakan pengacara yg berlebihan, 

sehingga hanya 5 ajaran mematikan yang perlu dihindari, yaitu (1) 

kurangnya keajegan tujuan dalam mencapai mutu; (2) penekanan pada 

jangka pendek; (3) menargetkan sasaran output tanpa pemberdayaan; 
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(4) job-hoping (perpindahan) dari para manajer yang cepat; (5) hanya 

menggunakan data dan info yg tampak.  

 

Selanjutnya Deming menuliskan 14 anjuran dalam pelaksanaan 

MMT yang oleh Mukhopadhyay (2005) dikontekstualkan dalam bidang 

pendidikan sebagai mana terangkum dalam tabel berikut.  

 

Tabel 1-2: 14 Anjuran Deming dan Penerapannya di Bidang Pendidikan 

No. Anjuran Deming Penerapan di Bidang Pendidikan 

1 Rumuskan visi, missi 

dan umumkan tujuan 

“program perbaikan 

mutu” kepada semua 

staf dan dukung 

secara konsisten. 

Meskipun misalnya institusi pendidikan 

tidak perlu bersaing, tetapi satuan 

pendidikan perlu eksis dan menawarkan 

jasa pendidikannya berupa pengetahuan, 

teknologi, ketrampilan dan 

karakter/sikap, maka sekolah perlu 

secara menerus  meningkatkan diri. 

Peningkatan perlu jangka panjang dan 

menengah untuk menguasai 

perkembangan pengetahuan termasuk 

gaya belajar dan mengajar.  

2 Mengadopsi falsafah 

MMT sebagai 

“falsafah baru” 

Mutu bukanlah tujuan tetapi perjalanan 

yang terus bergerak maju. Jadikan 

perjalanan mutu menjadi bagian dari 

misi institusi. Rumuskan aplikasi misi 

sebagai adopsi falsafah baru dan 

konsekuensinya pembaharuan holistik 

untuk siswa, misalnya merancang 

pendidikan sesuai anjuran  empat pilar 

pendidikan UNESCO 1996 (learning to 

know, learning to do, learning to live 

together, dan learning to be).       

3 Hentikan Gantikan inspeksi dari luar dengan 
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ketergantungan 

pada” inspeksi” 

dengan target 

kuantitas dalam 

konteks produksi 

masal. 

menumbuhkan keinginan dari dalam 

sebagai sistim penjaminan mutu.  

4 Hentikan pemilihan 

kontrak pada harga 

yang terendah 

Pilih guru terbaik yang tersedia dan 

sumber belajar dengan harga yang 

terjangkau, bukan harga yang terendah.   

5 Perbaiki secara 

menerus dan 

selamanya proses 

produksi dan/atau 

jasa untuk 

peningkatan mutu 

produktivitas dan 

secara ajeg 

menurunkan biaya. 

Secara menerus perbaiki cara/teknik 

mengajar, penilaian siswa, dan 

menejemen kelas dan sekolah untuk 

meningkatkan mutu dan menurunkan 

biaya dengan meniadakan hal-hal yang 

tidak berguna.  

6 Lembagakan on-the 

job training  

Upayakan pelatihan di tempat kerja 

untuk guru dan karyawan 

7 Ajarkan dan 

laksanakan 

(lembagakan) 

kepemimpinan 

Laksanakan distribusi tangungjawab dan 

kewenangan dan latih kepemimpinan 

kepada bawahan. 

8 Hapuskan rasa takut. 

Ciptakan rasa saling 

percaya. Ciptakan 

iklim inovasi dan 

kreatif. 

Dorong guru untuk berinovasi, beri 

jaminan bila gagal tidak dipersalahkan. 

Hargai atau rayakan secara sama untuk  

berhasil atau gagal 

9 Hilangkan dinding 

pemisah antar 

departemen & 

Hilangkan sekat-sekat dan ego disiplin 

ilmu bentuk satuan-satuan tugas antar 

jurusan dan departemen. 
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buatlah tim kerja 

10 Tumbuhkan budaya 

mutu dengan cara a.l., 

hilangkan slogan, 

target, dan 

desakan/inspeksi. 

Gantikan ceramah dan slogan dengan 

pelatihan peningkatan mutu di tempat 

kerja untuk membuat siapapun 

berkinerja lebih baik dari sebelumnya. 

11 Hilangkan target 

kuota output 

kuantitas dan 

pelajari” proses” 

perbaikan mutu. 

Kesampingkan kuota numerik kelas dan 

penilaian siswa. Tumbuhkan kepedulian 

mutu pada setiap kegiatan  

12 Hilangkan 

penghalang yg 

merampas kebebasan 

staf dalam 

melaksanakan 

keahliannya dan 

tumbuhkan rasa 

bangga karyawan 

Dukung dan tunjukan pengakuan 

terhadap inovasi dan keunikan di tempat 

kerja. Hilangkan rintangan dan fasilitasi 

eksperimentasi. 

13 Giatkan program 

pemberdayaan dan 

self-improvement 

Bangun mekanisme institusi dimana 

setiap orang merencanakan jalur 

perkembangan dirinya dan bagaimana 

mencapainya.  

14 Ambil langkah-

langkah transformasi 

Libatkan setiap orang dalam 

merumuskan visi, misi, dan tujuan. 

Libatkan setiap orang dalam 

mendiagnosa institusi, merencanakan, 

dan melaksanakan rencana peningkatan 

mutu.  
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Pertanyaan Refleksi: 

1. Jelaskan pengertian mutu dalam konteks MMT untuk satuan 

pendidikan? 

2. Secara budaya, mungkinkah MMT dapat diterapkan di Indonesia? 

Mengapa? 

3. Sebut dan jelaskan lima karakter MMT utama yang berbeda dengan 

manajemen pada umumnya.  

4. Apakah MMT dapat dilaksanakan di satuan pendidikan? Mengapa? 

5. Sebut dan jelaskan lima syarat penting pelaksanaan MMT di satuan 

pendidikan. 

6. Dari tujuh (7) Penyakit Mematikan dalam pelaksanaan MMT dari 

Deming, sebut tiga yang paling potensial terjadi di satuan 

pendidikan. Jelaskan mengapa itu terjadi.  

7. Dari 14 Anjuran Deming dalam penerapan MMT, sebut lima 

anjuran yang krusial untuk dilaksanakan. Mengapa demikian, 

jelaskan.  
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BAB II 
PENGERTIAN, DIMENSI,  

DAN PENINGKATAN MUTU 
 

 

 Deskripsi mutu antara satu orang dengan lainnya termasuk dari 

para guru mutu dapat berbeda-beda. Untuk itu, agar ada kejelasan 

tentang pengertian, dimensi, dan cara meningkatkan mutu yang 

dirancang oleh setiap institusi, dalam bab ini perlu dibahas topik-topik 

yang relevan, yaitui (1) Pengertian dan Klasifikasi Mutu; (2) Dimensi 

Mutu; (3) Evolusi Sistem Peningkatan Mutu; (4) Pendekatan 

Peningkatan Mutu Berkesinambungan; (5) Lima  Pilar MMT di Sekolah.  

 

1.  Pengertian dan Klasifikasi Mutu  

 Beberapa guru mutu mendeskripsikan mutu dengan uraian kata 

yang berbeda. Namun, esensinya tidaklah jauh berbeda. Deming 

mendeskripsikan mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar, 

Juran, mutu adalah kecocokan penggunaan produk (fitness for use), 

Crosby mutu adalah kesesuaian dengan yang disyaratkan (conformance 

to requirement). Arcaro (2005) mendeskripsikan mutu adalah derajat yg 

dapat diperkiraan dari variasi produk/jasa yang dihasilkannya yang 

mengacu pada standar dan dengan harga yang rendah.  

Lebih detail, Sallis (2005) mendeskripsikan komponen Q dalam 

difinisi TQM (Q: “Quality” in TQM ) is total customer satisfaction which 

becomes the center of the all organization managers and their staff, atau 
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mutu sebagai total kepuasan pelanggan adalah focus utama bagi semua 

manager dan staf. Selanjutnya Sallis mengklasifikasikan mutu menjadi 

dua katergori, yaitu mutu absolut dan mutu relatif. Mutu “absolut” 

adalah mutu yang bermakna atau diakui sama oleh semua orang, 

indikatornya antara lain, berkelas tinggi (high class), mahal, mewah, 

eksklusif, elite dan seterusnya. Semua orang ingin memilikinya, tetapi 

belum tentu dapat menggapainya. Mutu “relatif” adalah jenis atau 

tingkatan mutu yang sesuai dengan jangkauan masing-masing 

pihak/orang yang akan dicapai/dimilikinya (fit for their purpose). Mutu 

relatif inilah yang dimaksudkan dengan “mutu” pada MMT yang selalu 

dinamis meningkat dari waktu ke waktu sesuai tuntutan pelanggan 

mereka masing-masing.   

Di samping deskripsi mutu dari para guru mutu bervariasi, 

masih perlu disadari adanya perbedaan persepsi terhadap mutu, antara 

pihak konsumen dan produsen dan juga dalam internal pihak produsen 

sendiri, antara lain antara para manajer dengan divisi produksi dengan 

divisi pemasaran, dan bisa jadi dengan staf secara keseluruhan. Jika dari 

berbagai pihak tersebut terjadi ketidak samaan persepsi tentang 

spesifikasi mutu produk/jasa, artinya ada kesenjangan persepsi mutu 

antar mereka. Pasarurahman (2005) mengidentifikasi ada lima jenis 

kesenjangan (gap) yang potensial terjadi terkait dengan kesamaan 

persepsi sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut.   
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Gambar 2-1: Lima Jenis Gap yang Potensial Terjadi Dalam Lingkup Institusi dan 

Pelanggan  

 

 Kelima gap tersebut di atas perlu diidentifikasi dan bila ada 

maka perlu dicari solusinya untuk mencapai keadaan dimana kriteria 

mutu yang di persepsikan oleh pelanggan sama dengan kriteria produk 

mutu yang dihasilkan oleh institusi.   
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2. Dimensi Mutu 

Dalam konteks manufaktur, Tjiptono (2003) mendeskripsikan 

dimensi mutu ke dalam delapan jenis dimensi sebagai berikut. 

1. Performa (performance), yaitu dimensi mutu tentang funngsi utama 

dari produk/jasa yang dimilikinya. Sebagai contoh, mobil gampang 

distarter, dapat jalan dengan normal, dapat di rem dengan baik. 

Dengan kata lain, semua konponen dasar mobil dapat berfungsi 

dengan baik sehingga mobil berjalan dan berhenti sesuai dengan 

yang diinginkan pengemudinya. Di bidang pendidikan, misalnya 

lulusan berkerja di perusahaan dengan tanggung jawab dan disiplin 

yang tinggi, gaji yang memadai, dan kenaikan karir yang lancar.  

 Di bidang pendidikan dimensi mutu tentunya merujuk pada output 

satuan pendidikan. Dalam spektrum nasional, maka dimensi 

pendidikan tentunya merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 31 ayat 3, output pendidikan adalah manusia yang beriman 

dan takwa serta berakhlak mulia, cerdas dalam berkehidupan dan 

berbangsa. Secara operasional produk mutu pendidikan adalah 

output dari satuan pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan 

(SKL) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia, Nomor 23  tahun 2006 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) untuk  setiap jalur dan jenjang satuan 

pendidikan dasar dan menengah.  

2. Tambahan fitur (features ), yaitu dimensi mutu tentang tambahan 

fungsi-fungsi dasar sehingga produk/jasa tersebut menjadi lebih 

nyaman, praktis, dan ekonomis. Contoh dari dimensi ini adalah AC, 

power steering, power window, remote control dalam mobil. 

Di satuan pendidikan, tambahan fitur dapat berupa antara lain, 

ketrampilan menari tarian daerah sebagai hasil dari kegiatan ekstra 

kurikuler, kemampuan berbahasa Mandarin secara lisan dan tertulis 

dengan sertifikat dari lembaga bahasa yang terakreditasi.    
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3. Keandalan (reliability), yaitu  dimensi mutu tentang tetap 

berfungsinya produk/jasa walau dalam keadaan sulit, misalnya 

mobil tetap jalan dengan baik, tidak mogok walau di jalan berliku, 

nanjak, berbatu-batu. Andal dapat juga berarti dapat dipercaya. Di 

satuan pendidikan contohnya antara lain, proses belajar di sekolah 

termasuk nilai ujian sekolah atau hasil evaluasi sekolah handal atau 

dapat dipercaya. Pengguna lulusan percaya nilai raport dan ujian 

termasuk ujian kompetensinya untuk sekolah kejuruan 

mencerminkan kompetensi yang dipunyai lulusan dan dapat 

diandalkan untuk memprediksi kemampuan lulusan di tempat 

kerja.. 

4. Konformitas (conformance to requirement), yaitu memenuhi 

kebutuhan atau harapan pelanggan dan bahkan memenuhi standar 

produk/jasa yang berlaku, misalnya ukuran karakteristik 

produk/jasa sesuai standar internasional sehingga produk tersebut 

compatible dengan produk lain. Misalnya, printer merek X dapat 

digunakan untuk berbagai jenis komputer. Contoh di bidang 

pendidikan, antara lain kompetensi lulusan SMK sesuai dengan 

kebutuhan pengguna dan standar industri, sedangkan untuk lulusan 

SMA dasar-dasar matematika yang dikuasai memadai untuk bekal 

mengikuti kuliah matamatika di perguruan tinggi.   

5. Daya tahan (durability), yaitu mutu yang berhubungan dengan 

lamanya masa bertahan suatu produk/jasa. Misalnya bola lampu 

dapat menyala selama satu bulan terus menerus. Dalam bidang 

pendidikan, dimensi mutu daya tahan ini dapat jadi berupa 

kegigihan, daya juang lulusan unutk sukses dalam bekerja atau 

kuliah. Dapat juga, misal lulusan dari sekolah di bawah yayasan  

Ma’arif, Muhammadiyah, Kanisius dan sebagainya, mampu 

memegang teguh nilai-nilai ajaran agamanya masing-masing 

terhadap pengaruh nilai asing yang tidak sesuai nilai-nilai 

kebangsaan walau tetap mengakomodasi nilai-nilai yang baik dari 

luar.  
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1) Kemampuan pelayanan (service ability), yaitu dimensi mutu dalam 

hal kecepatan, ketepatan, kepraktisan pelayanan, misalnya teknisi 

mendatangi ke lokasi dimana mobil mengalami mesin mogok untuk, 

gratis servis selama satu tahun. Di satuan pendidikan dimensi ini 

dapat berupa kelengkapan dan pelayanan perpustakaan yang baik 

dalam proses belajar mengajar. Dapat juga, sekolah atau perguruan 

tinggi mampu mengemas program sesuai yang dibutuhkan 

masyarakat atau bahkan mengarahkannya menuju masyarakat yang 

madani.    

2) Estetika (aesthetics), yaitu dimensi mutu produk/jasa dalam hal 

keindahan, keanggunan, seni. Di satuan pendidikan yang bermutu 

dalam dimensi ini dapat berupa komplek pendidikan yang bersih, 

indah, dan berkesenian.  

3) Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu spesifikasi 

produk/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sama atau bahkan 

melebihi spesifikasi yang dipersepsikan oleh pengguna. Perbedaan 

persepsi terhadap mutu antara pihak pelanggan/klien dan institusi 

produsen/penyedia jasa bahkan di  internal institusi dijelaskan lebih 

rinci di Sub-Bab Pengertian dan Klasifikasi nomer 1 di atas. Dimensi 

mutu ini di bidang pendidikan dapat terjadi, misalnya masyarakat 

berharap lulusan SMK tertentu dapat cepat memperoleh pekerjaan 

dengan gaji dan karir yang baik dan kenyataannya para lulusan 

justru tidak hanya memperoleh pekerjaan dengan baik tetapi 

sebagaian dari mereka juga dapat menenruskan pendidikan ke 

jenjang lebih tinggi dengan prestasi akademik yang memuaskan.  

 Sekali lagi, dimensi mutu di atas penerapannya di satuan 

pendidikan perlu dikemas lebih arif karena perbedaan keluaran yang 

dihasilkan dibandingkan dengan di manufaktur. Di manufaktur 

keluarannya berupa barang/jasa yang mati, sedang di pendidikan 

berupa transfer pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai dan sikap pada 

diri seorang siswa yang hidup, yang punya talenta dan 

kemauan/motivasi. Untuk itu dimensi atau spektrum mutu di bidang 
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pendidikan lebih difokuskan pada bagaimana satuan pendidikan 

memfasilitasi agar talenta siswa dan kemauannya dapat ditumbuh 

kembangkan secara maksimal sehingga mendewasakan dan 

memandirikan siswa. Hasil pendidikan akan berguna bagi dirinya, orang 

lain sesama umat. Sebenarnya selain siswa perlu menguasai kompetensi 

dasar untuk berkembang, mereka perlu dididik untuk mempunyai 

kompetensi “belajar untuk belajar hal yang baru” (learning how to learn 

a new things) sehingga mereka mampu menghadapi perubahan dan 

perkembangan masyarakat termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Merujuk ke empat pilar tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh 

UNESCO maka keluaran pendidikan harus menghasilkan siswa yang 

mempunyai kemampuan learning to know, learning to do, learning to be, 

and learning to live together.  

  

3. Evolusi Sistem Peningkatan Mutu 

 Kepedulian terhadap mutu baik di bidang manufaktur maupun 

di bidang pendidikan sudah lama dipikirkan banyak para ahli. Bounds 

(1994, 46) mendeskripsikan empat tahapan evolusi sistim peningkatan 

mutu, yaitu (1) Era Pengawasan Mutu - Quality Inspection; (2) Era 

Kontrol Mutu – Quality Control; (3) Era Penjaminan Mutu – Quality 

Assurance; dan (4) Era Menejemen Mutu – Quality Management. Berikut 

deskripsi empat era evolusi mutu dengan masing-masing indikatornya.  

1) Era Inspeksi Mutu (Quality Inspeksi-QI Era) 

 Inspeksi mutu (QI) ini merupakan konsep awal dari manajemen 

mutu. Konsep ini menekankan pada deteksi kesalahan/tidak memenuhi 

dan eliminasi komponen atau produk final yang tidak memenuhi 

standar tersebut. Karena pendekatan ini dilakukan di akhir proses, 

maka kelemahan dari pendekatan ini adalah banyak produk yang 

terbuang dan beberapa perlu pengerjaan ulang. Hal ini mengakibatkan 

banyak bahan, tenaga, waktu, dan biaya yang terbuang. Pada era ini 

deteksi dan eliminasi dilakukan oleh ahli mutu (quality professional) 

yang banyak dikenal sebagai pengontrol mutu atau inspektor. Inspeksi 
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dan tes mutu adalah metode yang banyak digunakan pada era ini 

termasuk di bidang pendidikan. Inspector melakukan tes atau inspeksi 

apakah mutu yang distandarkan telah dipenuhi oleh produsen termasuk 

oleh satuan pendidikan. Berikut indikator-indikator yang terjadi pada 

pendekatan Inspeksi Mutu: antaranya (1) Identifikasi sumber-sumber 

yang tidak wajar; (2) Memilah/mensortir produk akhir; (3) Tindakan 

perbaikan terhadap produk gagal; (4) Tindakan perbaikan terhadap 

produk gagal. 

2) Era Kontrol Mutu (Quality Control-QC Era)  

 Pendekatan Kontrol Mutu (QC) ini merupakan penyempurnaan 

dari QI dimana inspeksi dilakukan tidak hanya oleh ispektor tetapi juga 

oleh pekerja yang langsung menghasilkan produk/jasa. Pemberdayaan 

pekerja dilakukan secara intens agar mereka dapat melakukan tindakan 

deteksi dan eliminasi atau perbaikan langsung sehingga jumlah produk 

akhir yang gagal dapat ditekan. Demikian pula bahan baku, tenaga, dan 

waktu pada pendekatan ini dapat dikurangi. Namun pendekatan ini 

masih dilakukan setelah kejadian (after-the-event)  dalam proses 

produksi/pelayanan.  Indikator utama pada pendekatan ini adalah: (1) 

Deteksi dan koreksi oleh karyawan (Self Inspection); (2) Pengetesan 

Produk (Product Testing); (3) Perencanaan Dasar Mutu (Basic Quality 

Planning); (4) Penggunaan Statistik Dasar (Basic Statistics); (5) 

meriksaan Kertas Kerja (Worksheet Inspection); dan (6) Masih ada 

produk akhir yang tidak memenuhi standar. 

3) Era Penjaminan Mutu (Quality Assurance- QA Era) 

Pendekatan Penjaminan Mutu (QA) berbeda dengan QC, yaitu 

menekankan pada perencanaan mutu dan mengawal proses 

pelaksanaan produk/jasa yang dihasilkan (before and during-the event). 

Penjaminan Mutu menekankan pencegahan kesalahan di tahap awal 

proses produksi/jasa dan menjamin bahwa produk/jasa yang dihasilkan 

sesuai dengan persaratan mutu yang dirancang. Secara sederhana QA 

adalah sebuah cara untuk menghasilkan produk/jasa yang bebeas dari 
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ketidak sempurnaan dan kesalahan (defect-and fault-free) produk/jasa. 

Tujuan QA sejalan dengan konsep Crossby (1979) yaitu “ zero defects”.  

QA mendeskripsikan secara konsisten untuk menghasilkan 

produk/jasa sesuai persyaratan dan kata Sallis (1993, p.26) “getting 

things right first time, every time”. QA menuntut tanggung jawab setiap 

orang yang umumnya bekerja dalam tim dari pada berkerja secara 

individual dan diinspeksi. Mutu produk/jasa dijamin oleh sistem kerja 

yang menjamin dan dikenal dengan QA system atau Sistem Penjaminan 

Mutu (SPM). Dalam SPM dideskripsikan bagaimana tahapan proses 

produk/jasa untuk mencapai standar yang dikenal dengan Standar 

Operating Procedure (SOP) sehingga SOP merupakan bagian penting 

dalam penjaminan mutu (QA).  

Penjaminan Mutu ditandai dengan indikator-indikator, yang 

utama: (1) Adanya manual mutu yang lengkap (Comprehensive Quality 

Mannual); (2) Adanya perencanaan dini mutu (Advance Quality 

Planning); (3) Adanya alokasi dana untuk mutu yang memadai (Quality 

Cost); (4) Adanya pembuktian oleh pihak ketiga (Third-Party Approval); 

(5) Adanya kontrol proses mutu (Statistical Process Control - SPC).  

4) Era Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Managemnt-TQM 

Era)   

MMT atau TQM merupakan pengembangan QA dengan 

memperluas cakupan sistem, yaitu menumbuh kembangkan budaya mutu. 

Struktur organisasi perlu dirancang untuk memungkinkan semua itu 

terjadi. Cakupan manajemen mutu dalam MMT mulai dari pemasok 

(supplier), proses produksi, dan sampai pada pelanggan pengguna (end 

user) produk/jasa yang dihasilkan. MMT mencakup indikator-indikator, 

utamanya: (1) Kebutuhan pelanggan sebagai acuan perencanaan mutu; 

(2) Melibatkan semua karyawan; (3) Melibatkan semua suppliers; (4) 

Adanya kerja tim (teamwork); (5) Menggunakan statistik sederhana; 

Adanya perbaikan secara bertahap dan menerus (small step continuous 

improvement) 
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Pentahapan era evolusi konsep peningkatan mutu dan 

indikatornya dapat dapat disajikan dalam gambar dan table berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-1: Evolusi Sistem Pengkatan Mutu 

Gambar 2-2: Karakteristik Masing-masing Era Evolusi Peningkatan Mutu 

 

No. Era Evolusi Konsep 
Peningkatan Mutu 

Indikator 

1. 

 
QUALITY INSPECTION (QI) 

 

▪ Identifikasi sumber-2 yang tidak 
wajar 
▪ Tindakan Perbaikan 
▪ Memilah/mensortir produk akhir 

2. 

 
 

QUALITY CONTROL (QC) 
 

▪ Self Inspection 
▪ Product Testing 
▪ Basic Quality Planning 
▪ Penggunaan Basic Statistics 
▪ Pemeriksaan Kertas Kerja 

3. 

 
 

QUALITY ASSURANCE (QA) 
 

▪ Comprehensive Quality Mannual 
▪ Advance Quality Planning 
▪ Quality Costs 
▪ Third-Party Approval 
▪ Statistical Process Control (SPC) 

4. 

 
 
 

TOTAL QUALITY 
MANAGEMENT (TQM) 

▪ Kebutuhan Pelanggan sbg Acuan 
▪ Melibatkan Semua Karyawan 
▪ Melibatkan Semua Suppliers 
▪ Teamwork 
▪ Menggunakan Statistik Sederhana 
▪ Perb. Kecil-2 secara menerus (small 

step continuous improvement)  

WAKTU 

ERA MUTU 

Inspection 

Quality 
Control 

Detection 

Quality 
Assurance 

Prevention 

TQM 
Continuous 
Improvement 
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Lebih detail Bounds (1994) menjelaskan tujuh  karakter perbedaan 

pendekatan untuk ke empat sistem mutu dalam bentuk tabel sebagai 

berikut. 

 

Tabel 2-1: Deskripsi Karakter Utama Evolusi Manajemen Peningkatan 

Mutu 

Tahapan Evolusi Manajemen Peningkatan Mutu 

No 
Karakter 

Utama 

Inspeksi 

Mutu 

(Quality 

Inspection) 

Kontrol Mutu 

(Quality 

Control) 

Jaminan 

Mutu 

(Quality 

Assurance) 

TQM 

1 Kepedulian 

utama 

Mendeteksi Kontrol Koordinasi Dampak 

Strategi 

2 Pandangan 

terhadap 

mutu 

Masalah yang 

harus diatasi 

Masalah yang 

harus diatasi 

Masalah yang 

harus diatasi, 

tapi harus 

proaktif 

dicari  

Sebuah 

peluang 

kompetitif 

3 Penekanan Produk yang 

seragam 

Produk yang 

seragam 

dengan 

mengurangi 

inspeksi 

Seluruh 

rantai 

produksi dari 

perencanaan 

– pemasaran 

dan 

kontribusi 

semua 

fungsional , 

khususnya 

perencanaan, 

untuk 

mencegah 

kegagalam 

mutu yg 

ditargetkan.  

Pasar dan 

kebutuhan 

pelanggan 

4 Pendekatan Mengukur, 

menghitung 

Cara statististik 

(rerata, SD, 

Program dan 

sistem  

Rencana 

strategi, 
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(kuantitas) mode, dst) penentuan 

tujuan, 

mobilisasi 

organisasi 

5 Peran kel. 

profesional 

Inspeksi, 

mensortir, 

menghitung, 

dan menilai 

Menemukan 

masalah dan 

menerapkan 

perhitungan 

statistic 

Mengkaji 

mutu, 

merencana-

kan mutu, 

dan 

merancang 

program 

Penetapan 

tujuan, 

pendidikan 

dan 

pelatihan, 

konsultasi 

dengan 

divisi divisi, 

dan 

merancang 

program 

6 Pihak 

penanggung 

jawab mutu 

Divisi 

pengawasan 

Divisi produksi 

dan 

permesinan  

Semua divisi, 

meskipun 

menejer 

puncak tidak 

sepenuhnya 

terlibat 

dalam 

perencanaan 

dan 

pelaksanaan 

kebijakan 

mutu  

Semua 

pihak 

dengan 

kepemimpi

nan yang 

kuat dari 

top 

menejer 

7 Orientasi dan 

pendekatan 

Mewujudkan 

mutu melalui 

“pengawasan

”  

Mewujudkan 

mutu melalui 

“kontrol 

proses” 

Mewujudkan 

mutu melalui 

“rancangan 

mutu” 

Mewujudka

n mutu 

“pelibatan 

seluruh 

menejer” 

 

3. Pendekatan Peningkatan Continuous Quality Improvement 

Peningkatan Mutu Berkesinambungan (PMB) adalah suatu 

upaya peningkatan mutu produk/jasa melalui perbaikan yang menerus 

dilakukan pada sistem dan proses kerja dan personil yang terlibat untuk 

menghasilkan mutu produk/jasa yang secara menerus meningkat.  
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Secara detail topik ini akan dijelaskan pada Bab IX dan secara grafis 

dapat diilustrasikan sebagai berikut.  

HASIL AWAL

HASIL  PERBAIKAN 1

HASIL PERBAIKAN 2
PE

R
B

A
IK

A
N

1

PE
R

B
A

IK
A

N
2

A P

DC

Koreksi
program
3 SNP

Rumuskan 
program mutu
pencapaian
8 SNP pada RPS

Laksanaan 
Program 
Mutu

Evaluasi
Program,
misal baru 
tercapai 5 SNP

A P

DC

A P

C D

KoreksI
Program
1 SNP

Rumuskan 
Program
Pencapaian
3 SNP pada RPS

Laksanaan 
Program 

Evaluasi
Program,
misal baru
dicapai 2 dari
3 SNP

A

D

Peningkatan 
Semua Standar 
8 SNP

Rumuskan 
Program
Pencapaian
1 SNP pada RPS

Laksanaan 
Program 

Evaluasi
Program,
Capaian, misal 
Sudah 8 SNP

CONTINUOUS 

QUALITY IMPROVEMENT

1. Quality first
2. Stakeholder-in
3. The next process is our stakeholders
4. Speak with data
5. Upstream management

PE
R

B
A

IK
A

N
3

 
Gambar 2-3: Tangga peningkatan Mutu Berkesinambungan dengan 

Siklus Deming 

 

5. Lima  Pilar Manajemen Mutu Terpadu  

 Di manufaktur ada konsep lima pilar MMT, yang terdiri dari: (1) 

Produk barang/jasa dimana hal tersebut merupakan mata pencaharian 

suatu organisasi; (2) Produk yg bermutu tidak akan tercapai tanpa 

“proses” kerja yg bermutu; (3) Proses kerja yg bermutu tidak akan 

terjadi tanpa “organisasi“ yg dikelola dg baik/bermutu; (4) Organisasi 

akan sia-sia tanpa “kepemimpinan” yg baik/bermutu; dan (5)  Ke- 4 

pilar tersebut tidak akan seperti yg diharapkan tanpa konsep ke lima, 

yaitu “komitmen”. Kelima pilar tersebut bersinergi dengan komponen 

organisasi lainnya, antara lain visi dan misi organisasi, kebutuhan 

pelanggan, kecakapan staf, motivasi & pengembangan, dorongan 

perbaikan, dan partisipatif diilustrasikan dalam gambar berikut. 
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Gambar 2-4: Lima Pilar TQM, sumber  

 

Di bidang pendidikan, utamanya sekolah,  Arcaro (2005, 11) 

menyebutkan ada lima pilar utama MMT, yaitu focus pelanggan, 

keterlibatan penuh warga, pengukuran dan analisi mutu produk/jasa, 

komitmen, dan perbaikan berkelanjutan sebagaimana gambar berikut.  

 

 
Gambar 2-5: Lima Pilar TQM di Bidang Pendidikan 
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Pertama, fokus pelanggan (Customer Focus),yaitu sekolah harus 

memahami dan memenuhi bahkan melampaui harapan 

pelanggan/klien: siswa, orang tua, dan masyarakat serta pemerintah. 

Dari pemerintah dapat berupa kebijakan pendidikan, khususnya 

kurikulum nasional. Untuk mengetahui harapan siswa, orang tua dan 

masyarakat sekolah dapat melakukan pertemuan, misal dengan cara 

diskusi grup terfokus (focus group discussion), survey, wawancara. 

Kedua, keterlibatan secara penuh (total involment), adalah keterlibatan 

total seluruh warga sekolah untuk secara bersama-sama terlibat, 

bertanggung jawab dan berfokus pada program peningkatan mutu.  

Ketiga, pengukuran, yaitu mengukur capaian mutu yang 

diprogramkan dilanjutkan dengan analisis dan evaluasi capaian mutu. 

Bila mutu yang dirancang sekolah telah tercapai maka perlu dirancang 

peningkatan mutu program pada siklus berikutnya, namun bila mutu 

yang dirancang belum dicapai maka sekolah perlu merevisi rancangan 

proramnya. Siklus pengukuran dan evaluasi ini perlu dilakukan sesuai 

siklus tahunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Keempat, 

komitmen, yaitu komitmen pimpinan puncak dan menengah (kepala 

sekolah dan para wakilnya, ketua divisi) untuk memfasilitasi kebutuhan 

guru, staf, siswa dan warga sekolah lainnya untuk memenej perubahan 

dan meningkatkan mutu sekolah. Komitmen disini mencakup komitmen 

atas dukungan kebijakan, dana, waktu  manejer untuk terlibat langsung 

dalam kegiatan.  

Kelima, perbaikan menerus dan berkesiambungan. Semangat 

dan kemampuan untuk melakukan perbaikan ini menuntut komitmen 

semua pihak khususnya manajer untuk melakukan pelatihan atau 

pengembangan kapasitas warga sekolah untuk dapat melakukan 

perbaikan capaian mutu selaras dengan program yang dirumuskan 

dalam RPS.  

Kelima pilar tersebut digambarkan sebagaimana sebuah 

bangunan dengan pondasi visi dan misi, keyakinan dan nilai-nilai 

sebagaimana Gambar 2.1. Pondasi dalam bangunan TQM ini sangat 
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penting karena kelima pilar dan bangunan TQM tidak dak dapat berdiri 

tegak manakala pondasinya tidak kuat. Untuk itu pihak sekolah 

teruatama kepala sekolah dan komite serta pemangku kepentingan 

lainnya perlu sekali merumuskan visi dan misi sekolah, keyakinan dan 

nilai-nilai (falsafah) yang melibatkan atau mengakomodasi aspirasi 

semua pihak di atas untuk menampung semua kepentingan dan yang 

terpenting menumbuhkan rasa memiliki dari mereka terhadap sekolah 

dan program-program peningkatan mutunya.  

 

Pertanyaan Refleksi: 

1. Jelaskan pengertian mutu dalam konteks satuan pendidikan, Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Dinas Pendidikan Propinsi.  

2. Jelaskan delapan dimensi mutu dengan contoh-contohnya untuk 

konteks sekolah.  

3. Jelaskan empat era Evolusi Sistem Peningkatan Mutu dalam 

konteks kepengawasan terhadap sekolah oleh di Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota di Indonesia dengan sejumlah indikator sistem 

peningkatan mutu untuk ke empat era.  

4. Jelaskan secara singkat konsep Peningkatan Mutu 

Berkesinambungan untuk tingkat sekolah dan Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota.   

5. Berikan contoh atau rancangan ringkas Lima Pilar MMT di sekolah 

dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.  
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BAB III 
KEPUASAN PELANGGAN 

 

 Kepuasan pelanggan merupakan muara dari bisnis MMT. Mutu 

produk/jasa perlu selalu ditingkatkan untuk memenuhi bahkan 

melampaui kepuasan pelanggan. Kegagalan memenuhi kepuasan 

pelanggan/klien berarti kegagalan penerapan MMT. Untuk itu, dalam 

bab ini perlu dibahas topik-topik yang terkait, yaitu (10 Pengertian 

Pelanggan; (2) Cara pandang terhadap Pelanggan; (3) Mengidentifikasi 

Kebutuhan Pelanggan; (40 Berbagai Pendekatan Mengakses Kebutuhan 

Pelanggan; (5) Mengakomodasi Kebutuhan Pelanggan.  

 

1. Pengertian Pelanggan dan Siapa Pelanggan Kita 

Secara tradisional, pelanggan adalah pihak yang membeli atau 

menggunakan produk/jasa yang ditawarkan. Dalam konteks MMT, 

pelanggan adalah semua pihak yang menerima jasa dan/atau produk 

yang kita hasilkan/berikan. Goetsch (1994, 139) mengatakan bahwa 

pelanggan menentukan mutu dan kita (institusi ) menghasilkannya. 

Pelanggan dikatagorikan menjadi,  pelanggan internal dan pelanggan 

eksternal. Pelanggan internal adalah semua pihak penerima 

jasa/produk yang ada di satu institusi sedangkan pelanggan ekstermal 

adalah mereka yang ada di luar instansi penghasil jasa/produk.  Pada 

masing-masing kategori baik pelanggan internal maupun eksternal 

masih perlu diklasifikasi menjadi pelanggan primer, sekunder, dan 

tersier.   
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Dalam konteks pendidikan  siswa dapat dikategorikan sebagai 

pelanggan internal tetapi juga dapat dikatagorikan sebagai pelanggan 

eksternal. Sebagai katagori pertama manakala siswa ikut berperan dan 

berkontribusi bersama-sama pihak sekolah menghasilkan produk atau 

jasa. Dilain sisi siswa dapat dikatagorikan sebagai pelanggan eksternal 

manakala mereka pasif hanya menerima begitu saja dan tidak berperan 

dalam menghasilkan produk atau jasa sekolah. Penulis lebih setuju  

pandangan yang pertama karena pada kenyataannya umumnya siswa 

aktif meningkatkan kemampuan dirinya, misalnya dengan membeli 

buku bahkan mengikuti les privat diluar sekolah untuk lulus ujian 

dengan meraih nilai yang tinggi. Ilustrasi katagori dan klasifikasi 

pelanggan di lembaga pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut.  

 

 
Gambar 3-1: Katagori dan Klasifikasi Pelanggan Eksternal 

 

Secara kelembagaan, pelanggan eksternal primer dalam konteks 

sekolah adalah siswa (manakala siswa dianggap pasif), eksternal 

sekunder adalah orang tua atau wali murid, dan eksternal tersier adalah 

masyarakat dan pemerintah. 
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Gambar 3-2: Katagori dan Klasifikasi Pelanggan Internal 

 

Bertolak dari penjelasan pengertian pelanggan di awal Bab 2 

pelanggan adalah semua pihak yang menerima produk/jasa yang 

dihasilkan, maka secara individual sebagai guru di sekolah, pelanggan 

internal primer adalah siswa (mana kala siswa berperan aktif dalam 

mencapai hasil belajar), pelanggan internal sekunder adalah kepala 

sekolah dan staf, dan pelanggan internal tersier dapat jadi satpam, 

peñata taman dan rumah tangga dan pihak lain yang mendukung sarana 

prasarana sekolah. Sebagai kepala sekolah yang lebih punya tanggung 

jawab memenej guru, staf, dan sarana prasarana dari pada mengajar 

dikelas, maka pelanggan internal primer guru, pelanggan internal 

sekunder adalah staf administrasi dan staf pendukung, dan pelanggan 

internal tersier dapat jadi juga satpam, peñata taman dan pihak lain 

yang mendukung sarana prasarana sekolah.   

Terminologi pelanggan di satuan pendidikan atau sekolah 

khususnya “siswa” yang tidak hanya sekedar terlibat tranksasksi jual 

beli sebagaimana terjadi di toko atau pasar, tetapi siswa yang disertai 

dengan semangat meningkatkan diri dalam ranah pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap. Demikian juga untuk pihak sekolah sebagai 

penyedia jasa sehingga dapat jadi tidak terlalu memperhatikan untung 
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rugi namun ada semangat dan bimbingan secara professional untuk 

meningkatkan mutu para lulusan atau alumninya sehingga terminologi 

pelanggan untuk siswa” banyak pihak mengusulkan untuk diganti 

dengan “klien”.   Goetsch menegaskan dalam konteks MMT, seorang 

manager harus fokus pada pelanggan, baik pelanggan eksternal maupun 

pelanggan internal.  

Lebih jauh perlu dimaknai bahwa kepuasan lebih lanjut dari 

deskripsi di atas ialah cakupan dan deskripsi “T” dalam TQM di Bab I 

dimana T ”dictates that everything and everybody in the organization is 

involved in the enterprise of continuous improvement  (mengarahkan 

segala yang benda/fasilitas dan setiap orang di organisasi dilibatkan 

dalam peningkatan yang berkelanjutan) . Setiap orang di organisasi 

disini perlu diperluas maknanya, yaitu pihak dalam maupun luar 

organisasi sehingga pelanggan yang satu menjadi pemasok bagi 

pelanggan yang lain dalam organisasi. Berikut perbandingan pandangan 

antara organisasi yang konvensional dan contemporer, khusunya MMT.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3-3: Pandangan tradisional terhadap pemasok dan pelanggan 

 

 

Pemasok 
 

Pemasok Pemasok 
 

 
Proses di Instansi 

Pemasok 
 

Pemasok Pemasok 
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Gambar 3-4: Pandangan kontemporer terhadap pemasok dan pelanggan 

 

2. Cara Pandang Perlakuan Pelanggan 

 Seperti dijelaskan di Bab I bahwa salah satu tantangan terberat 

dari pelaksanaan MMT adalah komitmen pimpinan puncak dan 

pimpinan menengah untuk mendelegasikan sebagain peran dan 

tanggung jawab mereka. Hal ini tidak mudah karena cara pandang 

umumnya pimpinan tersebut merasa akan kehilangan sebagaian 

kekuasaaan mereka. Dalam menejemen MMT harus dihindari “one 

man/women show”, perlu ada pendelegasian sebagai ujud dari 

manajemen partisipatif yang merupakan salah satu nilai penting dalam  

MMT. Pimpinan umumnya tidak menyadari bahwa pendelegasian 

dengan rincian yang jelas dan fasilitasi yang memadai akan menjadi 
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pemberdayaan bagi penerima delegasi dan keberhasilan pelaksanaan 

tugas tersebut akan menumbuhkan kepuasan, kepercayaan diri, dan 

yang lebih esensial adalah pengakuan (ngewongke) terhadap yang 

menerima delegasi. Peran dadn fungsi pimpinan pada cara pandang 

(paradigma) kontemporer, pimpinan adalah pelayan atau lebih tepatnya 

pemasok bagi semua warga/pihak yang menerima hasil kerja/produk 

darinya.  

Untuk dapat melaksanakan prinsip ini pemimpin puncak dan 

menengah perlu merubah paradigma “struktur organisasi 

terbalik”.digma konvensional, struktur suatu organisasi pimpinan 

berada pada posisi yang paling atas (puncak) dan dibawahnya pimpinan 

menengah, dibawahnya lagi superviser, dan paling bawah adalah 

pekerja garis depan. Untuk konteks sekolah, cara pandang terhadap 

pelanggan sama seperti skema sruktur organisasi yang terpampang di 

dinding, yaitu kepala sekolah berada di puncak, dilanjutkan kebawah 

wakil kepala sekolah, dibawahnya lagi kepala bagian, dilanjutkan guru 

dan staf, dan yang paling bawah adalah siswa sebagaimana 

diilustrasikan dalam gambar 3.3.  

Sebaliknya sesuai pandangan kontemporer terhadap pelanggan 

(Gambar 3.4) maka  pada pada paradigma kontempor, kepala sekolah, 

adalah pemasok bagi semua pihak internal sekolah, termasuk wakasek, 

guru, staf, siswa dan seterunya yang menerima produk yang 

dihasilkannya. Produk yang dihasilkan kepala sekolah dapat berupa 

antara lain kebijakan, arahan, perintah, dan bahkan termasuk bentuk 

produk yang paling sederhana berupa draf atau konsep surat. Sehingga 

pada paradigma ini posisi kepala sekolah berada pada yang paling 

bawah dengan makna ia menjadi pemasok dan juga fasilitator bagi 

semua warga sekolah yang tidak lain adalah pelanggan internal sekolah. 

Demikian wakasek adalah pemasok bagi kabag, guru dan staf adalah dan 

selanjutnya guru dan staf pada lapis di atasnya adalah pemasok bagi 

pelanggan internal primer yaitu “siswa”. Pandangan kontemporer 

diilustrasikan pada Gambar 3.5 berikut.  
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Gambar 3-5: Paradigma struktur Organisasi Konvensional versus MMT 

 

3. Mengidentifikasi Kebutuhan Pelanggan 

 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa institusi 

mempunyai pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Masing-masing 

pelanggan ini punya kebutuhan yang berbeda. Berikut dijelaskan 

masing-masing kebutuhan pelanggan. 

 

a. Mengidentifikasi Kebutuhan Pelanggan Eksternal. 

Pelanggan eksternal bidang pendidikan, khususnya satuan 

pendidikan, adalah siswa, orang tua, satuan pendidikan lanjutan yang 

lebih tinggi, masyarakat pengguna lulusan (dunia usaha/dunia industry-

DU/DI), dan pemerintah. Kebutuhan siswa dan orang tua umumnya 

adalah bagaimana mereka setelah lulus dapat bekerja atau melanjutkan 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semua kebutuhan pelanggan ini 
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harus dibuktikan bahwa lulusan mempunyai kompetensi untuk dapat 

bekerja dan atau melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi dengan baik. Kebutuhan pelanggan ini harus terakomodasi dalam 

kurikulum di satuan pendidikan.  

Dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan maka perlu 

mengumpulkan informasi dari mereka. Untuk hal ini siswa lebih tepat 

dikatagorikan sebagai pelanggan internal karena mereka ikut aktif 

berpartisipasi untuk mencapai kompetensi lulusan yang dipersyaratkan 

bahkan untuk dapat diterima di jenjang satuan pendidikan yang lebih 

tinggi atau bekerja di DU/DI. Untuk itu pelanggan eksternal primer 

dimulai dari orang tua terutama untuk satuan pendidikan di jenjang 

pendidikan dasar. Untuk jenjang menengah dan tinggi pelanggan 

eksternal primernya adalah perguruan tinggi dan DU/DI.  

Informasi dari orang tua dapat diperoleh melalui angket, 

pertemuan khusus, atau komite sekolah yang merupakan mitra kerja 

sekolah.  Pengumpulan informasi ini dapat dilakukan melalui seminar, 

workshop,  atau Focus Group Discussion (FGD).  Sedangkan informasi 

dari perguruan tinggi dan DU/DI dapat  diperoleh melalui studi 

pelacakan (tracer study).  

   

b. Mengidentifikasi Kebutuhan Pelanggan Internal. 

 Pelanggan internal primer dalam satuan pendidikan  adalah 

siswa, sedang yang sekunder adalah staf karyawan/TU, teknisi, 

pustakawan dan staf lainnya. Secara formal lulusan satuan pendidikan 

tingkat dasar tidak dibenarkan bekerja karena belum memenuhi usia 

minimal bekerja, mereka diharapkan untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu kebutuhan siswa di satuan 

pendidikan ini adalah bagaimana bisa belajar dengan maksimum. 

Utamanya guru, kepala sekolah, dan staf perlu perlu berupaya dengan 

segala daya disertai dengan rasa simpati dan empati untuk mencapai 

efektivitas pembelajaran. Ruang kelas, fasilitas yang ada, dan sekolah 

secara keseluruhan perlu dimenej untuk mendukung proses belajar 
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mengajar yang efektif membekali siswa untuk melanjutkan pendidikan 

ke jenjang pendidikan menengah. Kebutuhan siswa di tingkat satuan 

pendidikan ini dapat diidentifikasi melalui pertemuan informal di setiap 

kelas dilengkapi dengan angket kepadan orang tua.  

 Selanjutnya sejalan dengan Gambar 3.4 tentang pandangan 

kontemporer terhadap pelanggan dan pemasok, maka guru, 

staf/karyawan merupakan pelanggan dari dan sekaligus pemasok 

kepada kepala sekolah. Demikian pula karyawan, pustakawan, teknisi 

dan staf lainnya adalah pelanggan dari sekaligus juga pemasok kepada 

guru dan demikian seterusnya sesuai perannya masing-masing. Untuk 

itu setiap pihak perlu menumbuhkan budaya peduli mutu, berobsesi 

mencapai mutu sehingga berupaya sebaik mungkin memuaskan semua 

pihak dan bersinergi mendukung dan memfasilitasi siswa untuk 

mencapai kompetensi yang diperlukan guna dapat melanjutkan studi 

mereka.  Kebutuhan mereka dapat dilakukan melalui forum informal 

diwaktu istirahat maupun secara formal dalam wadah gugus kendali 

mutu yang dapat diwujudkan dalam Kelopok Kerja Guru (KKG), 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Deskripsi lebih detail dari 

Gugus kendali mutu ini akan dibahas di Bab VIII. 

 

3) Berbagai Pendekatan Mengakses Kebutuhan Pelanggan 

 Informasi yang diperoleh dari pelanggan melalui kotak saran, 

angket, FGD, workshop, dan studi pelacakan (tracer studi) perlu 

dikelompokkan, dianalisis, dan disimpulkan. Prosedur ini sebaiknya 

dilakukan oleh suatu tim mutu sekolah yang dibentuk oleh sekolah dan 

mempunyai anggota dari unsur sekolah, komite sekolah, dan wakil 

masyarakat yang peduli tehadap peningkatan mutu sekolah.  

Hasil rumusan kebutuhan pelanggan harus dirumuskan kedalam 

silabus mata pelajaran yang selanjutnya didiskripsikan kedalam 

kurikulum dengan Rencana Persiapan Pembelajaran (RPP). Untuk itu 

kepala sekolah dan khususnya guru harus mampu memahami silabi, 

kurikulum dan RPP dari masing-masing mata pelajaran yang 
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diampunya. Tim Mutu Sekolah dapat menggunakan workshop bersama 

DU/DI atau pihak perguruan tinggi untuk menyusun silabi dan 

kurikulum sesuai yang dapat memuaskan mereka. Untuk sekolah 

kejuruan, perumusan kurikulum dapat menggunakan pendekatan 

pengembangan kurikulum yang berorientasi profesi di dunia 

industri/usaha dapat merujuk ke pendekatan Development of A 

Curriculum-DACUM dari Robert Norton (1995).   

 

4) Mengakomodasi Kebutuhan Pelanggan  

 Acuan utama program sekolah adalah kurikulum.  Secara alami 

sesuai tuntutan jaman memang kurikulum secara periodik perlu dikaji 

ulang untuk mengakomodasi tuntutan pelanggan.  Secara nasional 

semua kurikulum sekolah harus merujuk kepada Standar Isi (SI) yang 

dirumuskan oleh Badan Standar Nasional pendidikan (BSNP). Dalam 

konteks desentralisasi pendidikan yang teraktualisasikan dalam 

Manejemen Berbasis Sekolah (MBS) maka sekolah mempunya otonomi 

untuk melaksankan penyelenggaraan program sekolah. Lebih dari itu 

sekolah dianjurkan mempunyai program unggulan sekolah yang 

mengakomodasi potensi local. Keseluruhan program sekolah bermuara 

untuk mengantar siswa mencapai kompetensi yang distandarkan secara 

nasional dan kompetensi lokal sesaui muatan lokal yang ada di 

kurikulum sekolah.  

   Masukan pelanggan, khususnya pelanggan eksternal perlu 

dipilah-pilah merujuk acuan nasional yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomer 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan yang merupakan kriteria standar minimal yang harus 

dicapai bahkan diupayakan dilampaui yang berlaku di seluruh wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Delapan standar itu adalah 

(1) Standar Kompetensi Lulusan - SKL; (2) Standar Isi - SI; (3) Standar 

Proses; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK); (5) 

Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar 

Pembiayaan; (8) Standar Penilaian. Setelah dipilah ke dalam delapan 
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SNP, masukan pelanggan perlu juga dicermati adakah yang perlu 

diakomodasi dalam muatan lokal sekolah.  Rincian masing-masing 

standar dari 8 SNP telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan sehingga masukan pelanggan dapat lebih rinci dalam 

standar mana masukan pelanggan diakomodasi.  

 Langkah selanjutnya dalam mengakomodasi masukan pelanggan 

adalah menuangkannya kedalam program sekolah yang dirumuskan 

dalam rencanan Kerja Sekolah (RKS) untuk siklus waktu 4 tahunan dan 

dirinci dalam program tahunan sekolah yang dikenal dengan Rencana 

Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Secara nasional salah satu program 

dari Badan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK & PMP) 

Kememtrian Pendidikan dan Kebudayaan merintis penyusunan RKAS 

dan RPS yang dilakukan setiap tahun berbasis hasil evaluasi diri sekolah 

(EDS). Pelaksanaan EDS di sekolah dilaksanakan dibawah koordinasi 

Tim Pengembangan Sekolah (TPS) yang keanggotaannya terdiri dari 

unsur sekolah (kepala sekolah, guru, bila perlu siswa), komite sekolah, 

dan pengawas sekolah. Di sekolah yang sudah bersertifikat ISO ada Tim 

Pengendali Mutu (TPM), untuk itu TPM dan TPS dapat mengakomodasi 

masukan pelanggan yang selanjutnya diartikulasikan kedalam 

penyusunan RKAS dan RPS.  

  

Pertanyaan Refleksi: 

1. Jelaskan pengertian pelanggan menurut cara pandang 

konvensional dan MMT 

2. Sebut dan jelaskan pengertian pelanggan eksternal dan internal 

untuk satuan pendidikan dan Kantor dinas Pendidikan .  

3. Sebut dan jelaskan beberapa teknik/pendekatan menjaring 

kebutuhan pelanggan 
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4. Jelaskan perbedaan esensi dari paradigma struktur Organisasi 

Konvensional versus MMT, beri contoh gambar diagramnya Dinas 

Pendidikan untuk Kabupaten/Kota dan Propinsi.  

Tuliskan sejumlah variable dengan masing-masing indikatornya untuk 

memotret mutu kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 
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BAB IV 
KEPEMIMPINAN DALAM MANAJEMEN MMT 

 

Kesuksesan penerapan MMT sangat tergantung pada komitmen 

pimpinan puncak dan memanaj perencanaan, implementasi, monitoring, 

dan evaluasi hasil pelaksanaannya. Komitmen pimpinan tidak hanya 

dalam hal keberpihakan dalam penentuan kebijakan tetapi sampai pada 

tahap pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya termasuk dana serta 

partisipasi/waktunya.  Secara umum kepemimpinan dan manajemen 

MMT mempunyai kekhasan dibandingkan dengan  kepemimpinan dan 

manajemen pada umumnya. Untuk itu, dalam Bab IV ini dibahas topik-

topik yang terkait, yaitu (1) Difinisi Kepemimpinan; (2) Kepemimpinan 

Mutu; (3) Gaya Kepemimpinan; (4) Gaya Kepemimpinan dalam Konteks 

Manajemen Mutu; (5) Kepemimpinan versus Manajer; dan (6) 

Membangun Kepengikutan (Followership). 

 

1. Difinisi Kepemimpinan  

Goetsch & Davis (1994, 192) dalam bukunya Introduction to 

Total Quality Management mendifinisikan leadership is the ability to 

inspire people to make a total, willing, and voluntary commitment to 

accomplishing or exceeding organizational goals. Difinisi mengartikan 

kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan menginspirasi orang-

orang agar mempunyai keinginan yang  total, komitmen yang sukarela 

untuk mencapai target bahkan melebihi tujuan-tujuan organisasi.  Kata 

penting dalam difinisi ini menurut Goetsch adalah “menginsirasi” yang 

diartikan motivasi yang sudah terinternalisasikan ke dalam diri setiap 
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anggota organisasi sehingga kemauan dan komitmen tumbuh dari 

dalam diri mereka. Berbeda dengan terminologi motivasi yang lebih 

bermakna dorongan eksternal sehingga tidak bertahan lama sewaktu 

tidak ada stimulus eksternal. Disini lebih menumbuhkan rasa memiliki 

terhadap organisasi. Bila ada rasa memiliki dari setiap karyawan, maka 

mereka akan bergerak dengan sendirinya untuk bersama-sama anggota 

lainnya mencapai tujuan organisasi.  

 

2. Kepemimpinan Mutu 

Arcaro dalam bukunya Quality in Education (1995, 13)  

mendifinisikan “ A quality leader is a person who measure his/her success 

by the success of the individuals within the organization. Kepemimpinan 

Mutu adalah seorang yang mengukur kesuksesannya dengan 

kesuksesan staf yang dipimpin dalam organisasinya.  Selanjutnya Arcaro 

menjelaskan bahwa dalam kepemimpinan mutu (quality leadership) 

maka peran pimpinan di birokrasi pendidikan seharusnya berubah dari 

peran penguasa, pengatur, pengontrol menjadi  fasilitator, penyedia 

sumber daya yang dibutuhkan guru, staf, dan siswa (tentu dengan skala 

prioritas karena keterbatasan) untuk mencapai kompetensi lulusan 

yang diharapkan . Dengan demikian “peran” birokrat pendidikan dalam 

makna kepemimpinan yang peduli mutu oleh Arcaro diilustrasikan 

sebagai “piramida terbalik kepemimpinan mutu”.    

 

 

                

       

    

        

 
  

 

Gambar 4-1: Piramida Terbalik Kepemimpinan Mutu 

Guru dan Karyawan 

Siswa dan Orang tua 

Masyarakat 

Kepala Sekolah, 
Dinas Pendi-

dikan 



50  Kepemimnpinan dalam Manajemen MMT  

 

 

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

 

 Lebih lanjut Arcaro menjelaskan bahwa peran birokrat sebagai 

fasilitator dimaksudkan agar staf dan guru termasuk siswa dapat 

berkreasi dan berinovasi dalam rangka mengimplementasikan 

kebijakan birokrat. Fasilitator disini dimaksudkan sebagai 

pemberdayaan, sehingga staf dan guru tidak bebas sebebasnya 

bertindak. Hal ini juga sesuai dengan esensi dari Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS). Kepemimpinan mutu melepaskan diri dari nuansa 

kewenangan dan kekuasaan, ini tidak berarti Kepala Dinas, Pengawas, 

Kepala Sekolah tidak punya kewenangan dan kekuasaan.  Mereka tetap 

mempunyai kedua hal tersebut untuk mengambil keputusan dalam 

menjalankan program institusi namun keputusan tersebut diambil 

dengan merefleksikan pemikiran, harapan, dan sikap staf dan guru serta 

siswa dimana mereka merupakan pelanggan sekaligus pemasok 

institusi. Secara mudah pendekatan birokrasi pendidikan lebih buttom-

up dari pada top-down atau paling tidak keseimbangan dari keduanya. 

 Di lain pihak, guru dan staf juga perlu mengadopsi esensi 

paradigma piramida terbalik. Guru dan stafpun harus memperlakukan 

siswa sebagai pelanggan, mereka perlu mengkomunikasikan visi, misi, 

dan program sekolah dan mengakomodasi masukan mereka sehingga 

visi, misi, dan program yang dirumuskan sekolah menjadi milik semua 

pihak termasuk para siswa. Dengan demikian diharapkan siswa secara 

suka rela berkontribusi mewujudkannya. Peran guru disini sama 

dengan peran birokrat pendidikan teerhadap mereka (guru), yaitu 

memfasilitasi pelanggan, dalam hal ini siswa, untuk berkreasi dan 

berinovasi mencapai tujuan pembelajaran. 

 Sebagai kesimpulan dalam kepemimpinan mutu Arcaro 

menegaskan bahwa setiap individu dalam institusi adalah pemimpin, 

setiap invidu harus memperlakukan pihak lain sebagai pelanggan dan 

sekaligus menyadari bahwa dirinya adalah pemasok bagi pelanggannya 

tadi. Setiap individu difasilitasi, diberdayakan untuk berkreatif dan 

berinisiatif mencapai tujuan atau bagian dari institusi. Setiap individu 
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bertanggung jawab untuk berperan aktif menghilangkan setiap 

penghambat untuk mencapai kinerja yang unggul.    

 

3. Gaya Kepemimpinan  

Gaya kepemimpinan adalah bagaimana pemimpin berinteraksi. 

Banyak sebutan untuk berbagai gaya kepemimpinan dan dari banyak 

sebutan tersebut Goetsch dan Davis (1994, 202-04) mengkatagorikan 

kedalam lima gaya kepemimpinan, yaitu Autokratik, Demokratik, 

Partisipatif, Orientasi Tujuan, dan Situasional dan diilustrasikan sebagai 

gambar berikut.  

 

a. Autokratik  

 Gaya kepemiminan Autokratik disebut juga diktaktorial dan 

sebaian orang menyamakan gaya dengan militeristik. Pemimipin 

dengan gaya ini mengambil keputusan tanpa meminta 

pertimbangan orang atau karyawan yang haurs mengerjakan 

keputusan tersebut atau terkena akibat dari keputusan tersebut.  

Pemimpin ini menyuruh orang mengerjakan secara patuh  apa yang 

ia katakan. Kritik terhadap gaya kepemimpinan ini bahwa walaupun 

gaya ini mungkin berhasil pada kondisi tertentu tetapi tidak akan 

berlangsung dengan jangka panjang.  Gaya kepemimpinan ini tidak 

sesuai untuk konteks kepemimpinan mutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52  Kepemimnpinan dalam Manajemen MMT  

 

 

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4-2: Lima Gaya Kepemimpinan 

 

b. Demokratik 

 Gaya kepemiminan demokratik juga sering disebut gaya 

konsultatif atau konsensus. Dalam mengambil keputusan pemimpin 

dengan gaya ini akan melibatkan orang yang akan melaksanakan 

atau terkena dampak keputusan tersebut. Jadi pemimpin ini 

mengambil keputusan setelah ia menerima masukan dan saran dari 

anggota kelompok yang dipimpinnya. Kritik dari gaya 

kepemimpinan ini, keputusan diambil dengan konsesus mayoritas 

anggota bisa jadi belum tentu yang terbaik  dan pula bisa jadi bukan 

keputusan yang tepat atau benar bagi perusahaan.  

c. Gaya Partisipatif.  

  Gaya kepemiminan partisipatif sering disebut dengan gaya 

terbuka, bebas, dan tidak digiring (non directive). Pemimpin dengan 

Autokratik 

Situasional Demokratik 

Partisipatif Orientasi 
Tujuan 

Gaya 
Kepemimpinan 
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gaya ini tidak banyak mengontrol proses pengambilan keputusan, 

dia lebih cenderung menyediakan informasi yang terkait dengan 

masalah dan memberi kesempatan anggota tim mmengambil 

strategi untuk memecahkannya. Tugas pemimpin pada gaya ini 

adalah memfasilitasi tim menghasilkan konsensus dengan asumsi 

bahwa anggota tim akan lebih dapat menerima tanggung jawab 

untuk merumuskan strategi memecahkan solusi. Kritik terhadap 

gaya ini adalah perlu waktu yang lama untuk mencapai consensus 

dan akan berjalan baik mana kala semua staf yang dilibatkan  komit 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

d. Gaya Orientasi Tujuan  

  Gaya kepemiminan Orientasi Tujuan ini disebut juga Orientasi 

Hasil, Orientasi Sasaran atau Management by Objective (MBO).  Gaya 

kepemimpinan ini meminta anggotanya focus pada tujuan yang 

sedang ditargetkan.  Pimpinan dan staf hanya fokus membicarakan 

strategi yang pasti dan secara terukur akan berkonstribusi terhadap 

pencapain sasaran organisasi yang sedang ditargetkan.  Hal-hal 

personal dan lainnya yng tidak terkait sasaran organisasi yang tidak 

didiskusikan. Kritik terhadap gaya kepemimpinan ini adalah ketika 

tim fokus pada tujuan yang spesifik secara intens yang dianggap 

penting, hal atau masalah lain yang lebih besar bisa lepas dari 

perhatian mereka. Untuk kepemimpinan mutu, gaya kepemimpinan 

ini dianggap terlalu fokus pada hal yang sempit dan dapat jadi fokus 

pada masalah yang salah. 

e. Gaya Situasional 

 Gaya Kepemimpinan Situasional ini disebut juga gaya 

kempemimpinan cair atau kontingensi. Pemimipin ini memilih gaya 

pendekatan sesuai dengan situasi yang ada di saat memberikan 

perintahnya. Identifikasi situasi atau lingkungan didasarkan pada 

hal-hal berikut. 

 Hubungan pimpinan dan anggota tim 
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 Bagaimana persisnya tindakan dilakukan harus sesuai 

dengan spesifik petunjuk nya 

 Besarnya kewenangan yang dipunyai pimpinan dengan 

anggota tim. 

Jenis gaya kepemimpinan yang mana yang dipilih pimpinan 

tergantung situasi mana yang dominan dari factor-faktor di atas. 

Pada situasi yang berbeda pemimpin yang sama akan memilih 

gaya kepemimpinan yang berbeda. Kepemimpinan mutu akan 

menolak gaya kepemimpinan ini.  Kritik terhadap gaya 

kepemimpinan ini hanya bebasis pada kepentingan jangka 

pendek dari pada menyelesaikan persoalan jangka panjang.  

 

4. Gaya Kepemimpinan dalam Konteks Mutu Terpadu  

Pada seting Mutu Terpadu (Total Quality) gaya kepemimpinan 

yang sesuai menurut (Geotsch dan Davis 1994, 205) adalah 

“partisipatif” tingkat tinggi, dengan arti mencari masukan dari para 

staf yang sudah diberdayakan telebih. Pada gaya kepemimpinan 

situasional yang tradisional pimpinan hanya menerima input saja 

tanpa pemberdayaan staf yang terencana dan menerus. Mengkoleksi 

inputs dari staf bukanlah hal yang baru, namun mengkoleksi inputs, 

menelusuri, peduli, bekerja bersama staf untuk meningkatkan mutu 

inputs/penghargaan kepada staf atas perbaikan inputnya. Ini semua 

adalah gaya kepemimpinan partisipatif tingkat tinggi dimana 

semestinya diterapkan di dalam seting kepemimpinan mutu 

terpadu.  

 

Contoh kasus 4.1. 

Sebuah SMA swasta di kawasan elit di Malang menyadari bahwa 

keberlangsungan dan pengembangan lembaganya sangat tergantung 

dari persepsi masyarakat bahwa sekolahnya berprestasi dalam 

menghasilkan lulusannya dalam hal ujian nasional (UN), banyaknya 

lulusannya yang diterima di PT ternama, prestasi kejuaraan tingkat 
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propinsi dalam cabang dalam olah raga dan seni, maupun sosial 

keagamaan. Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang dipilih adalah 

‘Partisipatif” tingkat tinggi dengan mengedepankan: 

 Pemberdayaan guru dan karyawan sesuai bidang tugasnya 

baik melalui pelatihan, workshop, dan mentoring, maupun 

mandiri. 

 Guru dan karyawan fokus berkinerja pada bidang tugasnya 

masing-masing dengan tidak terlalu fokus pada laporan 

tertulis. 

 Hubungan personal yang penuh dengan emphati. 

Bagaimana komentar Saudara tentang kepemimpinan di atas, 

termasuk gaya  kepemimpinan yang mana? Jelaskan! 

 

5.  Kepemimpinan versus Manajemen 

 Kepemimpinan dan manajemen diperlukan dalam 

mengimplementasikan MMT. Birokrat pendidikan sekali waktu 

berposisi sebagai pemimpin dan lain waktu perlu menjadi manajer. 

Sewaktu kepala sekolah menjalankan kebijakan yang dirumuskan oleh 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan sejumlah batasan-batasan 

maka dalam posisi ini ia lebih berperan sebagai manajer. Pada posisi ini 

kepala sekolah dituntut untuk melakukan fungsi-fungsi manajemen: 

merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, dan 

mengontrol pelaksanaan. Di waktu kepala sekolah harus memilih 

strategi dan taktik dalam mengimplementasikan kebijakan Dinas 

Pendidikan dan dikaitkan dengan perumusan visi dan misi sekolah 

maka kepala sekolah tersebut lebih berperan sebagai pemimpin. Pada 

posisi ini kepala sekolah perlu bersama warga sekolah merumuskan 

visi, misi dan program sekolah dan meyakinkan visi dam misi tersebut 

kepada warga sekolah maupun pelanggan atau pemangku kepentingan 

di luar sekolah dan menggerakan warga sekolah mencapai visi dan misi 

yang dirumuskan, maka pada saat ini kepala sekolah lebih berposisi 

sebagai pemimpin.  
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 Demikian pula untuk para guru, sewaktu mereka menerapkan 

kebijakan sekolah maka posisi mereka adalah sebagai manajer, namun 

sewaktu para guru mengajak siswa untuk merumuskan aturan kelas 

untuk mencapai efektivitas pembelajaran maka mereka lebih berperan 

sebagai pemimpin. Dalam situasi ini, mereka perlu membangun 

hubungan guru dan siswa sebagaimana hubungan pemimpin dan 

pengikutnya. Untuk menumbuhkan rasa respek, jujur, percaya bahwa 

yang diajarkan membawa kebaikan, komitmen diri pada siswa bahwa 

apa yang diajarkan guru membawa kebaikan bagi peningkatan mutu. 

Untuk itu birokrat pendidikan termasuk kepala sekolah dan guru perlu 

mampu memahami secara rinci kepemimpinan dan manajer, apa 

persamaan dan perbedaan antar keduanya. Berikmut perbedaan esensi 

karakteristik antara manajemen dan pemimpin dalam konteks MMT.   

 

Tabel 4-1: Perbedaan Peran Pemimpin dan Manajer 

No. Pemimpin Manajer 

1 Pemimpinan adalah asli Manajer adalah copy 

2 Anti Status- Quo Pro Status- Quo 

3 

Menggerjakan sesuatu yg 

benar 

(do the right things) 

Mengerjakan sesuatu dg benar 

(do the things right) 

4 Mengembangkan Memelihara 

5 Mengilhami Mengendalikan 

6 Melakukan inovasi Mengelola 

7 Orientasi Jangka Panjang Orientasi Jangka Pendek 

8 Fokus pada Manusia Fokus pada Sistim 

9 
Fokus pada “Apa & Mengapa” Fokus pada “Bagaimana & 

Kapan” 

 

Secara narasi dalam kontek kepemimpinan mutu sembilan 

karakter di tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.   
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1.  Pemimpin adalah asli, maknanya pemimpin perlu mempunyai ide, 

menggali dan merumuskan gagasan dan menuangkan dalam 

program-program jangka panjang dan menengah dengan pendekatan 

partisipatif sebagaimana dijelaskan pada sub-bab gaya 

kepemimpinan.  Sedangkan manajer adalah menjabarkan program 

jangka panjang dan menengah kedalam program tahunan. Ini artinya 

manajer  menerjemahkan atau meng-copy ide pemimpin dan 

dijabarkannya menjadi program operasinal, direncanakan, 

diorganisasi, dan dilaksanakan. 

2.  Pemimpin anti status-quo atau anti kemapanan, maknanya pemimpin 

selalu berfikir, berupaya melakukan perubahan pada organisasi 

menuju keadaan yang lebih baik. Ia meyakini bahwa perubahan 

adalah keniscayaan, tiada hal yang abadi atau tidak berubah kecuali 

perubahan itu sendiri. Sebaliknya manajer pro status-quo, maknanya 

manajer memerlukan keadaan organisasi yang stabil untuk dapat 

mengimplementasikan rencana (plan) atau program organisasi 

termasuk dilanjutkan monitoring dan evaluasi program. 

3. Pemimpin menggerjakan sesuatu yg benar (do the right things), 

maknanya pemimpin punya keyakinan bahwa yang ia lakukan adalah 

sesuatu yang benar, sesuatu yang akan membawa kabaikan bagi 

pengikutnya. Bisa jadi sesuatu yang dianggap benar itu tidak ada 

dalam program tahunan organisasi. Di lain sisi, manajer mengerjakan 

sesuatu (program) organisasi umumnya program tahunan dengan 

benar sesuai kaidah organisasi (do the things right). 

4. Pemimpin mengembangkan organisasi, maknanya pemimpin berfikir 

dan berupaya mengembangkan potensi pengikutnya melalui 

organisasi, sedangkan manajer memelihara semua sumber daya, 

memanfaatkanya secara optimum untuk mencapai tujuan organisasi 

yang telah diprogramkan.  

5. Pemimpin mengilhami pengikutnya dalam konteks organisasi staf 

dan karyawan untuk memunculkan ide, gagasan, inovasi mereka 

untuk memajukan organisasi, sedangkan manajer cenderung 
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mengendalikan satf dan karyawan untuk mengeksekusi program 

organisasi. 

6. Pemimpin melakukan inovasi, maknanya pemimpin terus melaukan 

pembaharuan untuk kemajuan organisasi, sementara manajer 

cenderung mengelola yang ada untuk melaksanakan program 

organisasi secara efektif dan efisien. Manajer tidak tertarik untuk 

melakukan inovasi karena inovasi cenderung beresiko dan penuh 

ketidak pastian sehingga tidak selamanya berhasil positif bagi 

ornasasi bahkan mungkin sebaliknya akan merugikan organisasi. 

7.  Pemimipin berorientasi jangka panjang, maknanya pemimpin perlu 

melihat jauh kedepan untuk dapat merumuskan visi organisasi yang 

visioner mentransformasikan nilai-nilai  organisasi saat ini kemasa 

jauh kedepan. Manajer cenderung fokus pada program jangka pendek 

yang harus dilaksanakan saat ini. Bagaimana program organisasi 

dapat dilaksanakan dengan baik dan kapan dapat diselesaikan 

mencapai tujuan yang diharapkan.  

8. Pemimpin fokus pada manusia, maknanya pemimpin peduli nasib, 

kesejahteraan, dan pengembangan karir staf dan karyawan, 

sedangkan manajer fokus pada pada sistim, prosedur, aturan untuk 

menjalankan program dengan benar. 

9. Pemimpin fokus pada “Apa & Mengapa”, yaitu fokus pada rasional, 

alasan pengambilan suatu kebijakan organisasi yang harus sesuai 

dengan nilai-nilai, falsafah, ideologi organisasi. Sedangkan manejer 

fokus pada bagaimana program organisasi dapat dilaksanakan secara 

efektif mencapai tujuan. Juga manajer fokus kapan tujuan program 

dapat dicapai, pencapaian program yang lebih awal berarti 

keuntungan sebaliknya bila pencapaian program melewati batas 

waktu yang direncakan berarti krugian bagi organisasi. 

       Perbandingan yang kontradiktif untuk karakteristik pemimipin 

dan manajer di atas adalah hanya untuk memperjelas esensi konsep. 

Pada kenyataannya seorang kepala, direktur, bahkan jabatan manajer 

sendiri umumnya mempunyai dua peran, yaitu sebagai pemimpin 
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sekaligus manajer dengan porsiyang bervariasi sesuai dengan besar 

kecilnya organisasi sehingga untuk memajukan pendidikan, semua 

birokrat dan pelaku pendidikan perlu memainkan peran dengan baik 

sebagai pemimpin dan juga sekaligu manajer.  

 

6. Membangun Kepengikutan (Followership) 

Seorang manajer dapat menjadi pemimpin apabila anggota 

kelompok berkeinginan tetap setia mengikutinya.  Keinginan 

mengikuti (followership) harus dibangun dan dipelihara,  berikut 

deskripsi beberapa hal terkait dengan hal tersebut. 

 Pemimpin dan Popularitas 

Pemimpin dan popularitas adalah dua hal yang berbeda, namun 

orang sering keliru menilai.  Salah satu yang penting dimengerti 

dari kedua hal tersebut dalam memimpin adalah keinginan yang 

menerus jangka panjang untuk mengikuti ajakan seseorang 

tumbuh karena kualitas kepemimpinan dari pada popularitas.  

Pemimpin yang baik bisa jadi popular tetapi ia pasti mendapat 

respect, sehingga tidak semua pemimpin baik pasti popular 

tetapi ia pasti mendapat respek dari pengikutnya.  

Goetsch dan Davis (1994, 206-08) menggambarkan dan 

medeskripsikan cara membangun karakteristik kepemimpinan 

untuk memperoleh respek dari pengikutnya.  
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Gambar 4-3: Karakteristik Pemimpin yang Membangun 

 

Secara rinci masing-masing dari delapan karakter diatas dijelaskan 

sebagai  berikut. 

1) Kepedulian terhadap Tujuan. Pemimpin yang sukses 

mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap tujuan organisasi. Ia 

tau bagaimana memposisikan diri dalam organisasi dan 

kontribusinya di wilayah tanggung jawab mereka untuk 

kesuksesan organisasi. 

2) Disiplin Diri. Pemimpin sukses membiasakan disiplin diri dan 

menggunkan hal tersebut sebagai contoh di perusahaannya. 

Melalui disiplin diri ia terhindar dari kesenangan untuk diri 

7. Keteguhan 

6. Stamina 

 

4. Kredibilitas 

3. Kejujuran 

2. Disiplin Diri 

1. Kepekaan  
Terhadap 

Tujuan 
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sendiri yang negatif, penampilan yang negatif seperti 

kemarahan, respons yang kontraproduktif terhadap tuntutan 

pekerjaan sehari-hari.  Melalui disiplin diri, ia menjadi contoh 

bagaimana mengatasi problem dan tekanan dengan masih dalam 

keseimbangan sikap yang positif. 

3) Kejujuran. Pemimpin yang sukses dipercaya oleh pengikut-

pengikutnya karena ia terbuka, jujur, terus terang dengan 

anggotanya dalam organisasi dan dengan dirinya sendiri. Ia akan 

tetap jujur walau pada situasi yang sulit untuk membuat 

keputusan dengan tetap teguh dan konsisten. 

4) Kredibel. Pemimpin yang sukses mempunyai kredibilitas. 

Kredibilitas dibangun dengan meningkatkan pengetahuan, 

konsistensi, terbuka, adil pada semua interaksi dengan sesame; 

membuat contoh yang positif; memberlakukan standar kinerja 

dan perilaku yang sama untuk semua warga organisasi. 

5) Pikiran Logis. Pemimpin sukses menggunakan pikiran logis 

(common sense). Ia tau apa yang penting dan apa yang tidak 

penting pada situasi tertentu. Mereka tau menggunakan 

pendekatan-pendekatan tertentu diperlukan sewaktu 

berhubungan dengan orang tertentu pula. Mereka tau kapan 

harus fleksibel dan kapan harus tegas.   

6) Stamina. Pemimpin sukses punya stamina. Seringkali ia perlu 

datang pertama dan pulang yang terakhir. Keberadaan dia 

cenderung lebih lama dan tekanan yang ia alami cenderung lebih 

besar dari yang lainnya. Energi, stamina, kesehatan adalah 

pentuk mereka yang memimpin. 

7) Keteguhan. Dalam hal ini adalah keteguhan sikap dan komitmen 

terhadap tujuan organisasi. Pemimpin yang sukses komitmen 

terhadap tujuan organisasi, menyatu sebagai tim dengan orang-

orang yang bekerja dengannya, dan terus menerus melakukan 

peningkatan diri dan profesionalismenya. Ia berkemauan 

mengerjakan apapun dalam batasan-batasan aturan, etika 
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professional, dan kebijakan organisasi untuk membawa tim 

mencapai sukses.  

Pada hakekatnya semua kita adalah pemimpin paling tidak 

memimpin dirinya sendiri sampai kelompok kecil maupun kelompok 

besar di orgnisasi, maka dalam konteks kepemimpinan mutu semua 

warga si jajaran pendidikan mulai tingkat nasional, regional, lokal, dan 

sekolah, bahkan sampai di tingkat kelas, adalah perlu berupaya secara 

terus menurus menjadi pribadi yang mempunyai ke dedelapan karakter 

di atas. Yang paling instrumental berhubungan langsung dengan satuan 

pendidikan yaitu Kepala Dinas dan seluruh jajarannya di tingkat 

Kabupaten/Kota, pengawas, kepala sekolah, dan guru. Dalam paradigma 

piramida terbalik dan secara kepala sekolah akan selalu fokus tujuan, 

disiplin, jujur, kredibel, berfikir logis dan seturusnya sehingga ia 

menjadi contoh (role model) dalam memfasilitasi guru, staf, dan 

siswanya untuk mengoptimalkan potensi mereka untuk mencapai 

bahkan melampaui tujuan yang ditergetkan.  

Di tingkat kelas pemimpinya adalah guru, untuk itu gurupun 

perlu mempunyai delapan karakteristik di atas untuk menjadi contoh. 

Nasehat bijak mengatakan “the most effective teaching is the example”, 

artinya dengan mewujudkan delapan karakter dalam kelas akan 

membangun hubungan yang respek antara guru dan siswa dan pada 

giliranya siswa akan menirukan dan menginternalisasikan nilai-nilai 

tersebut dalam kehidupan di kelas, lingkungan sekolah dan diharapkan 

di keluarga dan masyarakat.  

  

Pertanyaan Refleksi: 

1. Gaya Kepemimpinan MMT adalah Kepemimpinan Partisipatif. 

Jelaskan mengapa demikian. 

2. Tuliskan dan jelaskan masing-masing indikator operasional untuk 

peran Kepala Dinas Pendidikan Kabu paten/Kota, kepala sekolah, 

dan guru.  



  S U T A R T O 63   
 

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

3. Siswa secara individu juga sebagai pemimopin, beri jelaskan 

Saudara! 

4. Sebut dan jelaskan lima beda sorang pemimpinan MMT dan 

seorang Manajer MMT 

Bagaimana membangun kepengikutan (followership) MMT di sekolah, 

jelaskan! 
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BAB V
BUDAYA MUTU

Tujuan akhir dari MMT adalah tumbuh dan berkembangnyabudaya mutu. Hal ini tentu tidak mudah, untuk itu lembaga pendidikanyang melaksanakan MMT perlu memahami apa itu budaya, cirri-ciribudaya mutu, dan cara menumbuhkannya.  Pada Bab ini akan dibahastopik-topik yang diperlukan dalam cakupan budaya mutu, yaitu (1)Pengertian Budaya dan Budaya Mutu; (2) Menggerakan PerubahanBudaya; (3) Menyiapkan Pondasi Bangunan Budaya Mutu; (4)Mengenali Wujud Budaya Mutu; (5) Merespons Keengganan PerubahanMenuju Budaya Mutu; (6) Menumbuhkan Kembangkan Budaya Mutu.
1. Pengertian Budaya dan Budaya MutuSecara umum Kuntjaraningrat (2000:1) mendifinisikan budayaadalah total pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakarpada nalurinya. Lebih lanjut dijelaskan difinisi budaya tersebutmengandung unsur (1) sistim religi; (2) sistem organisasikemasyarakatan; (3) sistem pengetahuan; (4) bahasa; (5) kesenian; (6)sistem mata pencaharian hidup; (7) sistem teknologi dan peralatan.Penulis mencoba mensederhanakan bahwa budaya terbangun atasdasar pola pikir, pola rasa, dan pola karya. Terkait dengan organisasi,masing-masing organisasi mempunyai budaya yang berbeda-bedatergantung dari nilai dan tradisi yang dipunyai. Perbedaan budaya diorganisasi akan terlihat dari perilaku karyawannya dalam bekerja,harapan organisasi dan masing-masing karyawan dan perilaku normatif
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yang bagaimana yang disepakati organisasi dalam melaksanakanpekerjaan mereka.Dalam konteks MMT, Goetsch & Davis (1994: 121)mendifinisikan “A quality culture is an organizational value system that
results in an environment that is conducive to the establishment and
continual improvement of quality”. Kira-kira artinya sebuah budayamutu adalah sebuah sistem nilai organisasi yang menghasilkan sebuahlingkungan yang kondusif untuk mendirikan dan meningkatan mutusecara berkelanjutan.  Ahli manajemen mutu lainnya Shaskin danKeisser (1994: 73) mendifinikan budaya mutu adalah “ the set of shared
values and beliefs - makes sure that adaptive change aims at fulfilling
customers’ desires”. Maknanya adalah sejumlah nilai dan keyakinan ygdimiliki bersama – yang memastikan bahwa penyesuaian perubahanbertujuan untuk mememenuhi keinginan para pelanggan.Menurut  Goetsh dan Davis (1994, 122), mengenali karakteristikbudaya mutu di suatu organisasi sebenarnya lebih mudah dari padamendifinisikannya. Organisasi yang telah tumbuh budaya mutunya,terlepas apapun produk/jasa yang dihasilkan, mereka mempunyaikarakteristik yang universal sebagai tercantum di Tabel 5.1 berikut.Tabel 5.1: Sepuluh Karakteristik Budaya Mutu di Suatu Organisasi1 Perilaku cocok dengan slogan2 Selalu ada survey keinginan pelanggan dan digunakan untukpeningkatan mutu3 Staf dilibatkan dan diberdayakan4 Pekerjaan dilakukan dalam tim5 Pimpinan puncak komit dan terlibat langsung (tidak mendelegasikan)6 Sumberdaya yang cukup selalu tersedia dimana dan kapan sajadibutuhkan7 Diklat tersedia untuk semua level pekerja8 Sistim penghargaan dan promosi berdasar pada kontribusinya terhadappeningkatan mutu9 Teman sejawat diperlakukan sebagai pelanggan internal10 Pemasok diperlakukan sebagai partner.
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Secara singkat masing-masing 10 karakteristik di atas dapatdijelaskan sebagai berikut.1) Perilaku cocok dengan slogan, maknanya pada institusi dimanabudaya mutunya sudah tumbah baik, maka perilaku pimpinandan seluruh staf dan karyawannya sesuai dengan motto, slogan,dan semboyan yang dirumuskan dan dipampang atau ada diinstitusi tersebut. Ini artinya, slogan, motto, dan semboyantelah menginternal, menjadi pegangan, panduan, dan petunjukdalam setiap perilaku pimpinan dan warga institusi tersebut.Ada institusi mempunyai motto: Kami kerjakan Sekarang tidak
Besok; “Leading in Character University”; Siap menuju World
Class University. Untuk mengetahui apakah budaya mutu sudahtumbuh di institusi tersebut maka dapat dilakukan surveydengan responden internal dan eksternal institusi apakah
motto tersebut sudah tercermin dalam kesehariannya.2) Selalu ada survey keinginan pelanggan dan digunakan untukpeningkatan mutu, maknanya institusi menyadari dankomitmen fokus pada pelanggan. Untuk itu institusi selalu adasurvey rutin yang dilakukan untuk memperolah masukan daripelanggan. Hasil survey dianalisis dan dipakai sebagai basisdalam perumusan program peningkatan mutu produk/jasayang dapat memenuhi bahkan melampaui harapanpelanggan/klien.3) Staf dilibatkan dan diberdayakan, maknanya staf dan karyawandiajakserta menentukan kebijakan dan difasilitasi untukmeningkat kapabilitasnya untuk meningkatkan efektivitas danefisiensi produksi atau jasa yang dihasilkan yang muaranyamemenuhi atau melampaui harapan pelanggan.4) Pekerjaan dilakukan dalam tim, maknanya semua programdiupayakan dilakukan oleh tim. Secara garis besar ada dua jenistim dalam manajemen mutu, yaitu tim yang anggotanya lintas
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keahlian untuk tujuan jangka pendek dan sering disebut guguskendali project (quality control project-QCP). Masa kerja tim iniselesai manakala target proyek telah tercapai. Tim keduaadalah tim yang anggotanya terdiri dari mereka yang satuprofesi untuk peningkatan profesi mereka. Masa kerja tim inimenenrus selamanya sesuai keberadaan profesi mereka. Timini sering disebut dengan gugus kendali mutu (Quality Control
Circle-QCC).5) Pimpinan puncak komit dan terlibat langsung (tidakmendelegasikan). Pada budaya mutu yang sudah tumbuhpimpinan puncak langsung terlibat dengan staf dan karyawan(tentu dengan porsi tertentu). Tidak seperti instansi yangkonvensional pada umumnya pinpinan puncak mendelegasikanatau mewakilkan stafnya sehingga pimpinan tidak dapatmenghayati dinamika kelompok. Pemimpin juga mempunyaikomitmen terhadap pengambilan kebijakan dan program yangsesuai nilai-nilai MMT termasuk pendanaan yang diperlukan.6) Resource yg “cukup” selalu tersedia dimana dan kapan sajadibutuhkan. Seperti pada umumnya organisasi, organisasi dibidang pendidikan pembangunan fisik mendominasi alokasianggaran sehingga pengembangan SDM sering kurangmemperoleh porsi yang memadai. Kualitas SDM memegangperan vital dalam sistem manajemen mutu. Pengadaan fasilitasfisik perlu dibarengi dengan peningkatan mutu SDM nya. Perluparadigma mengedepankan peningkatan mutu SDM barudibarengi dengan fasilitas fisik yang memadai.7) Diklat tersedia untuk semua level pekerja. Menyambung butir 6diatas, peran SDM dalam peningkatan mutu sangat vital tidakhanya staf dan manajer (Dinas Pendidikan, pengawas) tetapijuga pekerja garis depan (guru dan staf sekolah). Jenis diklatyang disediakan seharusnya mencakup materi pengembanganprofesi staf dan materi tentang MMT/TQM.
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8) Sistim penghargaan dan promosi berdasar pada kontribusinyaterhadap peningkatan mutu. Penghargaan diberikan kepadatim karena pekerjaan selalu diupayakan dikerjakan oleh timdan penghargaan ini harus adil sesuai prinsip kesamaan hak(equality).9) Teman sejawat diperlakukan sebagai “pelanggan internal”.Sejalan dengan cara pandang kontemporer terhadap pemasok
dan pelanggan yang dijelaskan di Bab IV bahwa pelanggan tidakhanya mencakup pelanggan eksternal tetapi juga pelangganinterna,l yaitu  teman sejawat dalam organisasi. Hal inidiperlukan sesuai falsafah MMT bahwa setiap individu dalamorganisasi harus memuaskan semua pelanggan, maka kalauteman sejawat sebagi pelanggan iapun harus dipuaskan. Dalamkonteks sekolah, maka bagi guru pelanggan eksternal utamaadalah siswa, namun guru harus memperlakukan stafpengajaran dan sesama guru dan juga kepala sekolah adalahpelanggan/klien internal mereka.10) Pemasok diperlakukan sebagai partner. Pada institusi dimanabudaya mutu belum tumbuh maka pemsasok tidakdiperlakukan sebagai partner. Pemasok tidak diperhitungkanakan mempengaruhi mutu produk/jasa yang dihasilkan. Dalamkonteks manajemen total maka pemasok harus diperhitungkansebagai partner karena akan berkontribusi terhadap mutuproduk/jasa yang dihasilkan. Pemasok dalam konteks sekolahdapat mencakup antara lain, sekolah jenjang dibawahnya untuksuplai siswa dan lembaga pendidik tenaga kependidikan untuksuplai guru dan kepala sekolah.

2. Menggerakan Perubahan BudayaMenurut Goetsch dan Davis (1994, 124) mengimplementasikanMMT tanpa menyiapkan budaya mutu adalah mengundang kegagalan.Organisasi yang masih menggunakan budaya konvensional dalam
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memanaj jalannya organisasi tidak akan berhasil dalam menerapkanmanajemen mutunya. Implementasi MMT memerlukan budaya mutubaik yang mendahului atau bersama-sama penerapan manajemenmutunya dengan rasional sebagai berikut.
1) Perubahan budaya tidak dapat terjadi dalam situasi pertentangan.Pendekatan sistem menejemen mutu terpadu dalam melakukankegiatan keseharian bisnis dapat jadi total berbeda dengan pendekatanmenejemen tradisional yang umumnya dilakukan. Seorang direkturyang terbiasa bekerja di ruang terpisah, sendiri, tertutup di ruang yangnyaman akan cenderung menolak MMT yang mengedepankan pelibatandan pemberdayaan staf. Karyawan yang terbiasa berkompetisi dengansesama karyawan untuk mendapatkan insentif atau promosi jabatanakan menolak MMT yang mengedepankan kerjasama yang simbiose dankerjatim. Situasi seperti itu akan menyuburkan persaingan dan ini akansangat menyulitkan perubahan walaupun sudah dijelaskan nilai tambahdari perubahan tersebut. Perubahan budaya akan sulit meskipunmereka menghendakinya.2) Implementasi MMT memerlukan waktu.Kinerja istitusi di awal masa penerapan MMT akan mengalamipenurunan, setelah itu bila institusi konsisten melaksanakannya makasedikit demi sedikit kinerja akan mengalami peningkatan.  Jadi dalampenerapan MMT peningkatan kinerja institusi umumnya tidak terjadidalam jangka waktu yang pendek. Saat itu perlu disampaikan kepadakelompok penentang untuk tidak terkena sindrom kegagalan - “it
wouldn’t work syndrome”.
3)  Mengganti masa lalu dapat jadi sangat sulit.Karyawan yang sudah bekerja di institusi selama puluhan tahuntentu sudah sering melihat pergantian kebijakan manajemen yang silihberganti. Mempromosikan MMT akan menghadapi sikap karyawan yangserupa. Sikap karyawan tersebut adalah bagian dari kebuyaan. Masa lalumerupakan bagian dari budaya institusi, ini dapat jadi menjadi hal yangsangat sulit diatasi. Di bidang pendidikan sering kita alami ganti menteri
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ganti kurikulum. Ini situasi yang sama dan pimpinan perlu meyakinkankelomok penolak bahwa perubahan akan membawa kebaikan, bila tidakakibatnya perubahan akan sulit terjadi.
3. Menyiapkan Pondasi Bangunan Budaya MutuMendirikan budaya mutu seperti mendirikan sebuah bangunan.Pertama, kita harus membuat pondasinya. Menurut Scholtes dalamGoetsch dan Davis pondasi budaya mutu adalah membangunpemahaman tentang “hukum” perubahan organisasi”. Hukum-hukumperubahan tersebut adalah mencakup empat hal berikut.

1) Pahami budaya sebelumnya sebelum budaya yang sekarang adaBudaya organisasi tidak begitu saja ada. Seseorang telahmerumuskan kebijakan sehingga organisasi saat ini mampubersaing dan eksis. Seseorang telah mengawali dengan tradisiyang dapt jadi sekarang menjadi sebuah penghambatperubahan. Jaman dan situasi telah berubah, namun janganterlalu cepat mengkritik. Kebijakan, tradisi, dan aspek lainnyayang telah membentuk budaya yang ada saat ini bias jadi sudahtidak cocok lagi dengan jamannya, namun hal tersebut tentunyadulu dikreasi dengan alasan yang rasional saat itu. Pelajarisejarahnya sebelum mencoba memodifikasi atau menggantinya.
2) Jangan marah/menyalahkan sistem yg ada, perbaiki sistem

tersebutMeniadakan budaya lalu tidak sama dengan menumbuhkanbudaya baru. Untuk itu, pelajari budaya yang ada, apa yangsalah, mengapa, dan bagaimana merubahnya ataumenggantinya.
3) Bersiap-siap mendengarkan dan mengobservasiWarga organisasi adalah pelaku utama dalam budaya tersebuttermasuk pelaku perubahan. Konsekuensinya, warga dapatmudah frustasi dan bersikap masa bodoh. Untuk perlu perhatianterhadap sikap warga dan sistem yang ada di organisasi .
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Dengarkan apa yang dikatakan warga dan observasi apa yangtidak dikatakan. Warga yang mendengarkan cenderungmendukung perubahan.
4) Libatkan semua orang yg terkena dampak perubahan Budaya

MutuPada umumnya orang memang tidak menyukai perubahan danitu adalah normal. Perubahan sering kali sulit meskipun orangtersebut ingin berubah. Perubahan juga sulit terjadi bila denganpemaksaan terhadap individu pelaku perubahan. Salah satu carayang paling efektif adalah dengan melibatkan pelaku perubahandalam merancang dan mengimplementasikan perubahan. Berikesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat dankekhawatirannya. Meminggirkan dan mengabaiakan merekadapat mendatangkan masalah walaupun kecil akan menjadibesar dan kedepan mungkin sulit dikendalikan.
4. Mengenali Wujud Budaya MutuSalah satu hal yang mendasar yang perlu diketahui oleh manajerdan warga organisasi menuju tumbuhnya budaya mutu adalahmengenali wujudnya atau potret dari budaya mutu. Potret yangtentunya dengan sejumlah ciri-ciri ini berfungsi ganda, yaitu menjadiacuan tujuan dan juga menjadi referensi dalam mengukur danmengevaluasi sejauh mana budaya mutu yang diharapkan sudahterwujud. Sudah seharusnya ciri-ciri dari budaya mutu tersebut diketahui oleh seluruh warga organisasi melalui sosialisai berbagaicara termasuk diekspos di tempat-tempat strategis. Ciri-ciri budayatersebut menurut Goetsch dan Davis (1994, p. 126) adalah sebagaiberikut.1) Falsafah menejemen disosialisaikan secara luas2) Penekanan pentingnya sumber daya manusia bagi organisasi3) Perayaaan even-even penting organisasi4) Pengakuan dan penghargaan kepada karyawan yang sukses
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5) Jaringan informasi internal yang efektif untukmengkomunikasikan budaya mutu6) Aturan/tatacara hubungan antara karyawan dengan pimpinanjuga sesamanya informal7) Sistem nilai organisasi yang kuat8) Standar kinerja yang tinggi9) Karakter organisasi yang pasti/mantap.
5) Merespons Keengganan Perubahan Menuju Budaya MutuResistensi organisasi terhadap perubahan adalah sesuatu yangnormal bagi organisasi manapun. Di sisi lain organisasi yangmenerapkan MMT selalu menerapkan pendekatan continuous
improvement yang menuntut continuous change atau perubahanberkelanjutan menuju peningkatkan mutu  yang berkelanjutan pula.Memang perubahan itu sulit, Juran (1989: 316) dalam bukunya Juran onLeardeship menjelaskan bahwa perubahan manajemen dalamorganisasi adalah benturan budaya (clash between cultures). Dalamperubahan manajemen dalam organisasi apaun karyawan yang adapasti akan terbelah kedalam dua kubu budaya: pendukung dan penolak.Kelompok pendukung sering fokus keuntungan-keuntunganyang diperoleh dari perubahan sedangkan di pihak lain fokus padaancaman status, peran, kebiasaan, dan kelangsungan posisi. Kadangpihak pendukung merasa bersalah karena terlalu terobsesi padakeuntungan-keuntungan yang diperhitungkan dan lupamempertimbangkan ancaman-ancaman yang dipirkan oleh pihakpenolak perubahan. Demikian juga, pihak penolak merasa bersalahterlalu fokus pada ancaman-ancaman yang mereka khawatirkan danmelupakan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dariperubahan manajemen tersebut. Perubahan sistem manajemen inisering berakibat membelah organisasi menjadi dua kubu yang bersetrumerugikan energi dan waktu yang semestinya dapat difokuskan untukmemfasilitasi sistem perubahan managemen itu sendiri.  Berikut
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ilustrasi benturan antara kubu pendukung dan kubu penolakperubahan.

Gambar 5.1: Benturan antara kelompok pendukung dan penolak
perubahanBenturan budaya karena perbedaan percepsi untukpenenerapan MMT di sekolah sangat mungkin akan dijumpai hal-halsebagimana dideskripsikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.3: Perbandingan Persepsi Keompok Pendudkung dan Penolak
Perubahan

No. UsulanPerubahan PersepsiPendukung Persepsi Penolak1 Penerapam MMT  disekolah Meningkatkan mutuhasil belajar siswa Ancaman wibawa bagikepala sekolah danpengawas2 Inisiatif pelibatanstaf danpemberdayaan Peningkatan guru, staf,dan komite sekolah Ancaman posisi kepsek,pengawas dst
3 Kemitraan denganorangtua, sekolah,donatur Kerjasama salingmenguntungkan Mengganggu jaringanbisnis  pihak tertentusekolah yang selama inimenguntungkannya4 Kebijakan pelatihandan  studi lanjutuntuk staff Peningkatanpengetahuan,ketrampilan, dankemampuan

Pemborosan biaya
5 Bergabung denganjaringan sekolahyang sederajat Meningkatkan mutusekolah, berbagisumber daya Khawatiran sekolah lainmemperoleh keuntunganlebih

PENDUKUNG PERUBAHANPro perubahanKeuntungan perubahan PENOLAK PERUBAHANPro status-quoResiko perubahan
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Setiap perubahan organisasi perlu difasilitasi dengan strategimemahami apa yang yang menjadi kepedulian, kekhawatiran  kelompokpenolak dan selanjutnya bila dimungkinkan mengakomodasi kepedulianmereka atau melakukan dialog. Secara skematis tahap-tahap fasilitasidapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 5.2: Tahap-tahap Fasilitasi PerubahanSecara logis fasilitasi dilakukan oleh pihak yang mendukungperubahan, semakin banyak pendukung tentu semakin mudahmelakukan perubahan. Peran pemimpin sangat strategis dalamkesuksesan perubahan. Bila pemimpin komitmen mendukungperubahan tentu perubahan semakin mudah terlaksana.  Masing-masingtahap di Gambar 5.2 dapat dijelaskan sebagai berikut.
Tahap 1: Mulai dengan Pengenalan Paragidma BaruJelaskan sistem yang baru secara objektif, jelaskan nilai tambahdari perubahan bagi organisasi dan staf secara keseluruhan. Hindarihanya fokus pada kelompok pendukung dan upayakan memahami danmengakomodasi kekhawatiran yang dipikirkan oleh kelompok penolak.Upayakan mengendalikan kelompok pendukung yang sering tdk sabardengan apa yang dipedulikan oleh kelompok penolak. Upayakanmengakomodasi apa yang dikhawaitirkan oleh pihak penolak danjawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
 Siapa yang akan terkena dampak perubahan dan bagaimana/apadampaknya?
 Bagaimana perubahan dipersepsi oleh mereka yang terkenadampak?
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 Bagaimana yang dipedulikan oleh mereka yang terkena dampakdapat diminimalkan atau bahkan ditiadakan?
Tahap 2: Pahami yang Menjadi Keberatan PenolakPada tahap ini pendukung perubahan (akan lebih baik pimpinan)menjelaskan apa yang menjadi pemikiran dan kekhawatirankelompok potensial penolak. Upayakan menempatkan pada posisimereka. Pimpinan perlu menyadari keberatan penolak perubahandengan beberapa alasan sebagi berikut.
1) Kekhawatiran. Perubahan menimbulkan kekhawatiran terhadaphal-hal berikut:

- mungkin akan merugikan mereka, kegagalan perubahan dapatmengakibatkan hilangnya kepercayaan diri, pertumbuhan danperkembangan organisasi dan/atau mereka kehilangan statusdan/atau pekerjaan.
- meningkatnya jumlah pekerjaan (biasanya di awal) sehinggamenuntut penguasaanteknologi, pengetahuan, dan ketrampilan baru.2) Kehilangan Kekuasaan/Kontrol. Perubahan juga mengakibatkankemungkinan:
- kehilangan kehidupan, kekuasaan, pekerjaan, wilayahkekuasaan/tanggung jawab dansejenisnya.3) Ketidakpastian. Perubahan akibat dari pembaharuan ataupergantian sistem tidak dapat menjamin sepenuhnyakeberhasilan, bahkan dapat jadi sebaliknya dan minimbulkanpertanyaan:- dimana posisi para pegawai dan dimana posisi saya?- dapatkah sistem berperan pada posisi tersebut, kalau tidakapa resikonya?4) Lebih Banyak Pekerjaan. Perubahan memerlukan transisi dantentu akan menuntut banyak pekerjaan terutamaa di awal tahapperubahan dan akan menuntut:
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- belajar pengetahuan, ketrampilan, dan teknologi baru- bila tidak mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yangrelevan, perubahan dapat memperpanjang waktu untukmenyelesaikan pekerjaan.
Tahap 3: Implementasikan Perubahan – Promosikan StrategiPromosi strategi ini harus dilakukan tentunya oleh kelompokpendukung perubahan. Pada tahap ini harus dijelaskan strategiperubahan dengan tetap semaksimal mungkin mengakomodasikekhawatiran pihak penolak perubahan. Juran dalam Gotsch dan Davis(1994, 129) menyarankan sebelas hal berikut.1) Libatkan kelompok penolak atau penghambat. Padakenyataannya kelompok penolak, senang tidak senang, nantinyaakan ikut terlibat dalam pelaksanaan perubahan. Untuk itumereka perlu dilibatkan dalam strategi perencanaan pelaksanaanperubahan dengan demikian penolak yang potensial dapatmemberi masukan yang mewakili kepentingan mereka dengantidak mengorbankan tujuan utama perubahan. Dengan cara inidiharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki kelompok penolakterhadap strategi pelaksanaan perubahan bahkan lebih dari itumengubah posisi mereka dari penolak menjadi pendukungperubahan.2) Hindari Kejutan. Kejelasan perubahan sistem adalah penting bagisetiap karyawan apalagi bagi kelompok penolak dan itulah salahsatu alasan penting dari mengapa ada kelompok penolak atautidak cepat-cepat menjadi pendukung perubahan.  Jadi dalammemfasilitasi perubahan jangan ada pemberitahuan yangmendadak sehingga mengejutkan karyawan apalagi untukkelompok penolak.3) Implementasikan Pelaksanaan Perubahan dengan perlahan padatahap awal. Agar supaya memperoleh dukungan dari penolakpotensial maka mereka perlu diberi kesempatan untuk meriviurancangan perubahan organisasi, ekspresikan kepedulian mereka,
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pertimbangkan keuntungan yang diharapkan, dan temukan carauntuk meniadakan masalah. Ini dapat memakan waktu, tetapikalau pendukung perubahan tergesa-gesamengimplementasikannya justru dapat membuat kelompokpenolak semakin menolak perubahan.4) Mulai dari yang kecil dan bersikaplah fleksibel. Perubahansebaiknya dimulai dari kecil dan flexible untuk memodifikasistrategi bila tidak berjalan sesuai rencana.  Pendekatan inimembawa beberpa keuntungan khususnya berikut ini.mulai program dengan piloting yang kecil, terutama untukprogram perubahan di organisasi yang besar dan banyakpenolaknya, lebih baik karena kalau gagal tidak menanggungresiko yang besar dari pada pelaksanaan seluruh organisasi.piloting yang kecil dapat membantu  mengidentifikasi masalahyang tidak diantisipasianalisis hasil piloting dapat dipakai sebagai bahanpenyempurnaan rancangan perubahan yang lebih efektif danefisien.5) Ciptakan lingkungan yang kondusif. Lingkungan dimanaperubahan terjadi ditentukan oleh sistem penghargaan danpengakuan dan contoh yang ditentukan oleh manajer. Managerjangan mendikte, memperlakukan karyawan seperti robotmisalnya dengan mengucapkan “kerjakan apa yang saya
perintahkan,  bukan apa yang saya kerjakan”.  Penghargaan danpengakuan perlu diberikan kepada mereka yang penuh melakukanperubahan walau penuh dengan resiko, namun bagi mereka yanggagal dalam mencoba inovasi dalam perubahan jangan diberisanksi. Iklin yang kondusif seperti ini akan melancarkanpenerapan rancangan perubahan.6) Sesuaikan perubahan dengan sistem atau budaya yang berlaku.Perubahan akan cepat berlangsung manakala hal tersebut sesuai
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dengan sistem atau budaya yang ada. Tentu ini tidak mudah, tetapiselagi mungkin ini perlu dilakukan.7) Kebijakan berimbang – take and give (Provide a Quid Pro Qou).Strategi ini menekankan bahwa kalau kita meminta sesuatu makakita perlu juga meberi sesuatu. Misalnya untuk suatu perubahankita menugaskan  tim bekerja extra waktu sampai malam (lebur),maka setelah perubahan terwujud, tim tersebut dapat insentifberupa libur beberapa hari dan bonus financial. Dengan demikiankaryawan atau tim merasa dihargai kerja kerasnya.8) Respons secara cepat dan positif terhadap reaksi kelompokpenolak. Membuat  kelompok penolak menunggu responspimpinan terhadap apa yang mereka permasalahkan dapatmendorong permasalahan menjadi liar dan merambah kemana-mana tidak terkendali.   Merespons secara cepat dan positifpertanyaan atau pernyataan kelompok penolak akan dapatmeminimalkan bahkan menghilangkan permasalahan kelompokpenolak sebelum terlambat menjadi masalah yang besar. Tenturespons tersebut bukan sekedar lip service atau basa-basi tetapibetul-betul diupayakan menyelesaikan masalah dengan prinsip-prinsip win-win solution. Merespons dengan cara positif juga perludiupayakan. Cara negative akan membuat kelompok penolaksemakin menolak dan memperbesar masalah.9) Berkerja sama dengan pimpinan informal. Dalam organisasi seringkali ada pihak atau individu yang disegani dan diikutipendapatnya. Hal ini  sering disebut pimpinan informal yang bisajadi karena dia kharismatik, punya pengetahuan, pengalaman yanglebih atau karena senior. Meminta dukungan pimpinan informalini perlu dan strategi yang baik, yaitu dengan melibatkan merekadalam tambahan anggota tim rencana pengembangan/perubahanorganisasi.10) Perlakukan pegawai secara manusiawi dan respek. Pendekatan iniadalah esensi dalam MMT. Pegawai (SDM) dengan pengetahuan,
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ketrampilan, dan perilakunya adalah sumber daya yang utamadalam organisasi menejemen mutu. Tanpa pendekatan ini sumberdaya yang lain menjadi tidak bermana.11) Berjiwalah konstruktif. Perubahan atau pergantian adalah bukansemata-mata perubahan/pergantian tetapi perubahan yangmenghasilkan budaya peningkatan mutu secaraberkesinambungan. Konsekuensinya, perubahan seharusnyadidasari pada semangat untuk mewujudkan peningkatan mutu.
6. Menumbuhkan Budaya MutuBudaya mutu perlu dibangun, diupayakan sehingga diperlukancara-cara agar budaya mutu dapat tumbuh dan berkembang. Ibaratbertani, budaya adalah lahan dan iklim yang melingkupi sehinggatanaman dapat tumbuh subur.  Shaskin dan Kisher (1994, 73)menyarankan delapan cara (mereka menyebut elemen) untukmenumbuh kembangkan budaya mutu suatu organisasi. Tabel 6.2berikut menjelaskan secara singkat ke delapan elemen/cara tersebut.Tabel 5.2.: Delapan Cara (Elemen) Menumbuhkan Budaya MutuNo. Karakteristik Budaya Mutu1 Quality information must be used for improvement,  not to judge or control people.(Informasi mutu harus digunakan untuk perbaikan, bukan untuk menghakimi ataumengkontrol karyawan).2 Authority must be equal to responsibility (Kewenangan harus seimbang dengantanggung jawab).3 There must be rewards for results. (Semestinya ada penghargaan untuk hasilpeningkatan mutu - terutama untuk tim)4 Cooperation, not competition, must be the basis for working together (Kooperatif,bukan kompetisi, harus menjadi dasar untuk bekerjasama)5 Employees must have secure job (Karyawan hrs mempunyai jaminankeamanan/keberlangsungan kerja)6 There must be a climate of fairness (Harus ada iklim keadilan)7 Compensation should be equitable (Kompensasi harus adil – internal & eksternalorganisasi)8 Employees should have an owwnership stake. (Karyawan seharusnya dilibatkan dlmkepemelikan perusahaan)
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Lebih rinci kedelapan cara/elemen di atas dapat dijelaskansebagai berikut.1) Informasi mutu harus digunakan untuk perbaikan, bukan untukmenghakimi atau mengkontrol karyawan. Pada istitusi yangbudaya mutunya sudah tubuh, maka pemimpin mendapatkaninformasi atau data tentang mutu produk/jasa betul-betuldicermati, dianalisis sehingga ditemukan akar masalahnya yangselanjutnya dirumuskan program perbaikannya sesuai dengansiklus Deming PDCA. Bila informasi/data mutu belum atau tidakbaik seperti yang diharapkan maka pemimpin tidak seharusnyamemarahi/menghakimi dan menyalahkan staf/karyawan. Padainstitusi yang budaya mutunya belum tumbuh, maka bilainformasi dari laporan staf dan karyawan tidak baik, merekadimarahi, informasi tersebut dipakai sebagai dasar pimpinanuntuk menghakimi bawahan. Situasi ini mendorong semuakaryawan membuat laporanya yang baik-baik saja demi untukmenyenangkan pimpinan/bapak senang (ABS) dan terhindardari kemarahan. Muaranya pimpinan tidak mendapatkaninformasi yang sebenarnya dan tentu hal ini akan membuatsalah analisis dan akan menghasilkan penyusunan program yangtidak memecahkan masalah.2) Kewenangan harus seimbang dengan tanggung jawab. Bilabudaya mutu sudah tumbuh, maka kewenangan akan seimbangdengan tanggung jawab sehingga staf/karyawan dapatmelakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya secaraoptimal. Bila tidak maka pencapain program tidak akanmaksimum dan kepuasan pelanggan eksternal dan internal tidakakan terpenuhi. Sistem pemberian kewenangan ini juga harusdipandang sebagai upaya pemberdayaan.
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3) Semestinya ada penghargaan untuk hasil peningkatan mutu.Setiap keberhasilan dalam institusi yang sudah tumbuh budayamutunya perlu ada penghargaan.  Penghargaan tidak harusdalam bentuk uang, tepukan bahu, pengumuman namanyadiupacara/dipertemuan, dimuat dalam bulletin, dan sejenisnyaadalah juga bentuk-bentuk penghargaan.  Penghargaandiupayakan diberikan kepada tim atau kelompok sejalan denganprinsip pekerjaan diusahakan dalam tim atau kelompok. Harusdiupayakan keseimbangan sistem penghargaan kepada tim dankeseluruhan organisasi sekaligus kepada individual karyawan.Shaskin dan Kiser (1994) bahkan menyarankan adanya
gainsharing, yaitu pembagian keuntungan terhadap karyawanyang menemukan cara penghemanatan beaya produksi. Jugadisarankan profitsharing, yaitu karyawan di semua tingkatanmenerima pembagian keuntungan perusahaan dan biasanyadiberikan di akhir tahun.4) Kooperatif, bukan kompetisi, harus menjadi dasar untukbekerjasama. Sejalan dengan prinsip pemberdayaan individudan kelompok dalam budaya mutu maka dalam bekerja selaludiupayakan terjadi mentoring, couching. Untuk itu dalammelaksanakan kegiatan selalu mengedepankan kooperatif, salingdukung (support) satu sama lainnya, bukan kompetisi satu samalainnya. Setiap individu karyawan bertindak sebagai bagian darianggota tim untuk kebaikan dan keberhasilan satu kesatuaninstitusi. Salah satu upaya sesuai elemen budaya ini yaitumendesain pekerjaan sehingga para karyawan bekerja dalamkelompok-kelompok yang terwadahi dalam beberapa tim. Dalambudaya mutu ini institusi selalu berupaya ada pemberdayaanpara karyawan diikuti dengan iklim untuk meningkatkan self
control dan self-managing teams. Satu pesan yang penting yangtidak dianjurkan terjadi dalam budaya mutu ini adalah manajermengukur kinerja staf dan karyawan dengan ukuran matrik,
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angka-angka sebagi dasar memberikan penghargaan (rewards)atau mengancam karyawan untuk bekerja lebih baik.5) Karyawan harus mempunyai jaminan keamanan dnkelangsungan kerja. Karyawan merasa aman dalam bekerja,terlindungi dari kecelakaan kerja termasuk tidak akan dipecatoleh atasan. Manajer tidak mudah memberhentikan karyawandengan alasan karyawan tersebut sudah tidak berguna lagi bagiperusahaan atau karena perusahaan sedang mengalamiancaman kerugian. Perusahaan Jepang umumnya menganutpaham bekerja untuk sepanjang hidupnya (life-long
employment). Manajemen konvensional dimana budaya mututidak ditumbuhkan, maka manajer cenderung menerapkanstrategi sewa dan berhentikan. Perusahaan  akan menyewaorang bila memerlukan peningkatan produktivitas danmemberhentikan karyawannya bila mengalami kerugian,perusahaan seperti ini dikenal dengan sebutan hire and fire
company. Karyawan diperlakukan seperti mesin yang bisadigantikan begitu saja dengan mesin yang lebih baru. Karyawantidak diberdayakan, misal dengan pelatihan atau mentoring,sehingga pengembangan diri atau professional developmentmenjadi urusan masing-masing karyawan. Budaya perusahaanyang seperti ini tentu membuat karyawan menjadi tidak amandan terancam keberlangsungan statusnya sebagai karyawan.6) Harus ada iklim keadilan. Setiap karyawan diperusahaan/instansi menerima perlakuan yang adil yangditunjukan oleh perilaku dan tindakan yang dilakukan olehmanajer di semua tingkatan.  Indikator iklim keadilan Shaskindan Kiser (1994: 104) mencontohkan antara lain:a. membangun kepercayaan (trust), misalnya dengan berbagiinformasi yang bermanfaat, berharga dan komitmenbersama.
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b. manajer konsisten mengambil keputusan sesuai nilai-nilaiorganisasi yang disepakati bersama, tidak dikejutkan olehkeputusan manajer yang menyimpang.c. tidak ada manipulasi kebijakan (white lies) dan menutupinyaseolah kebijakan itu adil.7) Kompensasi harus berimbang di antara sumua tingkatanpegawai. Shaskin dan Kiser (1994: 106) menyarankan gajipimpinan puncak tidak melebihi dari 20 kali gaji pegawai tingkatterbawah (front-line worker). Selanjutnya dilaporkan gaji Chief
Executive Officer (CEO)  perusahaan perusahaan di Jepang tahun1990 rata-rata sebesar 17 kali rata-rata gaji kebanyakan pekerja.Dibandingkan di tahun yang sama di Amerika gaji CEO diperusahaan yang sama besarnya 50 -100 kali rata-rata gajipekerja pada umumnya. Hal yang sama dilaporkan menurutPater Drucker untuk membangun budaya mutu gaji CEOsebaiknya tidak melebihi 20 kali gaji karyawan pada umumnya.Semakin tinggi kelipatan gaji CEO semakin sulit ditumbuhkanbudaya mutu.8) Kepemilikan Karyawan. Karyawan seharusnya terlibat ikutmemiliki perusahaan sesuai pepatah CEO Harvey Mackay dalamShaskin dan Kiser (1994: 108) “Owning one  percent of
something is worth more than managing 100 percent of
anythings”, yang maknanya memiliki satu persen dari suatu hallebih berharga dari pada mengelola 100 persent dari semuanya.Selanjutnya dikisahkan satu perusahaan furnitur besar “HermanMiller” mempunyai kebijakan bahwa semua karyawan harusmembeli saham perusahaan dengan cara mengangsur dan dalamperjalanan waktu akhirnya perusahaan besar tersebut menjadimilik karyawan.  Dalam beberapa perusahaan telah menerapkanstrategi ini yang dikenal dengan  “employee stock ownership
plan”. Di Indonesia sudah ada beberapa kebijakan ini, misalnya
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kepemilikan taksi oleh supirnya setelah lima tahun bekerjasebagai sopir taksi dari mobil yang bersangkutan.Demikian delapan elemen utama menurut Shaskin dan Kisermerupakan indikator sudah tumbuhnya budaya mutu. Dalamimplementasinya di bidang pendidikan tentu masih perluditransformasikan kedalam konteks yang sesuai dengan karakteristikpendidikan khususnya di seting sekolah. Secara opersional Shaskin danKiser menegaskan bahwa budaya adalah komulatif persepsi bagaimanainstitusi memperlakukan para pegawainya dan bagaimana pegawai satumemperlakukan terhadap pegawai lainnya. Itu semua didasarkan padatindakan manajer yang konsisten dan persisten yang dilihat olehpegawai, pemasok (vendors) dan pelanggan (customers). Membangunbudaya mutu tidaklah mudah, tantangan paling besar adalah komitmenyang menerus dalam jangka panjang dalam melaksankan nilai-nilaiMMT. Dalam menumbuhkan budaya mutu, para manajer perlumengenali dan mengakomodasi transisi emosi yang terjadi tidak hanyapada karyawan tetapi juga bagi para menenjer dalam tahap-tahapkonversi budaya organisasi yang ada ke budaya mutu. Dari banyakpenelitian menunjukan bila seseorang mengalami hal-hal yangmengejutkan termasuk yang tidak tidak diharapkan, misaldiberhentikan dari pekerjaan, putus cinta, dan termasuk kehilanganorang yang dicintai maka akan mengalami tujuh tahapan transisiemosinya sampai dia kembali normal. Tujuh transisi emosi tersebutterdiri dari syok (shock), penolakan (denial), sadar (realization),penerimaan (acceptance), penguatan kembali (rebuilding), pemahaman(understanding), dan penyembuhan (recovery) sebagai diilustrasikandalam Gambar 5.1 berikut.
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7 TAHAP TRANSISI EMOSI DLM PERUBAHAN
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Gambar 5.2: Tahap-tahap Transisi Emosi terhadap PerubahanDari tujuh kondisi emosi di atas, dapat dijelaskan sebagaiberikut.Tahapan pertama respons terhadap perubahan adalah syok (shock),yaitu situasi dimana seseorang dalam sehari-harinya bekerja denganirama yang mapan, semua pekerjaan dapat dilakukan dengan cara yangterbiasa dan tidak perlu belajar.  Irama kerja yang lama seseorang dapatmelihat masa depan yang jelas, tiba-tiba datang perubahan yang tidakdibayangkan sebelumnya yang tentunya sangat mengganggukemapanan mereka. Sikap berikutnya, kondisi emosi yang kedua, adalahpenolakan (denial) terhadap perubahan. Durasi waktu dari penolakanini bervariasi dari orang ke orang tergantung dari tipe orangnya danintensitas pencerahan dari organisasi.Bila pencerahan dan konsolidasi organisasi efektif makaseseorang akan masuk pada tahap ketiga , yaitu sesadar (realization)dan meninggalkan tahap emosi kedua penolakan. Pada tahap ini seorangmenyadari bahwa perubahan sudah terjadi dan sebuah keniscayaan.Pada tahap ini dia perlu mendapat banyak dukungan sehingga tidakkembali ke tahap penolakan dan dapat menuju tahap berikutnya, tahap
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keempat penerimaam (acceptance). Penerimaan tidak selalu orang itusetuju dengan perubahan tetapi bisa jadi telah menerima kenyataanadanya perubahan dan dia akan masuk tahap kelima, yaitu penguatankembali (rebuilding) dirinya terhadap situasi yang baru dalamperubahan. Dia harus meningkatkan kemampun diri untuk dapat eksisdan bahkan berkinerja di situasi perubahan yang ada.Di tahap penguatan, orang juga memerlukan dukungan untukdapat selanjutnya masuk pada tahap keenam, yaitu pemahaman(understanding). Pada tahap emosi ini seseorang telah menyesuaikandiri dan mulai nyaman dalam bekerja. Bila tahap emosi ini tercapaimaka seseorang telah berada pada tahapan ketujuh, yaitu penyembuhan(recovery). Pada tahap ini dia sudah mulai dapat berkinerja, dapatmengikuti perubahan dalam budaya mutu dan selanjutnya dapatberhasil dalam berkinerja.Ketujuh tahapan transisi kondidi emosi ini harus dipahami olehmanajer dan setiap warga organisasi karena pergeseran budaya inidapat menjadi trauma. Dengan pemahaman ini setiap individu,khususnya manajer, dapat mengupayakan fasilitasi yang intensifsehingga pergeseran dari budaya lama ke budaya mutu dapat berhasildengan baik dalam durasi waktu yang tidak terlalu lama.Secara operasional Goetsch dan Davis (1994) menyarankandelapan (8) langkah-langkan (check list) operasional dalammenumbuhkan budaya mutu, yaitu sebagai berikut.
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No. Langkah Operasional Menumbuhkan Budaya Mutu1 Identifikasi sikap, perilaku, proses dan prosedur yangdirencanakan akan diganti2 Tuliskan rencana semua yang akan diganti.3 Buat satu rencana komprehensif untuk hal-hal yang akandiganti/diperbaharui4 Yakinkan bahwa semua pendukung pembaharuan memahamitahap-tahap kondisi emosi masa transisi dari budaya lama kebudaya mutu
5 Identifikasi orang kunci dalam organisasi baik sebagai pendukungmaupun penolak perubahan, libatkan mereka dalam tim (bilapenolak harapannya menjadi pendukung)
6 Gunakan pendekatan pikiran dan hati dalam mengenalkanbudaya mutu7 Gunakan strategi persahabatan (asih, asah, dan asuh) untukmembawa warga menuju budaya mutu dengan perlahan tetapiajeg8 DUKUNG, DUKUNG, DUKUNG.Kedelapan langkah di atas secara detail dijelaskan sebagaiberikut.

1) Identifikasi Perubahan yang DiperlukanBudaya organisasi akan mendikte bagaimana warga berperilaku,merespons masalah, interaksi antar warga. Bila organisasi sudahtumbuh budaya mutunya merek akan mempunyai beberapakarakteristik utama sebagai berikut.Terbuka, kontinyu berkomunikasiKerjasama internal yang saling mendukungPendekatan kerjatim dalam mengatasi masalah prosesproduksi/jasa
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Obsesi untuk peningkatan  mutu yang berkesinambunganPelibatan staf/karyawan dan pemberdayaan secara meluasMengharapkan dengan penuh masukan dan saran daripelanggan/klien.Apakah organisasi mempunyai karakteristik seperti di atas?Cara yang terbaik adalah dengan melakukan survey dan pengkajiankarakteristik di atas kepada seluruh warga secara sistematik, misaldistratifikasikan menurut posisi dari top menenjr, manajer menengahsampai pekerja garis depan. Berikut contoh instrumen survey dariGoetsch dan Davis (1994).
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Posisi        :Tanggal     :Petunjuk   :Tujuan dari survey ini adalah untuk mengkaji budaya mutu di organisasi kita.Hasil survey ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi pada indikator manaorganisasi kita perlu difasilitasi untuk dapat secara kontinyu meningkatkan mutuproduk dan jasa yang hasilkan.Responslah setiap pertanyaan /pernyataan berikut dengan cara melingkarinomer pilihan yang tersedia disisi kanan. Angka 0 (nol) merepresentasikankriteria yang ditanyakan belum terjadi dan nilai 5 (lima) merepresentasikansudah terjadi/ada dengan baik.Mohon tidak merespons bila Saudara tidak yakin/tahu secara pasti.1 Semua warga organisasi memahami visiorganisasi 0 1 2 3 4 52 Semua warga organisasi memahami misiorganisasi 0 1 2 3 4 5
3 Semua warga organisasi memahami peranmereka masing-masing dalam organisasiuntuk mencapai misi organisasi 0 1 2 3 4 5
4 Semua manajer (top, menengah, lapangan)komitmen untuk peningkatan mutuproduk/jasa dan daya saing 0 1 2 3 4 5
5 Manajer puncak berkomitmen meningkatanmutu produk/jasa dan daya saing 0 1 2 3 4 5
6 Manajer menengah berkomitmenmeningkatan mutu produk/jasa dan dayasaing 0 1 2 3 4 5
7 Manajer memperlakukan warga sebagaiasset yang berharga 0 1 2 3 4 58 Manajer memperlakukan warga sebagaiasset yang berharga 0 1 2 3 4 59 Manajer memperlakukan warga sebagaiasset yang berharga 0 1 2 3 4 5

10 Komunikasi antar manajer dankaryawan/staf untuk semua tingkatan lancardan terbuka 0 1 2 3 4 5
11 Hubungan  internal kemitraan antaramanajer dan karyawan/staf ada dan salingmendukung 0 1 2 3 4 5
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12 Hubungan  internal kemitraan antara antarkaryawan/staf ada dan saling mendukung 0 1 2 3 4 513 Mutu produk/jasa dirumuskan merujuk padaharapan pelanggan eksternal dan internal 0 1 2 3 4 514 Pelanggan/klien terlibat dalam sikluspenngembangan mutu produk/jasa 0 1 2 3 4 515 Karyawan/staf ikut dalam prosespengambilan keputusan 0 1 2 3 4 5
16 Pemberdayaan karyawan/staf agar dapatberkontribusi dalam peningkatan mutu yangberkesinambungan 0 1 2 3 4 5
17 Proses kinerja dikaji secara ilmiah/objektifberdasar data lapangan 0 1 2 3 4 518 Data kajian digunakan sebagai dasar dalampengambilan keputusan 0 1 2 3 4 5
19 Karyawan/staf menerima diklat yangdibutuhkan untuk selalu dapat meningkatkankinerja mereka. 0 1 2 3 4 5
20 Semua karyawan/staf di semua tingkatanmenjunjung tinggi etika kerja 0 1 2 3 4 5

2)  Tuliskan daftar rencana semua yang akan diganti.Kajian menyeluruh terhadap budaya organisasi yang ada,selanjutnya identifikasi perubahan/peningkatan yang diperlukan.Perubahan tersebut akan menggeser status quo. Dan ini semua harusdicatat dan sementara tanpa deskripsi. Misalnya, dari hasil kajiandiketahui bahwa masukan pelanggan/klien belum dimasukan dalamsiklus peningkatan mutu produk/jasa, maka daftar program perludicatat : “siklus peningkatan mutu produk/jasa harus diubah denganmencakup hasil survey harapan pelanggan/klien sebagai inputs.
3)  Buat satu rencana komprehensif untuk hal-hal yang akan
diganti/diperbaharui.Rencana untuk perubahan efektif dibuat menurut pola 4W+1H:Apa, Siapa, Kapan, Dimana, dan Bagaimana. Setiap elemen di atasmendeskripsikan satu hal perencanaan sebagai berikut.
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Apa tugas yang harus diselesaikan? Apa yang mungkin menjadipenghambat utama? Apa yang mungkin terpengaruh padaproses dan prosedur akibat perubahan?Siapa yang akan terkena dampak perubahan, Siapa yangseharusnya terlibat agar perubahan berhasil? Siapa yangtertantang perubahan?Kapan perubahan diimplementasikan? Kapan hasil kemajuanakan diukur?Kapan berbagai tugas terkait perubahandiselesaikan? Kapan implementasi keseluruhan perubahandicapai?Dimana perubahan akan diimplementasikan? Dimanastaf/karyawan dan proses produksi/jasa yang akanterpengaruh akibat perubahan?Bagaimana perubahan seharusnya dilaksanakan? Bagaimanaperubahan akan mempengaruhi banyak orang dan prosesproduksi/jasa? Bagaimana perubahan akan meningkatkanmutu, produktivitas, dan daya saing?Dokumen rencana harus memuat ke lima komponen di atas dansetiap komponen harus komprehensif, teliti amun upayakansesingkat mungkin.
4) Pahami tahap-tahap  transisi emosi pada proses perubahan.Para pendukung sangat berperan penting dalam implementasiperubahan. Kesuksesan implementaasi perubahan akan sangattergantung pada seberapa jauh mereka memainkan perannya. Parapendukung sangat penting memahami tahap-tahap transisi emosipada proses perubahan terutama terkait dengan mereka yang tidakmenghendaki perubahan. Para pendukung perlu memberikandukungan bagi para penolak untuk dapat melalui ke tujuh tahapanterutama di tahapan ke-sadar-an (rebuilding) dan penguatankembali (rebuilding) sampai tahapan emosi para penolak kembalinormal (recovery).
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5) Identifikasi orang kunci dalam organisasi baik sebagai
pendukung maupun penolak perubahan, upayakan kelompok
penolak menjadi pendukung.Identifikasi orang-orang kunci baik pendukung maupun penolakperubahan. Kumpulkan mereka dan berikan rencana perubahan kepadamereka. Berikan kesempatan kepada kelompok pendukung maupunkelompok penolak untuk mengutarakan pernyataan-pernyataanmereka. Dari pertemuan ini upayakan kelompok penolak menerimarasional perubahan dan menjadi ikut mendukung perubahan. Catatkepedulian-kepedulian mereka dan bila tepat gunakan pendekatanpengahragaan (carrot) dan teguran/hukuman (stick).
6)  Gunakan pendekatan pikiran dan hati dalam mengenalkan
budaya mutuManajer dan kelompok pendukung perlu menyadari bahwapenjelasan rasional (intelektual) saja tidak cukup membawa kelompokpenentang menjadi pendukung. Secara rasional kelompok penentangbisa jadi setuju terhadap perubahan, tetapi belum tentu mereka cepat-cepat menjadi pendukung perubahan tersebut. Secara alami orang lebihmempertahankan kemapanan yang mereka merasa sudah nyaman danaman sehingga umumnya mereka menolak perubahan (paling tidak ditahap awal) walau secara rasional mereka menerima nilai tambah dariperubahan. Pada keadaan ini kelompok penolak lebih mengedepankanrasa (hearts) dari pada rasio. Untuk itu perlu waktu untuk mengubahkelompok penolak menjadi pendukung terutama di tahap awal dariimplementasi perubahan.Strategi terhadap kelompok penolak, perlu komunikasi yangintens, terbuka dan mungkin lebih baik person to person. Manajer dankelompok pendukung perlu mengundang kelompok penolak di forumterbuka. Dengarkan pernyataan mereka termasuk reaksi merekaterhadap hal yang paling negatip. Tanggapi pernyataan mereka secaraobjektif, sabar, dan tidak menghindar apalagi menyerang. Ketikamayoritas staf/karyawan mendukung perubahan maka bersama dengan
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kelompok pendukung menjadi gerakan desakan publik (critical mass)yang akan efektif mempengaruhi kelompok penolak untuk berubahmenjadi pendukung.
7) Gunakan strategi persahabatan menuju budaya mutu dengan
perlahan tetapi ajegStrategi “pershabatan” maknanya tahapan hubungan untukmempengaruhi orang lain secara perlahan tetapi ajeg untuk mencapaihasil akhir yang diharapkan.  Dengarkan secara sabar penuh pengertianselanjutnya tanggapi setiap masalah yang disampaikan. Bila komunikasiantar pendukung dan penolak perubahan menjadi komunikasipersahabatan maka pihak pendukung akan lebih mampu danmemungkinkan mempengaruhi kelompok penolak menjadi pendukungperubahan.
8)  DUKUNG, DUKUNG, DUKUNG.Strategi terakhir dalam implementasi perubahan adalah dukung,dukung, dan dukung. Maknanya, bahwa dukungan material, moral,emosional diperlukan di tahap-tahap awal. Ini diilustrasikan sepertiseorang yang pertama kali akan meniti tali yang terbentang dari gedungke gedung yang tinggi. Dia akan berhasil dengan baik bila ada pihakyang membantu dari awal titian dan seseorang yang menyemangati diujung tali di seberang gedung. Bila perlu ada orang yang memasangjarring pengaman dibawah untuk mengamankan bila ia jatuh.Perencanaan adalah penting, komunikasi adalah dioerlukan, tetapidukungan adalah esensial.
Pertanyaan Refleksi:1. Jelaskan Pengertian Budaya secara umum dan dalam konteks MMT2. Sebut dan jelaskan secara singkat wujud/indikator Budaya Mutu disekolah dan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota?3. Bagaimana strategi menumbuhkan Budaya Mutu di sekolah danKantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota?
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4. Bagaimana merespons kelompok yang menolak perubahan danberikan contoh riil di satuan pendidikan dan Kantor DinasPendidikan Kabupaten/Kota?5. Menurut Tuckman ada berapa tahapan respons warga organisasidalam menyikapi perubahan dan sebutkan cirri-ciri situasi masing-masing tahapan.6. Upaya apa yang perlu dilakukan oleh pimpinan (sekolah dan kantordinas pendidikan) di masing-masing tahapan di soal nomer 5 diatas agar implementasi MMT dapat berhasil?7. Modifikasikan 20 butir survey indicator budaya mutu untukkonteks satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotadi Indonesia!
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BAB VI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MMT

Sebagaimana dijelaskan pada Bab I, MMT mencakup dua ranah,yakni falsafah MMT dan metode atau cara mengimplementasikan MMT.Pimpinan dan seluruh warga institusi perlu memperoleh pendidikandan pelatihan (diklat) dengan cara dan porsi yang berbeda untukpimpinan puncak, menengah, dan staf. Untuk itu pada Bab VI ini dibahastopik-topik yang akan secara luas menjelaskan pendidikan danpelatihan untuk MMT, yaiyu (1) Hakekat Pendidikan, Pelatihan, danBelajar; (2) Analisis Kebutuhan Pelatihan; (3) Materi Pelatihan; (4)Pelaksanaan Pelatihan; (6) Evaluasi Pelatihan; (7) Sebab-sebabKegagalan Pelatihan.
1. Hakekat Pendidikan, Pelatihan, dan BelajarSalah satu elemen penting dalam MMT adalah peningkatan danpengembangan profesional staf dan institusi perlu menyiapkanpendidikan dan pelatihan bagi para stafnya. Sering kita jumpai istilahpendidikan, pelatihan, dan belajar ketiganya saling dipertukarkan dalamdeskripsi peningkatan dan pengembangan staf. Pertukaran ketiga istilahtersebut umumnya hanya untuk tujuan kepraktisan. Namun, sebagaimanajer perlu memilah ketiganya secara cermat. Dalam bahasan MMTini, Goetsch dan Davis (1994, 307) mendifinisikan pelatihan (training)sebagai brikut.
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“Training is an organized, systematic series of activities designed
to enhance an individual’s work-related knowledge, skills, and
understanding and/or motivation.”Selanjutnya dijelaskan bahwa pelatihan berbeda dari pendidikandari karakteristiknya dalam aspek kepraktisan, spesifik, dan segeradipakai. Pelatihan terkait dengan peningkatan kinerja pekerja ditempatkerja, untuk spesifik kemampuan atau motivasi, dan segeradiaplikasikan. Pendidikan adalah peningkatan dan pemberdayaanpesertanya lebih luas dan perlu waktu lebih lama, lebih teoretis danfilosofis dari pada pelatihan. Pelatihan adalah bagian dari pendidikandan tujuan dari keduanya adalah belajar (learning). Jadi, belajar dalamkonteks diklat adalah upaya melalui pendidikan dan/atau pelatihanuntuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap untukmampu berinovasi, mengambil inisiatif, dan kreatrif mengatasi masalahsehingga dapat melaksanakan tugas kerjanya secara efektif dan efisien.Ada bidang singgung antara pendidikan dan pelatihan, yaitupendidikan kadang memerlukan seting pembelajaran praktek dilapangan sebagaimana dilakukan umumnya untuk pelatihan. Untukkeperluan kepraktisan bahasan pada topik disini kita gunakan istilahpelatihan.  Berikut akan dibahas topik-topik Analisis KebutuhanPelatihan, Kurikulum dan Silabus, Pelaksanaan Pelatihan, EvaluasiPelatihan,  dan Sebab-sebab kegagalan Pelatihan.

2. Analisis Kebutuhan PelatihanBila pelatihan merupakan aktualisasi dari kebijakan nasionalatau kebijakan pusat atau bahkan program internasional (top-down
policy), maka Analisa Kebutuhan Pelatihan (AKP) tidak terlaludiperlukan bahkan demi efisiensi tidak dilakukan. Dalam bidangpendidikan, misalnya kebijakan implementasi Kurikulum 2013,Pendidikan Karakter, Evaluasi Diri Sekolah dalam Sistem PenjaminanMutu Pendidikan. Hal ini dikarenakan materi pelatihan (kurikulum san
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silabi) sudah dikemas oleh pihak pusat dan sering juga termasuknarasumbernya.Beda masalahnya kalau inisiatif pelatihan datang dari pimpinaninstitusi untuk meningkatkan kinerja staf/karyawan dalammenghasilkan produk/jasa yang dihasilkan oleh institusi. Hal inibiasanya dilakukan untuk meningkatkan daya saing karena adanyakompetisi yang oleh Fred (2005) dikenal dengan “lima penjuru
persaingan” yang terdiri dari: (1) Persainagan sesama perusahaan; (2)Persingan dengan produk pengganti; (3) Persaingan dengan konsumen;(4) Persainagan dengan pendatang baru; (5) Persaingan denganpemasok. Kelima penjuru persaingan diiIlustrasikan sebagai Gambar 6.1berikut.

Gambar 6.1: Lima Penjuru Persaingan Bisnis
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Dari persaingan di atas, pertanyaannya apakah pimpinaninstitusi mengetahui kebutuhan apa atau pelatihan apa yang diperlukanoleh warga institusinya untuk dapat menaikan daya saing dalampersaingan di atas. Lebih spesifik lagi, kemampuan apakah yangdiperlukan staf/karyawan termasuk supervisor bahkan menejer diinstitusinya sehingga mutu produk/jasa yang dihasilkan dapat bersaingdengan produk/jasa yang dihasilkan oleh institusi lainnya  maupunmenghadapi empat penjuru persaingan lainnya. Jawabnya sebagianbesar pimpinan institusi tidak tau. Pelatihan yang dilakukan di instansiumumnya ditentukan berdasarkan keinginan (want) dari kepalainstansi bukan atas dasar kebutuhan (needs) staf/karyawannya.Umumnya pimpinan institusi melakukan analisis kebutuhan pelatihan(AKP) hanya dengan mengadakan pertemuan dengan staf tetapi jarangyang dilakukan analisis kebutuhan secara professional. Dalam sistemmanajemen mutu, maka setiap karyawan membutuhkan pelatihanmendasarkan pada prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (continuous
quality improvement).Ada dua prinsip penting yang perlu diperhatikan dalammerancang pelatihan. Pertama, kesempatan pelatihan diberikan kepadakaryawan yang paling membutuhkan . Kedua, pelatihan harus dirancanguntuk menghasilkan nilai balikan yang mendukung tujuan organisasiguna meningkatan mutu produk/jasa institusi dan daya saing. Untuk halpertama manajer perlu mendengar dan mengakomodasi masukan daribawah atau pekerja lapis depan dengan prinsip piramida terbalik (lihatpenjelasan di Bab IV, Gambar 4.1) dan mengedepankan prinsip buttom-
up. Untuk hal kedua, maka manajer perlu menjawab kedua pertanyaanberikut. Pengetahuan, ketrampilan, dan sikap apakah yangdibutuhkan karyawan agar produk/jasa yang dihasilkaninstitusi (misalnya) menjadi kelas nasional?
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Pengetahuan, ketrampilan, dan sikap apakah yang dipunyaikaryawan saat ini?Perbedaan jawaban dari kedua pertanyaan di atasmengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi orgnisasi, baik unutk tingkatindividu, grup, maupun organisasi secara keseluruhan. AKP untuktingkat individu dapat digunakan antara laian dengan teknik analisisdeskripsi pekerjaan, test, wawancara, angket, observasi, tindakan-tindakan penting (critical incidents). AKP tingkat grup dapat dilakukan,antara lain dengan cara diskusi grup terfokus (focus group discussion,FGD), sosiogram, dan perilaku model (behavior modeling). Untuk AKPorgansisasi dapat dilakukan dengan cara, antara lain analisis arsip danlaporan (record and report), analisis kecenderungan dan kesempatanmasa yang akan datang (trends and opportunities). Dalam bab ini bukanporsinya untuk mendeskripsikan secara detail dari masing-masingteknik AKP. Bila pembaca ingin memperoleh informasi secara detaildapat membaca referensi antara lain “Diagnosing Management Training
and Development Needs” oleh Milan K. & Josepsh P. (1989) atau“Employee Training And Development “ oleh Raymond A. Noe (2010).Di bidang pendidikan kepala sekolah dapat terlibat dalam halmengkaji kebutuhan pelatihan pada dua level, yaitu level organisasi danlevel individu. Kepala sekolah yang bekerja baik dengan komite sekolah,guru, dan stafnya tentu memahami secara langsung kemampuan merekadari hari ke hari baik secara individu maupun secara keseluruhan tim.Observasi adalah salah satu metode untuk mengetahui kebutuhanpelatihan. Apakah secara tim ada masalah? Secara individu guru, stafmempunyai kesulitan dalam melaksanakan tugas keseharian mereka?Cara yang lebih terstruktur untuk mengkaji kebutuhan pelatihanadalah menanyakan guru dan staf untuk menyatakan kebutuhan merekayang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sehari-hari mereka dandapat pula untuk mengantisipasi kebutuhan yang segera dihapai dalamaspek pengetahuan dan ketrampilan. Para guru dan staf termasukkomite sekolah mengetahui persis kebutuhannya. Mereka juga
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mengetahui pada tugas pekerjaan yang mana mereka dapat bekerjadengan hasil “sangat baik”, pada tugas yang mana mereka dapat bekerjadengan hasil “baik”, dan pada tugas yang mana mereka “tidak dapatbekerja sama sekali”. Curah pendapat yang memfokuskan padakebutuhan pelatihan adalah pendekatan lain yang dapat digunakan.Pendekatan curah pendapat adalah pendekatan efektif dimana stafpeserta dapat menyampaikan pendapatnya dan ini sebagai bagiandalam proses peningkatan yang menerus.Jenis pendekatan analisis kebutuhan pelatihan lainnya yangdapat digunakan adalah survey analisis tugas pekerjaan. Pendekatan inilebih terstruktur karena tugas dianalisis secara rinci kedalam aspekpengetahuan (knowledge), ketrampilan (psychomotor), dan sikap(attitude). Instrumen survei disusun mengacu kepada tiga aspek ini danpertanyaan disusun sedemiki rupa sehingga jawaban responden dapatmenggambarkan bagian mana dari ketiga aspek di atas yang telahdimiki dan mana yang belum dimiliki staf atau guru yang disurvei.Secara teoritis instrument harus disusun dengan cakupan yangkomprehensif, jangan terlalu terfokus pada stu bagian dan melupakanbagian lainnya. Untuk itu dalam penyusunan instrument disarankanperlu  melibatkan pihak yang akan disurvey sebagai cek silang terhadapcakupan dan keterpercayaan instrument.
3. Materi PelatihanKarena Penerapan MMT di sebuah instansi memerlukanpemahaman semua warga institusi tentang falsafah manajemen mutudan dan metode atau teknis implementasinya. Falsafah manajemenmutu dapat dapat merujuk pada Sallis (2005) yang mencakuppengertian mutu, falsafah manajemen mutu, sejarah, control mutu,jaminan mutu, dan manajemen mutu.  Metode atau teknis implementasidapat merujuk ke “Trilogi Juran” yang dalam Tjiptono (2000, 55)mencakup Perencanaan Mutu, Control Mutu, dan Peningkatan Mutu.Selanjutnya dijelaskan, Perencanaan Mutu ditempuh melalui
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penguasaan: (1) menentukan siapa pelanggan kita; (2) mengidentifikasikebutuhan para pelanggan; (3) mengembangkan produk/jasa dengankeistimewaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan; (4)mengembangkan system dan proses yang memungkinkan organisasimenghasilkan keistimewaan tersebut: (5) menyebarkan rencana kepadalevel operasional. Pengendalian Mutu mencakup: (1) menilai mutukinerja actual; (2) membandingkan kinerja dangan tujuan; (3) bertindakberdasarkan perbedaan kinerja dan tujuan. Sedangkan Perbaikan Mutudilakukan secara menerus berkelanjutan (on-going process) danmencakup: (1) mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untukperbaikan mutu setiap tahun; (2) mengidentifikasi bagian-bagian yangmemerlukan perbaikan dan melakukan perbaikannya; (3) membentuktim yang diperlukan untuk perbaikan-perbaikan di atas; (4)memberikan fasilitas, termasuk dukungan dana, yang memadaisehingga tim mampu menemukan penyebab utama masalah, solusi, danpengendalian untuk mencapai mutu produk/jasa yang diharapkan.Untuk konteks pendidikan, materi di atas perlu dilengkapi sarandari Sallis (2005) yang mencakup, antara lain (1) falsafah MMT danmiskonsepsi; (2) Kaizen dan peningkatan mutu berkesinambungan; (3)perubahan kultur; (4) paradigma organisasi terbalik; (5) kolega sebagaipelanggan; (6) Profesionalisme dan fokus pelanggan; (7) Mutupembelajaran; dan (9) kendala-kendala yang harus diatasi ketikamengenalkan MMT. Langkah berikutnya adalah mengkonversikebutuhan tersebut kedalam tujuan pelatihan. Manajer atau kepalainstitusi dapat membentuk tim (kalau mampu menyewa konsultan)untuk merencanakan pelatihan mencakup pelaksanaan dan evaluasi,dan tindak lanjutnya.
4. Sasaran PelatihanSebagaimana disinggung di depan, karena MMT umumnyamerupakan hal baru maka pelatihan perlu diberikan kepada semuawarga institusi termasuk manajer menengah dan manajer puncak. Porsi
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dan materi pelatihan tentu berbeda antara manajer dan staf. Materipelatihan untuk manajer fokus pada falsafah, perencanaan, strategipelaksanaan dan pembudayaan serta tindak lanjutnya, sedangkan stafdan pekerja garis depan lebih fokus pada teknik pelaksanaanpeningkatan mutu. Untuk konteks pendidikan, Kepala Dinas dapatdikategorikan sebagai manajer puncak, pengawas, kepala sekolah, dankomite sekolah sebagai manajer menengah, dan guru dan staf sebagaipekerja garis depan. Beberapa hal perlu dipertimbangkan dalammerancang pelatihan khusus untuk para manajer, yaitu sebagai berikut.
 Manajer lebih menyukai dilatih secara sendiri sebagai kelompokmanajer
 Manajer tidak nyaman dilatih satu kelas dengan bawahannya
 Manajer lebih menyukai dilatih oleh ahli dari luar instansi yang
 Manajer menyukai belajar dari pengalaman manajer terkenalyang sukses
 Manajer lebih suka dilatih di luar instansi (off-site training)
 Manajer menyukai belajar dari kunjungan ke perusahaanterkenal yang sukses.Sesuai makna huruf “T” dalam TQM yang telah dijelaskanmenurut Sallis di BAB I bahwa T in TQM dictates that everything and

everybody in the organization is involved in the enterprise of continuous
improvement, maka siswa (yang perlu dipandang sebagaipelanggan/klien eksternal tetapi sekaligus juga sebagai pelangganinternal- lihat BAB III) mereka perlu diberi pelatihan MMT. Porsi materipelatihan tentu berbeda dengan manager dan staf, yaitu lebih padafalsafah dan penumbuhan kesadaran untuk bersinergi dalam upayapeningkatan mutu pendidikan secara menerus dan berkesinambungan.Metode penyampaian kepada siswa juga perlu disesuaikan dengantingkatan usia/jenjang pendidikan dan secara umum lebih bersiafatsosialisasi bahwa MMT perlu didukung oleh semua warga sekolahtermasuk siswa. Pelibatan siswa secara perwakilan atau melalui survey
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dalam penyusunan kurikulum baik akademik maupun non-akademik(ko-kurikuler) perlu diupayakan.
5. Pelaksanaan PelatihanAda berbagai pendekatan dalam pelaksanaan pelatihan, Goetschand Davis (1994, 325) mengkatagorikan pendekatan pelaksanaanpelatihan kedalam tiga katagori, yaitu pendekatan internal, pendekataneksternal, dan pendekatan partnership. Secara rinci ketiga pendekatanini dapat dijelaskan sebagai berikut.Pendekatan Internal (Internal Approaches), yaitu pelatihan yangdilakukan ditempat kerja. Pelatihan ini melipupti antara lainindividual pemagangan (one-on-one training), pelatihandintempat kerja (on-the-job training), pelatihan grup (group

instruction), dan modul media (media-based instruction) yangdapat terdiri dari audio, video dan buku kerja. Bentukpemagangan di bidang pendidikan dapat berupa asisten lab,asisten dosen, tim work guru senior-yunior dengan esensi yuniorbelajar dari sang senior yang menjadi contoh yang baik (role
model).Pendekatan Eksternal (External Approaches), yaitu pelatihan ataukegiatan pengembangan yang dilakukan di luar tempat kerjayang disediakan oleh institusi pemerintah, institusi swasta,organisasi profesi, dan lembaga pelatihan swsta. Pendekatan iniada yang berjangka pendek dan ada yang berjangka panjang.Untuk pelatihan jangka pendek, misalnya mendaftarkankaryawan di pelatihan singkat (beberapa jam sampai beberapaminggu), sedangkan untuk yang jangka panjang dapatmendaftarkan karyawan untuk beberapa mata kuliah diperguruan tinggi.Pendekatan Kemitraan (Partnership Approaches), yaitu pelatihanatau program pengembangan karyawan yang dilakukan denganbekerjasama dengan akademi, polyteknik, bahkan institut atau



104 Pendidikan dan Pelatihan MMT

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM)
TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN

universitas dimana program pengembangan dikemas secarakhusus sesuai kebutuhan institusi pengirim (customized
program).Apapun bentuk pelatihan dan pengembangan yang dipilih, makamanajer harus menekankan pada penyelenggara/penyedia pelatihanbahwa dalam pelaksanaannya harus merujuk pada prinsip-prinsippembelajaran berbasis kegiatan (hands-on activities). Sims (2002, 79)menyarankan prinsip piramida hasil belajar (Learning Outcome

Pyramid), yaitu “Saya mendengar dan saya lupa, Saya melihat dan sayatahu, Saya mengerjakan dan saya bisa” (I hear and I forget, I see and I
know, I do and I understand). Dalam Goetsch dan Davis (1994, 328) dijelaskan lebih rinci prinsip-prinsip pendekatan belajar dan hasil belajaryang berupa ingatan dan/atau kemampuannya (learning retention)sebagaimana diilustrasikan dalam gambar piramida berikut.10 persen dari apa yang dibaca20 persen dari apa yang didengar30 persen dari apa yang dilihat50 persen dari apa yang dilihat dandidengar70 persen dari apa yang dilihat dandibicarakan90 persen dari apa yang dikatakantentang apa yang dia kerjakanGambar 6.1: Piramida Hubungan Pendekatan Pembelajaran dan HasilBelajarEsensi dari prinsip piramida hasil belajar tersebut bahwainstruktur harus menggunakan multi pendekatan dalam meyampaikanpembelajarannya, yaitu melibatkan peserta pelatihan terlibat berbagaikegiatan belajar mulai dari mendengarkan, melihat, membaca, dan
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menggerjakan untuk memaksimalkan pencapaian persentasi hasilbelajar, dan diupayakan mencapai 100% tujuan pembelajaran yangdiharapkan.Terlepas dari bentuk pendekatan pelatihan yang dipilih, makadalam penyelenggaraannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip MMTsebagaimana di tegaskan oleh J.M. Juran sebsgai berikut.
Apakah pelatihan sebuah pilihan sukarela atau kebutuhan? Bilapelatihan adalah sebuah hal yang esensial dari sistem mutuuntuk mencapai tujuan organisasi dan organisasi komitmentterhadap pelaksanaan MMT maka pelatihan menjadi sebuahkewajiban bukan lagi suatu pilihan yang sukarela.
Bagaimana urutan peaksanaan pelatihan bagi staf dan manajer ?Walaupun dalam seting MMT kebutuhan pelatihan dianjurkandirujuk dari bawah (bottom-up approach), namun dalam urutanpelaksanaau memberi contohnya perlu dibalik yaitu dari dariatas ke bawah (top-down approach). Manajer menerima materilebih sedikit tetapi lebih dulu menerimanya. Untuk konsep,falasafah yang baru termasuk MMT, manajer puncak danmenengah perlu memperoleh pelatihan lebih awal dari staf dankaryawan garis depan dengan alasan (1) dengan memperolehpelatihan lebih awal manajer akan mempunyai kemampuanyang lebih sehingga mampu meriviu usulan pelatihan yangsemua bagi staf dan karyawannya; (2) Manajer mampumembangun kultur budaya mutu dan menjadi contoh (role
model) dalam pelaksanaan MMT.

Materi pelatihan apa yang harus diajarkan? Materi pelatihanperlu disusun untuk mendukung visi, misi, dan programinstitusi untuk mencapai peningkatan mutu produk/jasa,produktivitas, dan daya saing. Sebagaimana dijelaskan di depankebutuhan pelatihan ditentukan oleh dari perbedaan daripengetahuan, ketrampilan dan sikap (attitude) antara yangdimiliki oleh karyawan , staf, dan manajer dengan apa yang
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dibutuhkan mereka untuk dapat berkinerja dalam mendukungtujuan institusi.Karena kebutuhan pelatihan setiap karyawan/staf berbedatingkatnya dan cakupannya, maka institusi perlu punya arsipyang dapat melacak pelatihan yang telah dimiliki olehkaryawan, staf, dan manajer.Agar pelatihan MMT bagi warga institusi dapat berlangsungefektif, maka pimpinan perlu memberi penekanan dan pengendaliansehingga setiap pelaksanaan pelatihan harus merujuk prinsip-prinsipsebagai pembelajaran. Goetsch dan Davis (1994, 332) menuliskan tujuhprinsip pembelajaran sebagai berikut.
1. Orang belajar dengan baik mananakala dia dalam keadaan

siap untuk belajar
2. Orang belajar dengan mudah mana kala apa yang dia pelajari

terkait dengan apa yang telah dia ketahui
3. Orang belajar dengan baik dengan cara tahap demi tahap
4. Orang belajar dengan mengerjakan
5. Semakin sering mereka menggunakan apa yang dipelajari,

semakin baik mereka akan mengingat dan memahaminya
6. Keberhasikan dalam belajar menstimulus tambahan belajar

lebih lanjut.
7. Orang memerlukan umpan balik yang segera dan

berkelanjutan untuk mengetahui bahwa dia telah belajar
dengan benar.Secara operasional sebagaimana lazimnya mengajar, makasetiap instruktur dan untuk setiap mata pelatihan harus dipersiapkandan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan utama pembelajaran, yaituPersiapan, Presentasi, Aplikasi, dan Evaluasi. Persiapan mencakupsemua tugas yang diperlukan untuk menjadikan siswa siap belajar,instructor siap mengajar, dan fasilitas yang diperlukan tersedia dan siapdigunakan dalam proses pembelajaran. Menyiapkan siswa maksudnyamemotivasi untuk siap belajar. Instruktur perlu menyiapkan rencana
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proses pembelajaran (RPP) dengan materinya dan segala alat,perlengkapan, dan media yang diperlukan termasuk ruangan yangdiperlukan.Presentasi adalah menyampaikan materi yang perlu dipelajarisiswa. Ini dapat berupa ceramah, demonstrasi, tanya jawab, membantusiswa menggunakan software computer, video, penugasan, dan mugkinmodul. Aplikasi pada dasarnya adalah memberi kesempatan siswamenerapkan materi yang dipelajari. Aplikasi mencakup rentanganaktivitas simulasi atau permodelan sampai dengan aktivitas nyata
(hands-on) pada situasi yang sesungguhnya. Evaluasi adalah cara untukmengetahui sejauhmana materi yang dipelari telah dikuasai siswa. Caramelakukan atau teknik evaluasi untuk satu sesi pelatihan tidak harusmelalui proses yang komplek dan sulit dan perlu dipilih cara/teknikyang pas untuk mengukur tujuan pembelajaran. Kalau tujuanpembelajaran telah dirumuskan dalam rumusan redaksi dengan istilah–istilah yang dapat diukur, dapat diamati maka evaluasi menjadi mudahdan sederhana. Misalnya, setelah selesai pelatihan peserta dapatmelakukan X, Y, dan Z dengan aman, maka cara evaluasinya pesertadiminta melakukan X, Y, dan Z, amati cara mengerjakan dan hasilnya.Dengan kata lain, apakah peserta telah melakukan X, Y, dan Z secaraprofessional dan aman. Secara detail teknik dan cakupan evaluasidijelaskan pada Sub-Bab berikut.
5.  Evaluasi PelatihanUntuk mengetahui apakah pelatihan sudah memenuhi harapanmaka perlu dijawab pertanyaan-pertanyaan: Apakah pelatihanmencapai tujuan yang dirumuskan?;  Apakah peserta pelatihanmenerapkan hasil pelatihan di tempat kerja?; Apakah pelatihanmemberi dampak bagi yang bersangkutan dan institusi? Manajer perlutahu jawaban dari semua pertanyaan di atas untuk setiap kalimenyelenggarakan pelatihan. Namun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut  tidaklah mudah. Evaluasi pelatihan dimulai denganmerumuskan pernyataan maksud pelatihan secara jelas. Maksud
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pelatihan berbeda dengan tujuan pelatihan, yang pertama secara konseplebih umum sedang yang kedua lebih spesifik dan terukur.Maksud pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan,ketrampilan, dan sikap karyawan sehingga dapat meningkatkan mutuproduk/jasa institusi yang muaranya meningkatkan kinerja instistusi.Untuk mengetahui apakah kinerja institusi meningkat karena pelatihan,manajer perlu mengetahui tiga hal berikut.Apakah pelatihan yang terlaksana valid?Apakah karyawan belajar ?Apakah yang dipelajari karyawan tersebut membawa nilaitambah di tempat kerja?Pelatihan yang valid adalah pelatihan yang konsisten dengantujuan pelatihannya. Validitas pelatihan dapat dilacak dari dua tahapanproses. Pertama, membandingkan dokumen pelatihan (antara lain,deskripsi garis besar pelatihan, rencana pembelajaran, kerangkakurikulum) dengan tujuan pelatihan. Bila pelatihannya valid makakerangka dan isi dokumen rencanan pelatihan tersebut merupakanjabaran dari tujuan pelatihan.  Kedua, membandingkan  konsistensiantara pelaksanaan pelatihan dengan kerangka dan isi dokomenpelatihan. Bila pelaksanaan pelatihan tidak sesuai dengan dokumenpelatihan yang telah disetujui, maka pelatihan tersebut tidak valid dansebaliknya bila ada konsistensi dari keduanya maka pelatihan tersebutvalid. Daftar pernyataan dalam tabel berikut dapat dipakai sebagaireferensi penilaian peserta di akhir diklat untuk menggambarkanvaliditas dan mutu pembelajaran.
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Tabel 6.1-Instrument Evaluasi Pembelajaran
Petunjuk:Pada skala 1-5 (5=tertinggi; 1=terendah), nilailah instruktur Saudara untuksetiap butir pernyataan berikut. Kosongkan/lewatkan bila pernyataantersebut tidak terkait.

A. Organisasi Pembelajaran Diklat Skala1. Tujuan (jelas - tidak jelas) 1 2 3 4 52. Persyaratan Diklat (menantang – tidakmenantang) 1 2 3 4 53. Tugas-tugas (bermanfaat – tidak bermanfaat) 1 2 3 4 54. Materi (baik – tidak baik) 1 2 3 4 55. Prosedur Test (efektif – tidak efektif) 1 2 3 4 56. Sistim/Pembobotan Penilaian (dijelaskan –tidak dijelaskan ) 1 2 3 4 57. Pengembalian Tugas (segera – tidakdikembalikan) 1 2 3 4 58. Keseluruhan Penyelenggaraan (baik – tidakbaik) 1 2 3 4 5
Komentar:

B. Ketrampilan Mengajar9. Tatap Muka di Kelas (produktif – tidakproduktif) 1 2 3 4 510. Penjelasan Instruktur (efektif – tidak efektif) 1 2 3 4 511. Diskusi Kelas (efektif – tidak efektif) 1 2 3 4 512. Pengantar Topik Pembelajaran (efektif – tidakefektif) 1 2 3 4 513. Umpan Balik (manfaan – tidak manfaat) 1 2 3 4 514. Respons Terhadap Siswa (positif – negative) 1 2 3 4 515. Bantuan Terhadap Siswa (selalu – tidakpernah) 1 2 3 4 5
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16. Keseluruhan Ketrampilan Mengajar (sangatbaik – sanglek) 1 2 3 4 5
Komentar:

C. Manfaat Diklat17. Mata Diklat ( menantang secara intelektual –biasa-biasa saja) 1 2 3 4 518. Penjelasan Instruktor Untuk Mata Diklat 1 2 3 4 519. Keseluruhan Nilai Substansi Mata Diklat 1 2 3 4 5
Komentar:

Mengetahui apakah karyawan telah belajar atau tidak dalampelatihan dapat didijelaskan apakah evaluasi dirancang dalam pelatihanatau tidak. Karyawan dapat dites dan nilai hasil tes akan menunjukanapakah karyawan telah belajar atau tidak dengan catatan alatevaluasi/tes tersebut mereprentasikan tujuan pelatihan. Bila pelatihantelah valid dan karyawan telah belajar maka pelatihan sudah semestinyaakan memberi nilai tambah peningkatan kemampuan karyawan ditempat kerja. Nilai tambah kinerja karyawan yang semestinya sudahdiidentifikasi melalui analisis kebutuhan pelatihan dapat dirujukkembali sebagai indikator nilai tambah kinerja karyawan. Dalam konteksekolah, nilai tambah kinerja untuk guru dapat berupa, antara lain nilaiujian nasional meningkat, peningkatan peringkat kejuaraan cabanglomba karya tulis, olah raga, dan kesenian, termasuk dapat mencakuppeningkatan kedisiplinan, kejujuran, toleransi dan karakter positiplainnya. Pendekatan lain dalam menganalisis efektivitas pelatihan dapatdirujuk penjelasan Robinson & Robinson (1989) dalam bukunya “
Training for Impact” dan Kirkpatrick (2010) dalam  bukunya
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“Partnership Business Model” yang menjabarkan evaluasi di tempatdiklat (internal) dan evaluasi di tempat kerja (evaluasi eksternal).Evaluasi internal mencakup evaluasi respons peserta terhadappelaksanaan pelatihan - reaction (Evaluasi Tingkat 1) dan evaluasi hasilbelajar – learning (Evaluasi Tingkat 2). Sedangkan evaluasi eksternalmencakup evaluasi n terjadinya perilaku peserta di tempat kerja,apakah mereka berperilaku (behavior) sesuai yang dilatihkan (evaluasiTingkat 3) dan evaluasi hasil/dampak pelatihan bagi institusi – impact(Evaluasi Tingkat 4). Melalui evaluasi Tingkat 1 – 4 ini dapat diketahuijawaban terhadap tiga tertanyaan di awal: apakah pelatihan valid,apakah pesrta telah belajar, dan apakah pelatihan memberi dampakyang diharapkan oleh institusi pengirim peserta pelatihan.
6.  Sebab-sebab Kegagalan PelatihanPelatihan merupakan salah satu aspek yang vital dalam MMTkarena pelatihan merupakan cara meningkatkan pengetahuan,ketrampilan, dan sikap karyawan untuk dapat meningkatkan kinerjanyayang bermuara pada peningkatan mutu produk/jasa pelayanan. Namundalam kenyataannya, tidak semua pelatihan memenuhi harapantersebut. Menurut Juran dalam Goetsch dan Davis (1994, 346)menyebutkan paling tidak ada dua sumbetur penyebab kegagalanpelatihan, yaitu tidak dilibatkannya pekerja garis depan dalamperencanaan dan cakupan materi yang terlalu spesifik tanpamengkaitkan dengan kontek organisasi yang lebih luas.Manager atau pihak perencana pelatihan perlu melibatkanpekerja garis depan karena biasanya manajer terlalu fokus pada hasilorganisasi yang bisa jadi terlalu umum dan kurang terkait denganrealita proses produksi/jasa di tempat kerja. Sebaliknya pelatihan bisagagal karena materi terlalu spesifik/teknis, misalnya control prosessecara statistic, kerjatim, peningkatan mutu berkesinambungan tanpamengkaitkan dengan tujuan besar istitusi.
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Secara umum, menurut Steve Vannoy (2007), ada empat (4)penyebab kegagalam pelatihan sebagai berikut. Pertama, melihatpelatihan sebagai biaya (pengunaan uang), bukan sebagai investasi. Inimasalah keyakinan sehingga perlu penggeseran paradigm bahwapelatihan adalah investasi yang memerlukan biaya yang akanmemberikan nilai balikan keuangan yang lebih besar dari dapa biayayang dikeluarkan. Memang nilai balikan tersebut biasanya adalah jangkapenjang dan kadang sulit diukur secara finansial. Untuk itu pelatihanharus dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara matang sesuaikebutuhan peningkatan mutu yng diharapkan institusi.
Kedua, pelatihan diadakan bukan karena kebuthan institusi,tetapi misalnya karena institusi lain melalukannya, biayanya murah,agar dia (peserta) tidak menjadi duri dalam pelaskanaan proyekinstitusi. Hal ini menegaskan bahwa pengiriman peserta ke palatihankarena adanya kesesuaian antara kebutuhan institusi dengan tujuanpelatihan. Kertiga, melihat pelatihan sebagai suatu peristiwa, bukan

proses. Manajer sering memandang pelatihan peristiwa (event) yangterjadi satu saat saja dan tidak terkait dengan proses kerja staff diinstitusi tempat kerja. Pelatihan tidak dikaitkan dengan peningkatanproses produksi/jasa di tenmpat kerja sehingga muaranya tidakmemberi nilai tambah kinerja institusi/gagal.
Keempat, minimnya tindak lanjut atau penguatan dari pelatihan.Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan setelah peserta selesaimengikuti pelatihan. Pertama, sejauhmana peserta menguasaiketerampilan dan pengetahuan baru yang dilatihkan. Kedua,sejauhmana materi pelatihan yang dipelajari merupakan bagian integraldari kinerja pesrta/institusi sehari-hari dan fasilitasi serta dukunganmanajer untuk menerapkan materi pelatihan di tempat kerja. Banyakahli percaya bahwa kegagalan pelatihan bukan karena pelatihan itusendiri, tetapi apa yang terjadi sesudahnya.
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Pertanyaan Rangkuman:1. Dalam penerapan MMT di satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan,perlukah dilakukan Analisis Kebutuhan Pelatihan MMT? Jelaskan.2. Sebut dan jelaskan materi pelatihan MMT yang sebaiknya diberikanke guru, kepala sekolah, pengawas, dan Dinas Pendidikankabupaten/Kota.3. Sebut dan jelaskan empat tahapan pembelajaran sehingga pelatihanMMT dapat efektif, berikan contoh pada masing-masing tahapantersebut.4. Bagaimana evaluasi pelatihan MMT di tingkat satuan pendidikandan di Dinas pendidikan kabupaten/Kota dilakukan, berikan contohoperasinalnya di kedua pelatihan di atas.5. Sebut dan jelaskan sebab khusus dan sebab umum kegagalanpelatihan MMT, berikan contoh masing-masing kasus tersebut.



114 Teknik Pengendalian Mutu

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM)
TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN

BAB VII
TEKNIK PENGENDALIAN MUTU

Jika produk atau jasa yang dihasilkan oleh institusi pendidikanbelum mencapai standar yang diharapkan, perlu dicari sumbermasalahnya yang selanjutnya dibuat rencana baru untuk mencapaimutu yang diharapkan tersebut. Untuk itu sangat pentingmengidentifikasi sumber masalah, semakin tepat mengidentifikasisumber masalah maka semakin mudah merumuskan rancanganprogram peningkatan mutu yang diharapkan dan demikian sebaliknya.Sumber masalah dapat dilacak melalui analisis data atau informasi yangdikumpulkan. Untuk itu sangat perlu mencatat data danmengarsipkannya dengan baik sebagai dasar menelusuri sumbermasalah.Prinsip identifikasi sumber masalah berdasarkan data di atassesuai dengan konsep dasar pengendalian mutu, yaitu bertindak danmengambil keputusan berdasarkan fakta dan data. Ini sejalan dengananjuran  Deming, yaitu “do what you write and write what you do, jugaselanjutnya “speak with data. Untuk itu institusi pendidikan perlumempunyai data yang lengkap, mutakhir, dapat dipercaya, dankompatibel untuk beberapa masalah. Dari data yang akurat dankomprehensif, menurut Pandji Denny (1986) akan bermanfaat dalambeberapa hal berikut.1. Membantu memahami situasi yang sebenarnya2. Menganalisa persoalan3. Mengendalikan proses/pekerjaan
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4. Mengambil keputusan5. Membuat rencana perbaikanSelanjutnya agar data memenuhi criteria di atas, maka dalammengumpulkan data tersebut perlu diperhatikan hal-hal berikut.1. Sasaran pengumpulan data harus jelas2. Stratifikasi data sesuai kebutuhan3. Ketahui riwayat pengumpulan data (siapa, kapan, dimana,dengan cara dan peralatan apa)4. Tentukan tata cara pengumpulan data dan perlengkapannya(lembar pengumpul data, grafik yang diharapkan, danseterusnya)5. Usahakan data dari berbagai sumber yang mungkin dan mudahmemperolehnya.Dalam manajemen mutu ada beberapa teknik yang umumnyadigunakan untuk mengidentifikasi sumber dan memecahkan masalah.Berikut dijelaskan satu persatu secara rinci teknik tersebut.1. Sumbang Saran (brain storming)2. Diagram Afinitas3. Diagram Sebab-Akibat (fish bone)4. Diagram Pareto5. Diagram Arus (flow chart)6. Diagram Medan Gaya7. Diagram Pohon8. Pembandingan/Patok Duga (Benchmarking)9. Rumah Mutu.10. Teknik lain
1) Sumbang Saran (Brain Storming)Istilah lain untuk sumbang saran antara lain, curah pendapat,urun rembuk, curah pikir. Berikut dideskripsikan kegunaan, carapelaksanaan, dan ilustrasi dari metode ini:Kegunaan:
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(1) mengumpulkan sebanyak-banyaknya pendapat dari anggotatim tentang satu masalah sehingga diidentifikasiberbagai/sejumlah penyebab masalah. Hasil ini masih perluditindak lanjuti dengan teknik-teknik lainnya, missal Afinitiatau Pareto.(2) memberdayakan anggota tim melalui pemberian motivasidan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yangdapat meningkatkan kreativitas dan daya piker mereka.Pelaksanaan:(1) keikutsertaan dalam kelompok (antara 10-12 orang) adalahsuka rela atas inisiatifnya  sendiri, dan bebasmengemukakan pendapatnya demi untuk peningkatan mutuproduk/jasa.(2) dipilih ketua sebagai fasilitator dan sekretaris sebagaipenulis.(3) ketua memimpin diskusi dimulai dengan menjelaskan topikyang akan dibahas dan tata cara pelaksanaannya, antara lainsetiap anggota diharap menyampaiakan minimal satupendapat, tidak ada benar salah, anggota lain tidak bolehmengomentari pendapat anggota lainnya.(4) Ketua memberikan kesempatan secara bergilir kepada setiapanggota tim untuk menyampaikan pendapatnya baik secaralisan maupun tertulis.(5) Sekretaris mencatat setiap pendapat dari anggota apaadanya, biasanya di kertas flip-chart atau di papan tulis.(6) Setelah semua pendapat terkumpul diberi nomer urut.(7) Pelaksanaan tidak terlalu lama dan maksimal 30 menit.Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa sumbang saran padadasarnya hanya suatu cara untuk mengumpulkan/identifikasipendapat yang masih perlu dibahas lebih lanjut dengan alat/teknikyang lain, misalnya diagram afinitas atau Pareto.Contoh simulasi:



S U T A R T O 117

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM)
TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Kepala Sekolah SMP Harapan Bangsa ingin meningkatkan mutuakademik sekolahnya.  Langkah pertama yang dilakukan adalahmengundang rapat pleno lengkap yang dihadiri oleh komitesekolah, guru-guru, staf administrasi dan meminta sidang untukmembentuk Tim Peningkatan Mutu Sekolah (TPMS) yang jumlahanggotanya antara 5 sampai  7 orang. Jumlah anggota timdisesuaikan dengan besar kecilnya sekolah dan kebutuhan dandiupayakan berjumlah ganjil dan dipilih ketua dan sekretaris.Selanjutnya Tim mengadakan rapat anggota  ditambah wakilsekolah dan komite sehingga jumlah anggota rapat menjadisekitar 10-12 orang.Rapat menampung masukan dari anggota untuk peningkatanmutu akademik SMP dengan melakukan sumbang sarandipimpin oleh ketua tim sesuai prosedur pelaskanaan di atas.Setiap anggota tim mengidentifikasi masalah-masalah yang adadan menyampaiakannya (dapat lebih dari satu) secara lisan atautertulis. Sekretaris mencatat/menayangkan semua saran-sarandi papan tulis atau di layar LCD. Hasilnya, misalnya sebagaiberikut (untuk simulasi ini dicatat hanya perwakilan saja, dalam
praktek perlu dicatat saran dari seluruh anggota) dalam tabelberikut.
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Tabel 7.1: Hasil Identifikasi Masalah Dengan Teknik SumbanagSaran
 Wakil Komite Sekolah: - Belum ada program spesifik sekolah tentangpeningkatan mutu akademik sekolah

- Beban jam mengajar guru terlalu banyak
- Beberapa guru mengajar di sekolah lain

 Wakil Guru 1: - Ada ketidaklan pembagian beban jammengajar
- Jumlah siswa perkelas melebihi 30 siswa
- Buku pegangan guru belum datang
- Jumlah buku di perpustakaan belum memadai

 Wakil Guru 2: - Kesejahteraan belum memadai
- Kelengkapan lab kurang
- Tenaga lab belum trampil

 Kepala Sekolah: - Kerjasama dengan pemangku kepentinganbelum ada
- Partisipasi orang tua masih rendah
- Sistim pendataan Proses Belajar Mengajar(PBM) belum dikomputrisasi

 Wakil Staf Administrasi 1: - Belum ada standar prosedur operasionaladministrasi persuratan, perijinan penugasan,dan pengadaan barang,
- Jumlah personel kurang
- Gaji belum memadai

 Wakil Staf Administrasi 2: - Belum ada standar prosedur operasionalpengadaan barang,
- Kapasitas komputer perlu di updated
- Perlu tambah rak arsipDalam kenyataannya, pelaksanaan curah pendapat inibelum tentu sekali jalan dapat berlangsung beberapa kalitergantung besar kecilnya permasalahan dan instansinya. Darisimulasi di atas, selanjutnya diinventarisir permasalahan-permasalahan sebagai berikut.Hasil Sumbang Saran:1) Belum ada program spesifik sekolah tentang peningkatanmutu akademik sekolah
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2) Beban jam mengajar guru terlalu banyak3) Beberapa guru mengajar di sekolah lain4) Ada ketidakadilan pembagian beban jam mengajar5) Jumlah siswa perkelas melebihi 30 siswa6) Buku pegangan guru belum datang7) Jumlah buku di perpustakaan belum memadai8) Kesejahteraan belum memadai9) Kelengkapan lab kurang10) Tenaga lab belum trampil11) Kerjasama dengan pemangku kepentingan belum ada12) Partisipasi orang tua masih rendah13) Sistim pendataan Proses Belajar Mengajar (PBM) belumdikomputrisasi14) Belum ada standar prosedur operasional administrasipersuratan, perijinan penugasan, dan pengadaan barang,15) Jumlah personel kurang16) Gaji belum memadai17) Jumlah kBelum ada standar prosedur operasionaladministrasi persuratan, perijinan penugasan, danpengadaan barang,18) Jumlah personel kurang19) Gaji belum memadai
2) Diagram AfinitasIstilah lain untuk diagram afinitas adalah jaringan afinitas(affinity network), diagram kemiripan.Kegunaan:menyederhanakan masalah dengan mengelompokan pendapat-pendapat yang mirip.Pelaksanaan:(1) sama dengan cara pelaksanaan sumbang saran hanya sajasaran atau pendapatnya ditulis pada kertas yang selanjutnyaditempelkan di papan tulis atau dinding panel.
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(2) Waktu lebih lama sekitar 45-50 menit.Contoh simulasi:Hasil sumbang saran di atas (19 permasalahan) selanjutnyadianalisis oleh TPMS dengan teknik afiniti dengan langkah-langkah sebagai berikut.(1) Ketua Tim menuliskan 19 permasalahan dan setiappermasalahan dalam satu kertas karton dan menempelkansemua permasalahan pada papan planel (saat ini lebihpraktis dengan menggunakan CCTV). Hasil tayangan dipapan tulis/planel atau layar sebagai Gambar 7.1 berikut.
1) Belum ada programspesifik sekolahtentang peningkatanmutu akademiksekolah2) Beban jam mengajarguru terlalu banyak

5) Jumlah siswaperkelas melebihi 30siswa

9) Kelengkapan labkurang
10) Tenaga lab belumtrampil3) Beberapa gurumengajar di sekolahlain

8) Kesejahteraan belummemadai

7) Jumlah buku diperpustakaan belummemadai

15) Jumlahpersonel kurang

14) Belum ada standarprosedur operasionaladministrasipersuratan, perijinanpenugasan, danpengadaan barang.

11) Kerjasama denganpemangku kepen-tingan belum ada12) Partisipasi orangtua masih rendah
4) Ada ketidakadilanpembagian beban jammengajar

16) Gaji belummemadai

13) Sistim pendataanPBM belumdikomputrisasi6) Buku pegangan gurubelum datang
19) Perlu tambahrak arsip

17) Belum adastandarproseduroperasionalpengadaanbarang18) Kapasitaskomputer perluditingkatkan
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Gambar 7.1– Penulisan dan Penempelan Setiap PermasalahanPada Papan Flanel/LayarSelanjutnya, anggota diminta mencermati setiap kartu-permasalahan,mengidentifikasi kesamaan antar masalah dan selanjutnyamengelompokan permasahan-permasalahan tersebut kedalam satukelompok.(2) Setelah semua permasalahan terkelompokan, Ketua Timmeminta anggota rapat memberi nama/topik pokokpermasahan untuk masing-masing kelompok permasalahan.(3) Dalam simulasi ini permasalahan-permasalahanterkelompokan menjadi 5 pokok permasalahan, yaituManajemen (1, 11, 12, 14, 17); Pembelajaran (2, 4, 5, 6, 7, 9,dan 13); Sarpras (18 dan 19); Kesejahteraan (3, 8, 160); danSDM (10 dan 15) sebagaimana ditunjukan pada Gambar 7.2.berikut.
1) Belum ada programspesifik sekolahtentang peningkatanmutu akademiksekolah

14) Belum ada standarprosedur operasionaladministrasipersuratan, perijinanpenugasan, danpengadaan barang.11) Kerjasama denganpemangku kepen-tingan belum ada
12) Partisipasi orangtua masih rendah

17) Belum ada standarprosedur operasionalpengadaan barang

Kelompok 1: Manajemen

Kelompok 3: Sarpras19) Perlutambah rakarsip18) Kapasitaskomputer perluditingkatkan



122 Teknik Pengendalian Mutu

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM)
TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Gambar 7.2.- Pengelopokan Permasalahan Berdasarkan Afiniti
10) Tenagalab belumtrampil 15) Jumlahpersonelkurang

5) Jumlah siswaperkelas melebihi 30siswa
4) Ada ketidakadilanpembagian beban jammengajar

13) Sistimpendataan  PBMbelumdikomputrisasi
2) Beban jammengajar guruterlalu banyak

9) Kelengkapanlab kurang

6) Bukupegangan gurubelum datang 7) Jumlahbuku diperpustakaanbelummemadai
Kelompok 2: Pembelajaran

Kelompok 4: Kesejahteraan
3) Beberapa gurumengajar disekolah lain

8) Kesejahteraan belummemadai

18) Kapasitascomputer perluditingkatkan

Kelompok 5: S D M
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Melalui teknik Afiniti 19 permasalahan dari curah pendapatdapat dikelompokan menjdi lima masalah besar, selanjutnya limamasalah ini perlu ditentuka prioritasnya mana yang harus diatasi lebihdahulu dan tentunya kelompok kedua (Pembelajaran) karena kelompokini paling banyak cakupannya, yaitu terdiri dari tujuh permasalahan.Dari tujuh permasalahan dalam Kelokpok 2 tersebut perlu dipilihpermasalahan mana yang akan di lacak sumber/akar masalahnya dandicari penyelesaiannya. Untuk mengetahui sumber/akar penyebabpermasalahan disarankan dianalisis dengan teknik/cara Diagram SebabAkibat.
3) Diagram Sebab-Akibat (fish bone)Istilah lain untuk diagram sebab-akibat (cause-effect diagram)adalah diagram tulang ikan (fish-bone diagram) karena bentuknyaseperti tulang ikan, yaitu pada kepala ikan ditulis masalahnyaselanjutnya dari kepala ini dibuat tulang utama dan cabang-cabangtulang yang  merupakan kompenen-komponen masalahnya.  Umumnyacabang tulang ditentukan lima tetapi dapat juga lebih tergantung besarkecilnya permasalahan yang dikaji (lihat bentuk umum diagram ).Pendekatan ini disebut juga diagram Ishikawa karena yang menemukanadalah Prof. Kaoru Ishikawa.Kegunaan:(1) Untuk memetakan sumber/akar permasalahan di dalamproses yang menghasilan produk/jasa.(2) Menemukan penyebab dominan di dalam proses pencapaianmutu produk/jasa sehingga dapat dirumuskan solusinya.Pelaksanaan:(1) Sama dengan cara pelaksanaan sumbang saran dilakukansecara bergilir.(2) Sekretaris menyiapkan papan tulis/panel/CCTV –LCD yangsudah bergambar   kerangka ikan dengan lima rangkatulangannya. Untuk bidang pendidikan khususnya satuan
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pendidikan sumber masalahnya a didekati melalui limasumber masalah, yaitu orang, bahan, alat, prosedur, danlingkungan sebagaimana tertera di Gambar 7.3. berikut.

Gambar 7-3: Diagram Umun Tulang IkanYang dimaksud “orang” disini adalah semua pelaku yangterlibat dalam proses kegiatan pembelajaran. Bahan adalahmaterial, misal bahan praktek lab dan workshop untukproses kegiatan pembelajaran. Alat adalah semua saranafisik dan perlengkapan yang dipakai dalam proses-proseskegiatan pembelajaran. Prosedur adalah cara, metode,teknik, system, peraturan, kebijakan, dan aspek-aspek lainsejenis itu yang digunakan dalam proses kegiatanpembelajran, missal kurikulum, UU, PP, Permen dst.Lingkungan adalah suasana sekolah, situasi kelas, dankondisi yang melingkupinya.(3) Ketua tim menekankan bahwa tim akan menelusuri sumbermasalah untuk peningkatan mutu pembelajaran sekolahsebagaimana tertulis di kepala ikan.

MASALAH
Orang Bahan Alat

Prosedur Lingkungan
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(4) Selanjutnya, ketua tim meminta setiap anggota fokus padasatu per satu masalah/cabang tulang dan dimulai dari yangpertama (orang), lalu ditlusuri sumber masalahnya sebagaiberikut.Pertanyaan : Siapa/orang yang mana?Jawabnya : missal, guruApa yang salah dengan guru?Jawabnya : missal, sering terlambatMengapa guru sering terlambat?Jawabnya : missal, karena mengajar di sekolah lain.Mengapa mengajar di sekolah lain?Jawabnya : misalnya, karena gaji rendah tidakmencukupi kebutuhan hidup.Bila masalah gaji rendah sudah tidak bisa dilacak lagipenyebabnya maka gaji rendah tersebut merupakansumber/akar penyebab masalah dan untuk memudahkanmerekapnya maka gaji rendah dalam diagram perludilingkari (lihat gambar 7.4).(5) Demikian seterusnya satu persatu sumber masalahdicermati oleh semua anggota tim sampai didapat akarpermasalahan untuk keempat sumber masalah lainnnya:alat, bahan, prosedur, dan lingkungan.(6) Setiap cabang masalah diakhiri dengan penyebab/akarmasalah dan diberi tanda bentuk lingaran/elip.(7) Sebagai ilustrasi/simulasi hasil akhir analisis denganDiagram Tulang Ikan terangkum dalam Gambar 7.4. halamanberikut.Untuk menentukan prioritas mana dari lima (5) sumber masalahyang harus datasi dahulu sehingga mutu pembelajaran disekolah meningkat secara signifikan dapat ditempuh denganteknik/diagram Pareto sebagaimana dijelaskan berikut.



126 Teknik Pengendalian Mutu

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM)
TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN

4) Diagram Pareto
• Disebut diagram Pareta karena ditemukan oleh ahli ekonomiItalia bernama Vifredo Pareto di tahun 1897. Alat/teknik ini seringjuga disebut analisis Pareto. Beliau terkenal dengan kaidahnya80/20, yang maknanya sebagaian besar (80%) masalahbersumber dari sebagian kecil (20%) dari seluruh variasi sumbermasalah.  Juran di tahun 1940 menulisan: “Most problems are the

results of just a few causes, most productive outcomes are due to just
a few specific people, operations, or work unit and so on.Sebagai ilustrasi teoritis, misalnya dari data tahunan statistiksekolah, siswa yang tidak masuk sekolah (absen) 80% alasanmereka adalah karena sakit, selebihnya 20% karena membantuorang tua ke sawah/ladang, keluarganya meningal, acara keluarga,belum bayar SPP, tidak punya seragam sekolah dan lainnya. Dalamilustrasi ini porsi 80% hanya terdiri dari satu jenis penyebab(sakit), namun dalam prakteknya porsi 80% ini dapat terdiri lebihdari satu jenis variable. Untuk contoh realitisnya dapat dicermatidari kasus data pada analisis penyebab rendahnya mutupembelajaran dengan diagram  Tulang Ikan di Sub-Babsebelumnya maka 80% terdiri dari tiga sumber penyebab, yaituorang, prosedur, dan lingkungan sebesar 84% (lihat penjelasanbersama gambar Diagram Pareto).Kegunaan:Untuk menemukan penyebab utama dari suatu masalah yangmenyebabkan kegagalan atau keberhasilan pencapaian mutuproduk/jasa.Pelaksanaan:Contoh yaitu menentukan penyebab utama (80%). AnalisisPareto dilakukan dengan tahap-tahap berikut.(1) Identifikasi berbagai penyebab masalah yang diperkirakanberkontribusi terhadap munculnya masalah yang dibahas.
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Gambar 7-4: Diagram Umum Tulang Ikan
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(2) Menghitung (tally) jumlah/kuantitas masing-masingpenyebab masalah yang diidentifikasi di atas. Lebih baikpenghitungan berdasarkan hasil survey, dokumen resmi,atau akumulasi pendapat masing-masing anggota tim.(3) Gambar diagram batang dengan susunan dimulai dari kiriuntuk penyebab dengan jumlah/tally atau prosentasetertinggi diikuti berikutnya yang lebih rendah dan di akhiripaling kanan yang paling rendah (perhatikan Tabel 7.2).
Contoh:Mengidentifikasi penyebab utama (sebagaian besar/80%) hasil analisisTulang Ikan untuk masalah “Rendahnya Mutu Pembelajaran”, timmelakukan pendataan dan tabulasi dengan cara menghitung  jumlahtulang yang ada pada setiap penyebab utama (orang, bahan, alat,prosedur, dan lingkungan). Jumlah tulangan setiap penyebab utamaditabulasi sebagai berikut.

Tabel 7-2:Penyebab-penyebab Rendahnya Mutu PembelajaranNo. KategoriPenyebabUtama Frekuensi(Jumlah tulang) Prosentase(Relative) Presentase(Komulatif)1 Orang llll llll 10 40% 40%2 Bahan ll 2 8% 48%3 Alat ll 2 8% 56%4 Prosedur llll lll 8 32% 88%5 Lingkungan lll 3 12% 100%Jumlah 25 100Dari tabel di atas presentase komulatif (80%) penyebab utamadari Rendahnya Mutu Pembelajaran adalah Orang, Prosedur, danLingungan (84%). Dari ke tiga penyebab masalah ini, Orang adalahyang tertinggi (40%) dan akar penyebab utamanya adalah sehinggapenyebab utama inilah yang pertama sekali harus di atasi, setelah itu
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baru Prosedur, dan selanjutnya Lingkungan. Penyebab masalah“orang” akar penyebabnya untuk guru, pegawai, dan siswa masing-masing adalah riviu regulasi, jatah jumlah pegawai terbatas, danpelatihan AMT. Masing-masing akar masalah ini perlu diatasi denganmerancang program kerja dan semestinya masuk dalam RencanaPengembangan Sekolah (RPS).Dalam penggambaran grafis Pareto untuk lima penyebab utamaRendahnya Mutu Pembelajaran dapat ditunjukan dalam Gambar 7.5.berikut.

Gambar 7.5: Diagram Pareto Penyebab Rendahnya Mutu PembelajaranAlatProsedur Lingkungan BahanOrang
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5) Diagram Arus (flow chart)Diagram arus disebut juga diagram alur, diagram alir (flow
chart) dan input-output chart.Kegunaan:(1) Menggambarkan tahap-tahap suatu proses produksi/jasa(2) Memperbaiki proses/tahap-2 suatu produk/jasa(3) Menemukan pada tahapan mana masalah atau kegagalanterjadi dalam proses produksi/jasa sehingga dapatdirumuskan solusinya.Pelaksanaan:(1) Identifikasi dan susun tahapan suatu proses pruduksi/jasa.(2) Masing-2 tahap menjadi prasarat tahap berikutnya.(3) Gambarkan masing-masing tahapan proses produksi/jasadengan simbul dan makna secara detail dan rincidijelaskan sebagai berikut.

- Terminal/Pemberhentian
Menunjukkan awal atau akhir dari aliran proses. Biasanya, diberikata-kata ‘Start’, ‘End’, ‘Mulai’, atau ’Selesai’.

- Proses, Manual Operasi, dan Manual Input
Untuk menunjukkan sebuah proses atau operasi digunakan persegipanjang. Teks dalam simbol proses ini harus menggunakan katakerja, seperti ‘mengambil data’, ‘memeriksa isian formulir’, atau yanglainnya dalam deskripsi yang singkat dan jelas.
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Untuk proses atau operasi yang dilakukan secara manual (tidakmelibatkan komputer), dalam diagram alir digambarkan dengantrapesium. Kita dapat menggunakannya untuk menggambarkanproses seperti mengisi formulir atau memeriksa dokumen.
Untuk proses yang melibatkan manusia dan komputer sepertimemasukkan data ke dalam computer. Untuk proses memasukkaninput ke dalam sistem seperti ini dalam diagram alir disebut manualinput.

- Data
Data dapat menjadi input suatu proses atau merupakan outputnya.Dalam diagram alir, data dimodelkan dengan simbol jajaran genjangatau juga sering disebut bentuk input-output, I/O.

- Keputusan
Keputusan digunakan untuk melambangkan pengambilan keputusanbagaimana alur dalam diagram alir berjalan selanjutnya berdasarkankriteria atau pertanyaan tertentu.Pertanyaan yang digunakan biasanya pertanyaan dengan jawaban yaatau tidak.
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- Penyimpanan Data (Stored Data)
Ini menggambarkan informasi yang disimpan dalam mediapenyimpanan data secara umum, misalnya hard drive, memory card,
flash disk, atau media lain. Digunakan simbol segi empat dengan sisitegaknya melengkung ke kiri.

- Pangkalan Data (Database)
Silinder merupakan simbol yang digunakan untuk basis data. Andajuga dapat menggunakan simbol silinder untuk data di database danuntuk data dalam komputer dapat menggunakan stored data.

- Proses di tempat lain (Predefined Process)
Predefined process yaitu proses yang telah kita jelaskan lebih rincidalam diagram alir tersendiri. Ini memungkinkan kita untukmenampilkan diagram alir sesuai dengan tingkat detail yang kitainginkan. Misalkan, untuk tingkat manajer pada organisasi kadanghanya perlu gambaran prosedur secara umum, tidak dalam detailteknis. Ini dilambangkan dengan segi empat dengan garis ganda padasisi tegaknya.Berikut contoh diagram alir untuk Pendaftaran AnggotaPerpustakaan dan diagram alir untuk Pengajaran Praktek Di Bengkel(Workshop).
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- Contoh Simulasi-1: Proses Pendaftaran Anggota
Perpustakaan

Gambar 7-6: Contoh Diagram Arus
- Contoh Simulasi 2: Pengajaran Praktek di Bengkel/Workshop
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Gambar 7-7: Simulasi 2- Pengajaran Praktek di Workshop

Lingkungan
Bahan

Gambar 7.9: Diagram
Pareto Penyebab
Rendahnya Mutu
Pembelajaran

Mulai(Induksi)
Penyampaian(TeoriPendukung)

Konsolidasi
(Siswa mencoba)

Demonstrasi(ContohGuru)
Uji praktiksampel siswa

Tidakberhasil
Praktik SiswaseluruhnyaEvaluasiHasil praktik

Ya/ber-hasil
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6) Diagram Medan GayaDiagram Medan Gaya (force field diagram atau force field
analysis). Diagram juga disebut diagram bidang kekuatan.Diagram ini dirumuskan oleh Kurt Lewin Professor dariUniversitas IOWA.Kegunaan:(1) Untuk mengidentifikasi factor-faktor pendorong dan factor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan suatuperubahan.(2) Memperkuat faktor-faktor pendukung dan meminimalkanbahkan bila memungkinkan menghilangkan factor-faktorpenghambat.Pelaksanaan:(1) Presentasi dengan jelas di forum tentang ide, manfaat, dancara pelaksanaan dari suatu kebijakan yang membawaperubahan.(2) Lakukan diskusidan lanjutkan dengan teknik sumbang saran(ada ketua dan sekretaris) dan identifikasi factor pendorongdan penghambat terhadap kebijakan(3)  tuliskan semua faktor pendorong dan penghambat olehsekretaris(4) Beri nilai prioritas untuk setiap factor, misal ada 5 faktormaka nilai masing-masing factor adalah 5 sampai dengan 1atau 6 faktor maka nilai masing-masing 1 sampai 6 danbegitu seterusnya. Faktor pendorong diberi tanda nilai plus(+) dan factor penghambat diberi tanda nilai minus (-).(5) Tuliskan rekomendasi untuk memperkuat faktor pendorongdan menekan atau menghilangkan faktor penghambat.Contoh simulasi: Kebijakan penerapan MMT di suatu instansi,modifikasi Tampubolon (2001, 246).
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Tabel 7.3. – Faktor pendukung dan Penghambat dalam Analisis MedanGayaNo. Faktor Pendorong Ni-lai No. Faktor Penghambat Ni-lai
1 Semua warga dapatkesempatan berpartisipaisecara aktif-----------------------------------> + 5 1 Sentralisasikekuasaan< -------------------------- -6
2 Memperhatikan kebutuhanpelanggan secara objektif,cermat, dan serius-----------------------------------> + 4 2 Sifat, sikap, dansistem birokrasi yangkaku< -------------------------- -5
3 Peningkatan mutuberkelanjutan danberkesinambungan-----------------------------------> + 3 3 Insentif untukpengelola belummemadai< -------------------------- -4
4 Situasi menang-menang (M-M) dikembangkan-----------------------------------> + 2 4 Paradigma parapengelola dalammasih pro Non-MMT< -------------------------- - 3
5 Warga sekolah umumnyamenginginkan pembaharuan(reformasi)----------------------------------->

+ 1 5
Peralatan, utamanyalab dan  perpustakaanserta alat bantubelajar-mengajarminim< --------------------------

- 2

6 - 6
Masihberkembangnyabudaya lama, etoskerja seadanya, tidakmempunyai obsesipeningkatan mutuproduk/jasa.< --------------------------

- 1

Rekomendasi:
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1. Otonomi instansi dan demokratisasi dalam sistem kekuasaan perludirealisasi dan ditingkatkan. Keduanya akan mengurangi intensitaskendala no. 1 dan 2 dan memperkuat faktor pendorong no. 1 dan 22. penghargaan/insentif pengelola perlu layak. Anggaran pendidikan perlumemadai khususnya untuk proses pembelajaran. Kedua ini akanmengurangi intensitas kendala no. 3, 4, dan 6 selanjutnya memperkuatfactor pendukung 3, 4, dan 5.3. Peningkatan kemampuan para pengelola melalui pelatihan dan pendidikanMMT yang terprogram. Usaha ini akan mengurangi intensitas kendala 4dan 5 selanjutnya memperkuat factor pendorong 3, 4, dan 5.Pemberian nilai faktor pendorong dan kendala sesuai skalaintensitasnya, semakin tinggi nilainya semakin tinggi intensitasnya.Dalam contoh kekuatan pendukung ada lima faktor sehingga nilaitertinggi +5 dan terendah +1, sedangkan factor kendala ada enam faktorsehingga nilai tertinggi -6 danterendah -1. Untuk mudahnya penulisanfaktor-faktor diurutkan dari atas kebawah mulai dari yang terkuatintensitasnya sampai dengan yang terlemah, selanjutnya pemberiannilai dimulai dari yang terlemah dari bawah dengan nilai +1 untukpendudkun dan -1 untuk kendala terus naik ke atas dan nilainyameningkat satu demi satu sampai nilai tertinggi yang ada di kolom tabeltersebut.Rekomendasi yang diberikan, dalam contoh di atas ada3, secaraprinsip adalah untuk meningkatkan intensitas faktor-faktorpendudkung dan meminimalkan/menihilkan faktor-faktor kendala.
7) Diagram PohonDiagram pohon (tree diagram) disebut diagram pohon karenadiagram hasil analisisnya menyerupai pohon yang berdahan danberanting banyak. Alat analisis ini juga disebut diagram sistematis(systematic diagram).Kegunaan:Digunakan oleh tim atau individu untuk hal berikut(Tamubolon, 2001, 248).
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(1) Menggambarkan hirarki kegiatan yang sistematis dalamkegiatan produksi/jasa(2) Meningkatkan kemampuan berfikir yang sistematis untukdapat melaksanakan tugas tugas harian peningkatan mutuproduk/jasa dengan baik.Pelaksanaan:(1) menentukan tujuan pokok kegiatan(2) Menguraikan tujuan pokok menjadi kegiatan-kegiatanyang hierarkis secara rinci.(3) Menuangkan hierarki kegiatan-kegiatan tersebut kedalamdiagram pohonDiskusi tim biasanya diawali dengan teknik sumbang sarandan selanjutnya dapat dipergunakan  diagram afinitas biladiperlukan.
Contoh Ilustrasi:Setelah melalui curah pendapat, Tim Peningkatan MutuSekolah (TPMS) merumuskan tiga kegiatan umum yangdirekomendasikan untuk meningkatkan mutu pembelajaransekolah, yaitu Pemberdayaan  SDM, Peningkatan Sarpras, danPeningkatan Hubungan dengan Dunia Usaha/Industri(DU/DI). Masing-masing kegiatan utama tersebut dirincidalam sub-kegiatan sebagai berikut.(1) Kegiatan Pemberdayaan SDM, mencakup:

- Peningkatan mutu diklat dalam jabatan
- Peningkatan kesejahteraan(2) Peningkatan Sarana Prasarana, mencakup:
- Peningkatan kelengkapan perpustakaan
- Peningkatan kelengkapan lab dan bengkel.(3) Peningkatan Hubungan dengan pemangku kepentingan,mencakup:
- Peningkatan hubungan dengan instansi pemerintah
- Peningkatan hubungan dengan instansi swasta
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Masing-masing kegiatan di atas masih bisa/perlu dirinci lebihdetail lagi sehingga tergambarkan peta mutu dan masalah yang ada(lihat Gambar 7-8).  Selanjutnya dari diagram pohon ini dirumuskanprogram kegiatannya dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).Nilai tambah yang lain dari diagram pohon ini adalah melatihanggota tim untuk berfikir kritis dan logis terhadap suatu masalahyang muaranya diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensipencapaian mutu produk/jasa.

Gambar 7-8: Diagram Pohon

PeningkatanMutuPembelajaran

PeningkatanHubungan denganPemangkuKepentingan

Mutu pendidikan

Peningkatankesejahteraan
PeningkatanSDM

PeningkatanSarprasPembelajaran

Peningkatanmutu diklatdalam jabatan Mutu pelatihan
Gaji  yang layak

Taspen, Askes, dll.,

Buku, jurnal
Modul, maket, dst.

Alat-alat, bahan
Vicam, VCD, kamera

Kelengkapanlab/bengkel
Denganinstansipemerintah
Denganinstansiswasta

Disdik Kab./Kota,Propinsi.LPMP, P4TK, dll.P4TKPeningkatanSDM
Donatur dalam/luarnegeri, yayasan, CSR,dst.

Koperasi,UPT, dllproduksi

DU/DI

KelengkapanPerpustakaan
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8) Patok Duga (Benchmarking)Patok Duga (Banchmarking) disebut juga “pembandingan”karena dilakukan dengan cara membandingkan dan mencarimenemukan hal baru yang perlu dan cocok, dengan modifikasiyang diperlukan, untuk diterapkan di institusinya. Goetsch dandavis (1994, 414) mendifinisikan “Benchmarking is the process of
comparing and measuring an organization’s operation or its internal
processes against those of a best-in-class performer from inside or
out side its industry.” Maknanya, patok duga adalah prosespembandingan dan pengukuran proses penyelenggaraan organisasidibandingkan dengan institusi yang terbaik dikelasnya baik dariinstitusi yang yang melakukan pembandingan maupun institusi diluar yang melakukan pembandingan. Dari perbandingan tersebutdianalisis perbedaanya, mengapa dapat berbeda danmengidentifikasi factor-faktor pendukung yang diperlukan untukmencapai mutu setara bahkan melampaui mutu institusipembandingnya. Hasil analisis ini tentunya menjadi dasar dalamperumusan program tahunan baik jangka menengah maupunprogram jangka panjang menuju tercapainya mutu produk/jasayang diharapkan.Ada perbedaan antara patok duga/pembandingan dengankompetisi. Dalam kompetisi institusi membandingkan produk(fiture dan harga) dari institusi pesaing dengan produk institusiyang bersangkutan.  Patok duga/pembandingan tidak terlalu fokuspada fiture dan harga tetapi lebih fokus pada proses bagaimanaproduk/jasa tersebut dihasilkan, didistribusi, dimonitor. Dalammelakukan patok duga/pembandingan perlu ada kesepahamanantara ke dua institusi yang melaukan pembandingan denganinstitusi yang dijadikan pembanding.  Dalam proses pembandinganini perlu dijunjung tinggi etika, misal tidak boleh mengkopi tanpaijin, tidak boleh melakukan penyelidikan (spionase), dan tidak
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boleh memaksa meminta hal-hal yang bersifat rahasia, semisalHAKI, copy right dari institusi.Kegunaan:1. Membantu instansi merumuskan proses peningkatankinerjanya guna mengejar atau melampauiketertinggalannya (gap) terhadap kinerja institusi terbaikdi kelasnya tanpa harus melakukan dari nol cara perumuanpencapaian kinerjanya. Perhatikan Gambar 7.9 berikut yangmenggambarkan proses patok duga sebagai bagian dalamupaya peningkatan mutu berkelanjutan.

Gambar7-9: Perubahan Proses Patok Duga yang diikutiPerubahan BerkelanjutanPelaksanaan:Perumusan proses pencapaian kinerja dilakukan melaluipatok duga terhadap apa yang telah dilakukan oleh instansipembanding di kelasnya. Peningkatan mutu dengan ini
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sebenarnya tidak terlalu rumit tetapi memerlukan persiapandan persyaratan yang matang. Goetsch dan Davis (1994, 416)mendeskripsikan ada 14 syarat untuk dapat melakukan patokduga dengan baik, yaitu sebagai berikut.
- Dapatkan komitmen pihak manajemen.
- Datakan proses kinerja institusi Anda
- Identifikasi kekuatan dan kelemahan proses kinerja danbuat dokumennya
- Pilih proses yang akan dipatok dugakan/dibandingkan
- Bentuk tim patok duga
- Kaji institusi-institusi terbaik di klasnya
- Pilih institusi yang menjadi potok duga
- Rumuskan persetujuan hal-hal yang diperlukan dalamproses patok duga
- Kumpulkan data
- Analisis data dan rumuskan kesenjangan kinerjanya/gap
- Rencanakan program untuk mencapai/melampauikesenjangan kinerja/gap
- Implementasikan program
- Monitor kinerja
- Tentukan patok duga baru sebagai kelanjutan sikluspeningkatan kinerja institusi.Secara grafis keempat belas persyaratan di atas divisualisasikan dalamGambar 7-10 berikut.
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Gambar7-10: Siklus Tahapan Pelaksanaan Patok DugaDari 14 langkah proses patok duga di atas dapatdikelompokan kedalam tiga kategori, yaitu Persiapan,Pelaksanaan, dan Pasca Pelaksanaan. Tiga tahapan dalam prosespatok duga ini juga menegaskan siapa pelaku atau penanggungjawab pada masing-masing kategori tahapan pelaksanaantersebut.  Gambar 7.10. menegaskan bahwa tahapan akhirproses PD (tahap ke 14) akan berlanjut ke tahap 2 sebagai suatusiklus pengulangan dalam upaya peningkatan mutuberkelanjutan.Untuk memperoleh hasil yang optimal,  maka pelaksanaan patokduga perlu beberapa prasarat sebagai berikut.1) Kemauan dan komitmen semua pihak2) Terkait dengan tujuan stratejik institusi
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3) Tujuan untuk menjadi yang terbaik, bukan sekedarpeningkatan4) Terbuka untuk ide-ide baru5) Pemahaman terhadap proses, produk, dan jasa6) Pendataan terhadap proses yang terjadi di institusi7) Ketrampilan analisis proses8) Kemampuan dalam penelitian dan komunikasi9) Ketrampilan pengembangan tim.
1. Kendala dalam Bench MarkingPelaksanaan patok duga atau pembandingan memang memerlukankesiriusan dalam penyiapan pembandingan, kekampuan merekamproses yang terjadi di institusi pembanding, dan kemampuan mengkajikasil pembandinag serta merumuskan program peningkatan mutu.Berikut ini menurut Goetsch and Davis  (1994, 1427-8) beberapakendala yang umumnya dijumpai oleh banyak institusi dalammenerapkan teknik ini.1) Fokus internal, yaitu kegagalan melihat proses internaldan melihat institusi pembanding2) Tujuan patok duga yang terlalu luas3) Rentang waktu kajian yang tidak realistic, umumnyaenam bulan4) Komposisi tim yang tidak memadai5) Memilih institusi pembanding kelas OK, bukan the best .Ini disebabkan tiga kemungkinan:

- the best-in class tidak tertarik untuk bermitra dalampatok duga
- salah pilih institusi pembanding
- tim malas dan memilih yang praktis saja6) Salah fokus pengumpulan data di institusi pembanding
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7) Tidak sensitif terhadap institusi mitra pembanding,misal terlalu banyak menyita waktu, tidak mengikutiprotokoler mereka dst.8) Minimnya dukungan manajemen puncak.Deskripsi di atas memang ideal dan perlu untuk Negara industryyang sudah sangat maju. Untuk kondisi Indonesia cara patok duga dapatdimodifikasi sesuai konteksnya yang penting memberi nilai tambahpeningkatan mutu selaras dengan semboyan peningkatanberkelanjutkan.  Patok duga berbeda dengan studi banding, karena studibanding jarang sekali merujuk ke best-institution in the class. Prinsi-prinsip patok duga semaksimal mungkin dapat dipenuhi sehinggamemberi hasil yang optimum. Patok duga juga dapat dilakukan antardepartemen/fakultas/prodi di dalam lembaganya sendiri manakalasituasinya tepat.
9) Rumah Mutu (House of Quality)Nama lengkan teknik pengendalian mutu ini adalah DiagramRumah Mutu hanya orang sering menyebutnya dipendekkan jadi RumahMutu (RM). Teknik ini merupakan pendekatan yang yang paling banyakdigunakan dalam penyebargunaan fungsi mutu (quality function

deployment, QFD) di institusi yang menganut MMT.  Sedangkan menurutGoetsch dan Davis (1994, 465) QFD sendiri dijelaskan sebagai salah satukunci untuk mencapai peningkatan mutu berkesinambungan denganmelibatkan pelanggan/klien sedini mungkin dalam proses perencanaanproduk/jasa. Seperti namanya, secara struktur RM terdiri dari dinding-dinding, plafon, atap dan pondasi, dan perabot rumah tangga yangdibutuhkan.Kegunaan teknik pengendalian mutu ini adalah untukmenerjemahkan kebutuhan pelanggan/klien ke dalam perencanaanprogram sehingga kegiatan dan hasil pelaksanaan program dapatterukur untuk menjamin tercapainya mutu produk/jasa sesuaikebutuhan pelanggan/klien.  Menurut Goetsch dan Davis (1994, 469)
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keuntungan organisasi yang berhasil menerapkan QFD akanmemperoleh paling tidak empat hal, yaitu focus pelanggan,efisiensiwaktu dalam menghasilkan produk/jasa yang bermutu, orientasikerjatim (teamwork)entasi dokumentasi sebagaimana diilustrasikandalam gambar berikut.

.
Gambar 7.11.- Keuntungan Keberhasilan Penerapan QFDSedangkan prosedur pelaksanaan RM menurut Tampubolon(2001, 256) menjelaskan ada tujuh tahap tahapan sebagai berikut.(1) Menentukan pelanggan dan kebutuhannya(2) Menentukan urutan prioritas kebutuhan(3) Merancang program (rencana mutu) yang sesuai dengankebutuhan pelanggan. Jelasnya, menerjemahkan kebutuhanpelanggan menjadi program mutu.(4) Meperkirakan tingkat (kuat/lemahnya) hubungan antarakebutuhan pelanggan dan program mutu(5) Memperkirakan tingkat (kuat/lemahnya) hubungan antar unsur-unsur program(6) Memperkirakan bobot setiap unsur program.

OrientsiDokumentsi
OrientsiKerjatimEfisienWaktuFokusPelanggan



S U T A R T O 147

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM)
TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN

(7) Memperkirakan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaanprogram.Diagram RM yang terdiri dari beberapa komponen rumah secaramatrik diilustrasikan dalam gambar berikut.

Gambar7-12:Diagram Rumah MutuAnalisis perencanaan mutu dalam RM pada prinsipnya menurutTampubolon (2001, 256) merupakan rangkaian lembar-lembar matrikyang jumlahnya berubah-ubah sesuai kebutuhan, namun jumlah standar

AKe-butuhanpelanggan
BBerbagaiinformasitentangperencanaan

DTingkat hubungan antara unsur-unsur program dan kebutuhan-kebutuhan(Hubungan C-A)FBerbagai informasi tentangperencanaan dan pelaksanaan

CProgram rencana mutu(rencana mutu)Atau unsur-2 program

ETingkat/kekuatanhubungan antarunsur program
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yang umumnya dipakai adalah enam (6) sebagaimana tersusun dalamGambar 7-12 di atas. Masing-masing lembar dan deskripsinya dijelaskandalam table berikut.
Tabel 7.4.- Deskripsi Lembar Matrik dalam Diagram Rumah MutuNo. Lembar Isi Deskripsi

1 A Kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan, sesuaidengan urutan prioritas2 B Berbagai informasi penting tentang perencanaan
3 C Rencana mutu yang diterjemahkan dari kebutuhanpelanggan
4 D

Indikator tingkat/kekuatan hubungan (KH) antara setiapunsur kegiatan rencana/program mutu (C) dengansetiap kebutuhan (A) dan diberi bobot nilai dan simbulberturut-turut: 3 = tinggi ~ ©, 2 = sedang ~ Ο, 1 =rendah ~ ∆, dan jika tidak ada hubungan tidak diberitanda. Yang menentukan KH tinggi, sedang, dan rendahadalah mereka para ahli di bidangnya yang merancangrencana/program mutu.
5 E

Indikator KH antara unsur-unsur rencana mutu(program kegiatan). KH itu menyangkut derajat salingmendukung antara satu  unsur dan unsur lainnya.Tingkat hubungan unsur (KHU) ini akan berkaitandengan  TKT yang akan dijelaskan berikut. IndikatorKHU diberi nilai dan tanda berikut: 3 = tinggi ~ (+), 2 =sedang ~ (0), 1 = rendah ~ (-), dan jika tidak adahubungan tidak diberi tanda.
6 F Berbagai informasi tentang  perencanaan, khususnyatentang program kegiatan (rencana mutu), juga tentangpelaksanaan, terutama evaluasi.
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Contoh Simulasi:Sekolah Menengah Pertama Harapan Bangsa akan menerapkan MMT,Kepala Sekolah telah membentuk Tim Pengembangan Mutu Sekolah(TPMS) dan menyadari  beberapa anggota Tim ada yang pernahmengikuti lokakarya MMT, beberapa anggota Tim lainnya mengetahuiMMT melalui membaca. Menyadari hal tersebut Kepala Sekolahmeminta  “Cipta Mutu Prima”  (CMP) sebagai konsultan di bidangmanajemen mutu untuk memberikan pelatihan kepada 10 anggota TimPengembang Mutu Sekolah (TPMS) tentang implementasi MMT disekolah.  Setelah ada kesepakatan dengan Kepala Sekolah, CMP perlumerancang program pelatihan yang utamanya tentang variasi/topik-topik materi pelatihan, kedalaman pembahasan , dan waktu yangdiperlukan baik keseluruhan waktu pelatihan maupun waktu yangdiperlukan untuk setiap topik. Untuk  itu, CPM melakukan  hal-halberikut.(1) Bertemu Kepala Sekolah  dan membicarakan  apa yangdiinginkan oleh sekolah secara spesifik dalam implementasiMMT.(2) Mewawancarai ke-10 calon peserta pelatihan sebag ai pelangganprimer untuk mengetahui latar belakang mereka, antara lainlatar belakang pendidikan, tugas utama, dan hal-hal lain yangrelevan.(3) Berdasarkan hal-hal di atas,  secara profesional (professional
judgment) CMP menyimpulkan  bahwa kebutuhan utamasekolah adalah “Kemampuan Merencana dan MelaksanakanMMT di Sekolah”. Secara luas TPMS memerlukan enam (6) halkebutuhan yang perlu dipenuhi melalui pelatihan, yaitu sebagaiberikut.

 Kemampuan merancang dan melaksanakan RencanaStrategik Mutu
 Pemahaman filosofi dan terminology MMT
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 Kemampuan mengetahui pelanggan/klien dan kebutuhannya
 Penguasaan strategi memenuhi kebutuhan pelanggan/klien
 Kemampuan menumbuhkan budaya peduli mutu
 Penguasaan Teknik Pengendalian Mutu(4) Melakukan  “tes” penguasaan kemampuan dasar untuk ke 6 haldi atas, diperoleh nilai rerata untuk seluruh calon peserta diklatadalah 45 dalam rentang nilai 00-100. Sedang targetkemampuan di akhir pelatihan adalah kemampun di atas adalah75.(5) Tim membahas Program Pelatihan yang dapat memenuhi enam(6) kebutuhan  di atas dan secara profesional merekamenetapkan tujuh (7) topik-topik pelatihan berikut.

 Filosofi dan Sejarah MMT
 Pelanggan dan kebutuhannya
 Kepemimpinan MMT
 Budaya Mutu
 Pemberdayaan staf
 Teknik Pengendali Mutu
 Renstra Mutu Pendidikan(6) Menentukan alokasi waktu (jam) untuk setiap topik pelatihandengan menggunakan p-pendekatan Diagram Rumah Mutu,yaitu menggambarkan RM dengan 6 komponennya A sampaidengan F dengan diagonal “Prioritas” pada pojok kiri atas,perhatikan Gambar 7-15. Selanjutnya lakukan tahap demitahap sebagai berikut.

 Pertama, isikan kebutuhan pelatihan (6 hal) pada dinding Adengan urutan prioritas kebutuhan pelanggan :
- Contoh:

Kemampuan Merancang dan Melaksanakan Rencana
Strategik MutuUntuk mencapai kemampuan ini perlu menguasai hampirsemua unsur/ topik pelatihan lainnya, yaitu Pelanggan
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Pendidikan dan Teknik Pengumpulam Data Mutu,Kepemimpinan MMT, Budaya Mutu, Pelibatan danPemberdayaan Staf. Oleh karena itu, topik ini diberi bobot 5(sangat penting) dengan rentang artian skala 5 = sangattinggi; 4 = tinggi; 3 = sedang; 2 = rendah; dan 1 = sangatrendah.  Sedangkan Kamampuan Penguasaan Falsafah dan
Nilai-nilai MMT sebagai dasar tidak perlu prasaratpenguasaan unsur/topik pelatihan lainnya, maka dapatdiberi sklala 1. dengan .

 Kedua, Cantumkan Kemampuan Dasar (nilai hasil tes awal =45) dan Target Kamampuan di akhir pelatihan  yang akandicapai untuk masing-masing topik pelatihan (target nilaiakhir = 75) di dinding B.
 Ketiga, isikan rencana/program mutu: topik-topik pelatihan(7 topik) pada plafon C.
 Keempat, menentukan Kekuatan Hubungan (KH) antarakebutuhan pelanggan (A) dengan topik-topik pelatihan (C).Pedoman pembobotan/nilai, makna, dan simbul KH adalah 3= tinngi = ©; 2 = sedang = Ο; dan 1 = rendah = Ο. Contoh,hubangan antara Pemahaman filosofi dan Terminology MMTdengan Filosofi dan Nilai-nilai MMT tentu sangat tinggisehingga diberi nilai 3 dan simbul lingkaran berisi (©). UntukKH antara Teknik Pengendalian Mutu dan Kemampuanmengetahui pelanggan/klien dan kebutuhannya tidak terlalutinggi maka dapat diberi nilai 1 dan simbul segitiga (∆).
 Kelima, menentukan Kekuatan Hubungan Unsur (KHU), yaitukekuatan hubungan saling mendukung antara unsur-unsurrencana mutu/program kegiatan/topic-topik pelatihan.Pedoman nilai, makna, dan simbul KHU adalah 3 = tinggi =(+); 2 = sedang = (Ο); dan 1 = rendfah = (   ).
 Keenam, menentukan Tingkat Kesulitan Teknis (TKT)program/rencana mutu untuk mencapai kemampuan yang
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ditargetkan.  Jika unsur program/topik pelatihanmemerlukan banyak aspek teknis dari unsur-unsur/topiklainnya maka TKTnya tinggi, demikian pula sebaliknya.Pedoman indikator TKT 5 = sangat tinggi =; 4 = tinggi; 3 =sdang; 2 = rendah; 1 = sangat rendah.
 Ketujuh, menghitung rasio target kemampuan (TK) dengankemampuan dasar (KD). Jika rasio tinggi, maka waktupelatihan yang diperlukan juga tinggi. Misalnya, TK/KD untukkebutuhan Kemampuan Merancang Dan MelaksanakanRencana Strategik Mutuadalah  75/45 = 1,4 yang berarti tinggi (lihat Gambar 7-15).
 Kedelapan, menghitung Seluruh Kekuatan Hubungan (SKH)setiap unsur/topik pelatihan/rencana mutu. Untuk topikFilosofi dan Sejarah MMT = 2+3+1+1+1+1 = 9.
 Kesembilan, mengitung total waktu (W) pelatihan setiapunsur/topik pelatihan/rencana mutu dengan rumus sebagaiberikut. W = SKH x TKT x TK/KD x 1 jam.Contoh: Jumlah waktu pelatihan yang diperlukan untuk topikFilosofi dan SejarahMMT sebagai berikut.SKH = 9TKT = 4TK/KD = 75/45Jadi W = SKH x TKT x TK/KD x 1 jam= 9 x 4 x 75/45 = 60 jamUntuk waktu pelatihan topik Renstra MutuPendidikan: SKH = 3+1+1+1+1+3 = 10TKT = 5TK/KD = 75/45 = 1,67
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Jadi W = 10 x 5 x 75/45 = 83,33 jam ~ 83 jam.
Catatan: Karena topik Renstra ini didukung/terkait denganbanyak topik sehingga sebagaian besar materi sudahdiajarkan di topic-topik yang terkait maka jumlah jam inidapat dikurangi, misalnya menyadi 40 jam. Demikian pulaperhitungan yang lainnya, termasuk penentuan KH antaradinding A dan plafon C dan antar topik pelatihan semuaadalah perlu ditentukan oleh forum ahli di bidangnya.Untuk topik 1-7, jumlah  jam  masing-masing topik adalah 60, 50,55, 60, 67, 67, dan 83, sehingga keseluruhan jam pelatihan berjumlah442 jam (perhatikan Gambar 7-13).
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Seperti telah dijelaskan di awal, teknik pengendalian mutudengan Diagram Rumah Mutu ini baik digunakan untuk memastikanbahwa kebutuhan pelanggan/klien perlu diketahui secara rinci danbenar yang selanjutnya dijadikan acuan dalam menentukan rencanamutu/program  kegiatan. Secara lebih luas, hasil analisis denganDiagram Rumah Mutu ini dapat dipakai  sebagai dasar dalampenyusunan Rencana Strategik lembaga sehingga produk/jasa yang
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dihasilkan lembaga dapat memenuhi bahkan melampaui harapanpelanggan.
10) Teknik LainMasih ada teknik lainnya yang dapat dipakai sebagai alat untukmengetahui sumber masalah, antara lain diagram lari (runchart), histogram, diagram pencar, analisis kelompok nominal(nominal group technique). Semua teknik ini dapat jugadigunakan untuk menelusuri sumber masalah mutu,mengendalikan, dan merumuskan rencana/programpeningkatkan mutu. Sebagai pendidik dan birokrat di sekolahperlu menguasai berbagai teknik tersebut untuk mendukungkeberhasilan implementasi MMT. Tantangan yang umumnyaterjadi di bidang pendidikan pengumpulan data mutu melaluimonitoring dan evaluasi sudah dilakukan, namun analisis dantindak lanjut untuk perumusan rencana/program peningkatanmutu belum dilakukan secara intens dan kontinyu.

Pertanyaan Rangkuman:1. Kapan sebaiknya pendekatan Sumbang Saran (brain storming)digunakan? Sebut dan jelaskan kelebihan dan kelemahan daripndekatan ini.2. Pilihlah satu contoh penggunaan Diagram Afinitas dalamkonteks sekolah atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selainyang telah dicontohkan dalam Bab ini.3. Buatlah studi kasus penelusuran akar sumber masalah denganmenggabungkan pendekatan fish bone dan Diagram Pareto dibidang pendidikan sampai pada perumusan rencana aksimengatasi akar sumber masalahnya.4. Sebut dan jelaskan perbedaan antara peningkatan mutu denganpendekatan patok duga dan studi perbandingan/banding?
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5. Buatlah studi kasus/simulasi perumusan program pelatihanpeningkatan kompetensi guru-guru kelas yang terbgabungdalam KKG atau guru-guru bidang studi yang tergabung dalamMGMP untuk dapat memenuhi tuntutanpelanggan/klien/pemangku kepentingan mereka denganmenggunakan Diagram Rumah Mutu.
Catatan: tentukan pelanggan eksternal primer, identifikasi kebutuhanmereka (Dinding A dalam Rumah Mutu), dan rencana/program mutu(Plafon C) dan seterusnya …….
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BAB VIII
PELIBATAN DAN PEMBERDAYAAN TERPADU

Salah satu ajaran penting dari TQM adalah perlunya pelibatandan pemberdayaan semua warga organisasi dalam upaya peningkatanmutu.  Pelibatan dan pemberdayaan tentu sesuai peran dan fungsinyadalam organisasi. Agar hal ini dapat dilakukan dengan baik olehorganisasi, maka topik-topik berikut perlu dibahas, yaitu (1) KonsepPelibatan dan Pemberdayaan Terpadu (PPT); (2) Tantangan PenerapanPPT; (3) Peran Menejer; (4) Implementasi PPT; (5) Penghargaan danPengakuan Prestasi; (6) Peningkatan Sistem Saran; (7) MengevaluasiSaran Yang Masuk; (8) Menangani Saran Yang Miskin; (9)Memaksimalkan Partisipasi .
1. Konsep  Pelibatan dan Pemberdayaan Terpadu (PPT)Pelibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan adalah halyang mendasar dalam menejemen yang demokratis. Dalam TQM hal inijuga sangat ditekankan dan individu dilibatkan tidak hanya padapengambilan keputusan tetapi sampai pada pelaksanaan solusi nya.Keterlibatan semua pihak akan meberi makna manakala pihak-pihaktersebut memiliki kapasitas kerja di bidangnya masing-masing, bilatidak tentu pelibatan tersebut tidak berarti banyak. Untuk itu kebijakanpelibatan terpadu harus dibarengi dengan pemberdayaan bagi mereka.Pemberdayaan disini tidak hanya berupa pendidikan dan pelatihan sajatetapi sistim menejemen yang dianut harus  sejalan dengan maksud diatas.
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Goetsch dan Davis (1994, 154) menjelaskan pelibatan: “ It is a
way of engaging employees at all levels  in the thinking process of an
organization. It is the recognition that many decisions made in an
organization can be made better by soliciting the inputs of those who may
be affected by the decision. It is an understanding  that people at all levels
of an organization posssess unique talents, skills, and creativity that can
be of significant value if allowed  to be expressed. Selanjutnya tentangpemberdayaan, dijelaskan bahwa pemberdayaan (empowerment)adalah pelibatan karyawan yang betul-betul bermakna , yaitu masukandari karyawan tidak sekedar formalitas tetapi dipertimbangkan danditindak lanjuti meskipun belum  tentu diterima. Artinya kalau masukanitu ditolak sudah melalui proses analisis dan evalluasi yang objektif.Kebermaknaan disini menjadi kunci tumbuhnya motivasi danproduktivitas. Masukan yang diakui akan akan menumbuhkan motivasikaryawan dan mendorong berkembangnya personality danmeningkatkan keahlian sehingga kontribusi mereka menjadimaksimum.Dalam bidang pendidikan, Mukhopadhyay (2005, 65) konseppelibatan diatas ditingkatkan maknanya sebagai tim. Menurutnya:
“education is a team game, a game of partnership and collaboration
where every one – parents, teachers, state, and employer – has a stake in
the education of the students. They cannot be placed in a hierarchy in
terms of their importance. They are all partners”. Dari penegasan ini,konsep pelibatan perlu dimaknai memang sudah seharusnya dan perludisikapi sebagai kesejajaran dalam kontribusinya terhadap produk/jasayang diharapkan bersama.Dalam kajian manajemen, pelibatan dan pemberdayaan seringdisamakan dengan partisipasi. Namun sebenarnya antara kedua haltersebut ada perbedaan yang mendasar.  Dalam manajemen partisipasi,manajer dan pengawas meminta bantuan karyawan, sedangkanpelibatan dan pemberdayaan karyawan adalah upaya manajer agarkaryawan dapat membantu diri mereka sendiri , membantu antar
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mereka, dan membantu organisasi. Selain memelihara danmenumbuhkan motivasi karyawan, pelibatan dan pemberdayaan jugameningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap pekerjaandan organisasi mereka. Ini semua akan meningkatkan kemauan(willingness) karyawan mengambil putusan, resiko dalam upayapeningkatan, dan memberi penjelasan sewaktu tidak setuju.
2. Tantangan PPTUpaya-upaya di atas tentu tidak mudah dilaksanakan, kendalaakan dijumpai terutama untuk organisasi yang sudah lamamenganut manajemen sistim komando atau otoriter, top-dawn

approach. Beberapa tantangan, berikut, menurut Goetsch dan Davis(1994, 158), perlu diantisipasi dan disikapi secara tepat sehinggaPPT dapat mencapai tujuan.Penolakan dari menejer, hal ini dapat disebabkan oleh:1) Keengganan karyawanDimata karyawan kebijakan PPT bisa jadi disikapi acuhkarena sering terjadi penerapan kebijakan/inovasi barudilakukan tidak tuntas, tidak sepenuh hati. Di bidang pendidikanada kritik: “ ganti pimpinan ganti kebijakan” bahkan lebih seringdidengan secara nasional “ganti menteri ganti kurikulum”.Demam kebijakan ini dapat mewabah ke karyawan atau insanependidikan bahwa PPT pun dinilai kebijakan sesaat yang nantiganti pimpinan ganti kebijakan.  Pada institusi yang mengganutTQM, semestinya PPT adalah ajaran yang tidak terpisahkan dariTQM sehingga penerapannya harus dijiwai dan menjadi falsafahyang mendarah dan mendaging pada setiap individu dalaminstitusi.2) Keengganan Menajer. Hal ini dipengaruhi oleh berbagaikondisi berikut.(1) Ketidakamanan posisi
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PPT potensial mengurangi kekuasaan menejer. Pepatahmengatakan pengetahuan adalah kekuatan, sehingga kalaubawahan meningkat pengetahuannya dikhawatirkanmengurangi kekuasaan menejer. Hal ini potensial mendorongmenejer berkesimpulan apapun yang disarankan bawahan akanmengurangi kewibawaan dan kekuasaannya. Akibatnya, menejerselalu berupaya merintangi upaya PPT.(2) Karakter  PribadiBisa jadi masih banyak menenjer saat ini dalammenghadapi karyawannya memegang prinsip warisan menejersebelumnya. Menejer berprinsip karyawan seharusnyamengerjakan apa yang diperintahkannya, kapan dikerjakan, danbagaimana mengerjakannya. Menejer tidak memberi ruang bagikaryawan untuk berinisiatif dan berkreasi untuk mengerjakantugas yang diperintahkannya. Hal ini tentu tidak mendukungpelaksanaan PPT.(3) EgoSeseorang yang menjadi menejer dapat dimengertiumumnya tentu bangga dengan posisinya dan semua previlagesyang menyertainya. Status menenjer seperti itu potensialmenuju ego sebagai manusia dan mendorong menejer bersikap Iam the boss. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip PPT.(4) Pelatihan Menejemen?Banyak menejer mengikuti pendidikan dan pelatihantentang falsafahnya Frederick Taylor sewaktu era mass-
production. Walaupun banyak pernyataan Taylor sejalan denganajaran TQM, misalnya statistical process control (SPS),pendekatan just-in-time,  pengikutnya masih pegang prinsipbahwa “menejer adalah pemikir dan karyawan adalahpelaksana. Ini tentu menghambat pelaksanaan PPT.

(5) Karakter Pribadi Menejer



S U T A R T O 161

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM)
TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Dalam memajukan organisasi, menejer dihadapkan padadua orientasi penyelesaian , yaitu orientasi hasil (task oriented)dan orientasi hubungan interpersonal manusia (humanrelation –
oriented).  Menejer task-oriented lebih cenderung fokusbagaimana pekerjaan selesai dari pada memperhatikan orangyang mengerjakannya.  Hal ini tentu tidak sejalan dengan upayaPPT. (6) Ketidakterlibatan Manajer.PPT adalah tentang pelibatan semua personilperusahaan yang akan terkena dampak dari idea tau putusanyang diambil. Keterlibatan ini mencakup menejer tingkatlapangan, menengah dan puncak. Bila ada tingkat menejertertentu tidak dilibatkan dalam upaya PPT maka hal ini akanberakibat penentangan dari yang tidak terlibat tersebutterhadap penerapan PPT.

3. Peran Menejer dalam PPTPeran menenjer dalam PPT adalah melakukan segala upaya yangdiperlukan untuk suksesnya pelaksanaan konsep PPT. Tiga kata yangpaling tepat mewakili upaya tersebut, yaitu kepemimpinan, komitmen,dan fasilitasi sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut. Ketigahal tersebut dibutuhkan untuk mengatasi tantangan dari setiappenerapan inovasi atau kebijakan baru yang membutuhkan perubahanbudaya yang mendasar dari suatu institusi.

Gambar 8-1: Peran Manajer dalam PPT

FasilitasiKomitmenKepemimpinan
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Lebih lanjut Grazier dalam Goetsch menjelaskan peran menejer dalamPPT adalah berupa tujuh perilaku berikut.1) Menunjukan sikap yang mendukung2) Menjadi contoh pelaksanaan3) Menjadi pelatih4) Menjadi fasilitator5) Melakukan pengelolaan di lapangan (management by
walking around, MBWA)6) Melakukan tindakan cepat terhadap rekomendasi yangditerima7) Menghargai prestasi karyawan.

4. Implementasi PPTImplementasi PPT dapat diilustraikan dalam Gambar 11.2 yangmenunjukan perlunya empat tahapan. Tahap pertama, menciptakanlingkungan yang mendukung implementasi PPT sedemikian rupasehingga individu-individu yang berinisiatif dan pengambil resikoberani muncul dan mendapat dukungan. Tahap kedua,mengidentifikasi target-target hambatan dan cara mengatasinya.Tahap ketiga adalah siapkan perangkat di tempat dan tahapkeempat adalah mengkaji, merevisi dan meningkatkan.

Gambar 8-2. Tahapan Implementasi PPT

Mengkaji, merevisi,dan meningkatanrancanganSiapkan perangkatdi tempatMengidentifikasitarget hambatandan solusinyaMenciptakanlingkungan yangmendukung
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Dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inisiatifkaryawan dan keberanian mengambil resiko,  menejer perlumelakukan hal-hal berikut.Mempecayai kemampuan karyawan untuk suksesSabar dan memberi karyawannwaktu untuk belajarMemberikan arah dan struktur PPTMengajar karyawan ketrampilan dalam kelompok kecilsecara bertahapAjukan pertanyaan yang menatang untuk berfikir yanginovatif.Berbagi informasi dengan karyawan untuk membangunhubungan baikMemberikan umpan balik yang mudah dipahami tepatwaktu dan menyemangati mereka selama proses belajar.Menawarkan alternative baru melaksanakan tugasTunjukan rasa humor dan perhatian terhadap karyawanFokus pada hasil dan akui peningkatan personalkaryawanUntuk penyiapan perangkat yang dapat digunakan untukmengumpulkan input karyawan dan meneruskan kepihakpenentu keputusan. Perangkat itu beragam mulai darimendatangi keliling tempat kerja dan menayakan ke karyawaninputs mereka sampai ke curah pendapat dan gugus kendalimutu yang terjadwal secara regular. Berikut beberapa perangkatyang secara efektif sering digunakan.
1)    Curah PendapatDalam Curah Pendapat (CP) ini menejer bertindaksebagai katalisator untuk mendukung para peserta. Secara rincibagaimana melaksanakan CP dapat dilihat Bab VII. Untuk dapatmelakukan CP dan perangkat lainnya efektif, maka kita perlu
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memahami dua konsep, yaitu konsep groupthink dan konsep
groupshif.Goetsch dan Davis (1994, 168) mendifinisikan group
think sebagai suatu fenomena yang terjadi manakala orang-orang anggota kelompok lebih banyak berfokus pada usahauntuk mencapai suatu keputusan (meskipun tidak baik) daripada upaya menghasilkan suatu keputusan yang baik. Fenomenaini terjadi karena beberapa kemungkinan: penjelasan pemimpingroup yang berlebihan, tekanan anggota grup lainnya untukberkompromi, isolasi terhadap grup, ketidak trampilanpenggunaan teknik pengambilan keputusan grup.Berikut beberapa strategi untuk menghindari fenomena
groupthink.
 Dorong disampaikannya kritik
 Dorong pengembangan alternatif, jangan terburu mengambilkeputusan
 Tunjuk satu atau beberapa anggota kelompok untukberperan sebagai penentang topik yang sedang dibahas.
 Undang orang yang tidak familier dengan topik yang sedangdibahas grup
 Diselenggarakan kesempatan pertemuan akhirAdapun group shift adalah suatu fenomena dimana anggotagrup membesar-besarkan hal diawal pertemuan grup dengantujuan hasil keputusan grup sesuai yang diinginkan. Fenomenaini bisa terjadi manakala anggota grup melakukan pertemuansebelum pertemuan grup dimulai untuk mencapai kesepakatan.Untuk menghindari fenomena grupshift ini maka penjelasanawal pertemuan grup singkat dan tidak menggiring. Juga perluditunjuk satu atau beberapa orang berperan sebagai pihakpenentang.
2) Teknik Nominal Grup
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Nominal Goup Technique (NGT) adalah bentuk curahpendapat yang memadai yang terdiri dari lima langkahsebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 8-3.: Tahapan dalam Nominal Group Technique (NGT)Tahap pertama, menejer menjelaskan masalah dan jelaskan,pastikan seluruh anggota grup memahami. Pada tahap kedua,setiap anggota grup mencatat responsnya masing-masingterhadap masalah yang dibahas tanpa memberi taukan keanggota lainnya. Pada tahap ini tidak ada diskusi antar anggotagrup. Dalam strategi ini dikedepankan kebebasandanketerbukaan berfikir tidak terpengaruh oleh dan  tidak adatekanan dari  anggota kelompok maupun pimpinan kelompok.Pada tahap ketiga, setiap anggota kelompok melaporkan ide-ide mereka kedalam forum grup . Laporan ide-ide dicatat dipapan tulis atau clip chart. Proses diulang sampai seluruh ideanggota kelompok tercatat dan untuk setiap ide diberi berinomer. Ide-ide yang sama maknanya dikelompokan dan

Kumpulkan sikappeserta terhadapmasalahJelaskanide/responsSampaikan catatanide/respons secaraterbukaCatat ide/responssecara sembunyiMenejer sampaikanmasalah danjelaskan
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upayakan sedemikian rupa sehingga anggota grup tidak ingatlagi nomer ide dan pengusulnya.Tahap keempat, ide-ide yang terkumpul dijelaskan dan pastikansemua anggota grup memahami setiap butir ide hasilpenggabungan. Seorang anggota grup dapat dimintamenjelaskan  sebuah ide/isu, tetapi tidak boleh ada komen ataugesture yang melecehkan atau menjanjung dari anggota yanglain.  Penjelasan anggota grup tentang ide tertentu tidak bolehdipakai sebagai pembenaran. Tujuan dari tahap ini adalah untukmemastikan bahwa setiap isu/ide dipahami oleh setiap anggotagrup.Tahap kelima (akhir), semua ide-ide dipilih oleh olehanggota grup secara rahasia. Banyak cara untuk hal ini, salahsatu cara yang praktis adalah meminta setiap anggota grupmemilih lima ide/isu yang paling faporit dan masing dituliskanpada kartu ukuran 3x6 inches dengan skor 5-1 untuk   Kartudikumpulkan, setiap ide/isu dijumlah dan masing-masingide/isu diperoleh skor. Kumpulkan semua kartu dan hitung isudengan skor tertinngi merupakan ide/isu yang paling kritisuntuk diatasi/direspons atau merupakan ide yang paling baik.
3)  Gugus Mutu (Quality Circle)Gugus Mutu  adalah sekelompok karyawan yang betemusecara regular dengan tujuan untuk mengidentifikasi,merekomendasi, dan membuat peningkatan kinerja mereka.Beda utama teknik ini dengan NTG, keanggotaan gugus mutuadalah sukarela dimana pertemuannya dan acaranya ditentukansendiri sedang NTG umumnya diprakarsai dan dipimpin olehmenejer. Gugus Mutu  mempunyai pimpinan gugus yangbertindak sebagai fasilitator dan grup dapat menggunakan curahpendapat, NGT, atau teknik grup lainnya, namun demikianpimpinan gugus umumnya bukan menejer dan mungkin,
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kenyataannya, dapat berganti atau bergiliran pada setiappertemuan. Gugus Mutu bertemu regular dapat sebelum, selama,dan sesudah suatu shift untuk mendiskusikan pekerjaan mereka,antisipasi masalah, mengusulkan peningkatan tempat kerja,perumusan tujuan, dan membuat rancangan.
4)  Kotak SaranAlat ini mungkin yang paling tua digunakan untukmengumpulkan masukan karyawan. Kotak ini diletakan padalokasi yang strategis dimana karyawan dapat memasukan sarantertulisnya. Gambar 11.3. adalah contoh form at umum yangdapat digunakan untuk inputs tertulis karyawan yangdimasukan ke kotak saran.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 72 TANJUNG HARAPANJl. Jendral Sudirman, nomer 56, Tanjung Harapan

Nama : …………………………………………………………..
(individu atau tim yang memberi masukan)Tanggal ditulis : ………………………………………………….…………Jurusan : ……………………………………………………………Telp/HP : ……………………………………………………………Saran (jelaskan situasi saat ini, perubahan yang diharapkan, dankeuntungan yang akan diperoleh)……………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………Tanggal diterima : ……………………………………………………………..Tanggal diarsipkan : ……………………………………………………………..Tanggal saran diakui : ……………………………………………………………..Status saat ini : ……………………………………………………………..………………………………………………………….....

(lampirkan dokumen yang relevan)Gambar 8-4.: Format Saran
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5)  Datang ke Tempat KerjaTeknik ini praktis karena datang ke tempat kerja danbicara dengan karyawan dan peroleh masukan. Teknik inidikenal sebagai Walking and Talking dan juga disebut
Management by Walking Around (MBWA). Ini sebuah teknikyang efektif menanya langsung ke karyawan.  Ini teknik pentinguntuk memperoleh masukan seperti bola salju yaitumemperoleh  masukan yang sedikit dan terbatas bergulirmenjadi yang banyak dan lengkap, terutama untuk tahap-tahapawal pelaksanaan PPT yang masih memerlukan  dukungan danpartisipasi dari semua pihak.  Pada teknik ini perlu dirumuskanpertanyaan-pertanyaan yang penting yang diperlukan sebagaidasar analisis peningkatan mutu yang berkesinambungan.Bentuk pertanyaan menurut Straub dalam Davis (1994) harusterbuka (open-ended unbias question) yang respek kepadakaryawan sehingga karyawan berkemauan sukarela memberimasukan yang benar apa adanya.

5. Peran Menejemen dalam Sistem SaranPeran menejemen dalam sistem saran tentu sangat penting.Menejer sebagai pihak pengambil keputusan danmemimpinpelaksan keputusan adalah sentral dan termasuk perannya dalamsistem saran.  Goetsch dan Davis (1994) menjelaskan ada tahapan-tahapan peran menejer dalam sistem saran sebagaimana disajikandi gambar berikut.
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Gambar 8-5.: Peran Menejemen dalam Sistem Saran
Masing-masing tahapan dapat dijelaskan sebagi berikut.

1) Menetapkan KebijakanTahap ini mencakup merumuskan kebijakan yang menjadipedoman jalannya sistem saran. Kebijakan tersebut harussecara tegas menjelaskan komitmen perusahaan dalam sistemsaran, tipe penghargaan yang akan diberlakukan, bagaimanasaran yang masuk akan dievaluasi, dan bagaimana sisten saranitu sendiri akan dievaluasi.
2) Menyiapkan Sistem SaranTahap ini menyiapkan sistem saran di tempat kerja untukmaksud berikut.Mencari dan mengumpulkan saran dari karyawanPenghargaan dan pemasukan saran kedalam data base

PerbaikiSistem SaranMemberiPenghargaanMelaksanakanSaranEvaluasi Saran &Sistem SaranMempromosikanSistem SaranMenyiapkanSistem SaranMenetapkanKebijakan
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Monitor saranMelaksanakan atau menolak saran3) Mempromosikan Sistem SaranTahap ini adalah bagaimana membangkitkan minat danpartisipasi karyawan dalam sistem saran. Berikut adalahstrategi yang secara efektif mampu mempromosikan sistemsaran. Berbagi kebijakan organisasi tentang sistem saran secarajujur dan terbuka dalam pertemuan grup yangmenyemangati munculnya pertanyaan dan diskusimpetisiMensponsori untuk banyak-banyak memberi saranMenanyakan karyawan bagaimanameningkatkanmasukan mereka4) Evaluasi saran dan sistem saranTahap ini mencakup memberi pelatihan pengawas dan menejerbagaimana mengevaluasi saran individu dan keseluruhan sistemsaran. Kedua topik ini dijelaskan kemudian di Bab ini.5) Melaksanakan SaranIni hal yang krusial. Bila saran baik tidak dilaksanakan segera,maka sistem saran akan kehilangan kredibitasnya terlepas daribetapa baiknya kebijakan atau pekerjaan lainnya yang ada diorganisasi.6) Penghargaan KaryawanPenghargaan untuk saran dapat diwujudkan dalam berbagaibentuk, antara lain uang tunai, pengumuman, paket liburan,cindera mata, surat penghargaan. Juga perlu penghargaankepada tim dan/atau ke divisi yang menerima danmelaksanakan saran.7) Perbaiki dan TingkatkanSistem SaranSebagaimana dalam penerapan kebijakan apapun pasti adakekurangan dan kelemahannya dari hari kehari, tidak
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terkecuali penerapan sistem saran yang Anda akan lakukan.Untuk itu sangat penting untuk mengidentifikasi kekurangandan kelemahan tersebut dan lakukan perbaikan. Terusmemperbaiki sistem yang ada pada aspek materi saran danjuga pada sistem saran itu sendiri.
6. Peningkatan Sistem SaranSistem saran adalah proses pengumpulan saran yang terdiri darimenelusuri, mengumpulkan, mengevaluasi, dan menerima ataumenyisihkan saran-saran yang masuk. Menurut Scharz dalamGoetsch dan Davis (1994) sebuah sistem saran yang baik perlumemenuhi kriteria berikut.1) Semua saran menerima respons formal2) Semua saran direspons dengan segera3) Kinerja setiap divisi dalam mengupayakan dan menerimasarandimonitor oleh sistem menejemen4) Pengakuan dan penghargaan ditangani langsung5) Sistem pembiayaan dan penghematan dilaporkan6) Ide-ide baik dari saran ditindak lanjuti7) Konflik personil diminimumkan
7. Meningkatkan Saran KaryawanAgar supaya karyawan mampu menulis saran yang baik, makadia perlu mengetahui dua hal berikut.1)  Identifikasi masalahnya dan formulasikan ide untukpeningkatannya.2)  Komunikasikan ide dengan jelas dan ringkas kedalam tulisandan format tabel.Lebih rinci hal di atas dapat dilakukan dengan strategi berikut.Jelaskan situasi yang menyebabkan problem secara jelas danringkasSebut langsung perubahan yang diusulkan secara spesifik
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Beri ilustrasiuntuk memperjelas perubahan yang diusulkanJelaskan keuntungan yang akan didapat (dalam rupiah,persentase, jumlah dst.)Asumsikan penerima saran yang sekaligus pengambilkeputusan tidak punya pengetahua tentang saran yangdiusulkan, sehingga siapkan kelengkapan yang  mungkindiperlukan untuk memperjelas saran yang diusulkan.
Pertanyaan Refleksi:1. Menurut Goetsch dan Davis, ada 6 tantangan penerapan PPT dalaminstitusi. Apakah tantangan tersebut juga berlaku untuk kontekssekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota? Jelaskan.2. Bagaimana strategi Kepala Sekolah dan pimpinanan lainnya dalammengefektifkan implementasi PPT?3. Bagaimana memaksimalkan partisipasi guru dan karyawan dalamPPT?4. Menangani mengevaluasi saran yang masuk?5. Bagaimana mengevaluasi saran yang miskin (sedikit dan tidakrelevan) dalam penerapam PPT?
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BAB IX 
PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN (PMB) 

 

Tujuan akhir TQM adalah menumbuhkan budaya mutu dan cara 

utama dalam meningkatkan mutu adalah dengan cara menetapkan mutu 

yang ditargetkan, merencakan program peningkatan mutu, 

melaksanaan program, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan 

program sesuai prinsip PDCA (plan, do, cek, action) dari Deming. 

Pelaksanaan PDCA harus berkelanjutan  dengan target peningkatan 

mutu berkelanjutan  (PMB). Berikut topik-topik untuk menjelaskan 

lebih rinci tentang PMB: (1) Pengertian dan Rasional PMB; (2) Peran 

Manager dan dalam PMB; (3) Kegiatan Penting dalam PMB; (4) Struktur 

PMB; (5) Pendekatan Ilmiah dalam PMB; (6) Identifikasi PMB; (7) 

Proses Perbaikan dan Pengendalian PMB; (8) Strategi Umum PMB; (9) 

Kaizen dan PMB. 

 

1. Pengertian dan Rasional PMB 

Sebagaimana telah disinggung di Bab II, Peningkatan Mutu 

Berkelanjutan  (PMB) adalah suatu upaya peningkatan mutu 

produk/jasa melalui perbaikan yang menerus dilakukan pada sistem 

dan proses kerja dan personil yang terlibat untuk menghasilkan 

mutu produk/jasa yang secara menerus meningkat.  

PMB adalah salah satu komponen esensial dalam TQM untuk 

menghasilkan produk/jasa. PMB perluselalu diupayakan karena 

sejalan dengan tuntutan pelanggan/klien yang terus meningkat. Hal 

lain yang mendorong institusi perlu selalu melakukan PMB karena 
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ilmu dan teknologi selalu berkembang dari waktu ke waktu 

sehingga dimungkinakan produk/jasa yang dapat lebih bermutu 

bahkan mungkin dengan biaya yang lebih rendah serta waktu 

pengerjaan/pelayanan yang lebih efisien.  

Joseph M. Juran dalam Goetsch (1994), guru manajemen total 

berpesan: “Quality Improvement is needed for both kind of quality: 

product features and freedom from deficiencies. Dalam konteks 

satuan pendidikan produk berarti lulusan dengan featurnya yang 

dapat diidentikan dengan tingkatan dan cakupan pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap yang melekat ada pada diri lulusan. Anjuran 

di atas memesankan kepada pelaku pendidikan bahwa pendidikan, 

khususnya satuan pendidikan, perlu dikelola secara bisnis, yaitu 

menghasilkan produk dengan segala fiture yang diharapkan dengan 

efektif dan efisien. Namun demikian satuan pendidikan jangan 

dibisniskan, mengabaiakan mutu atau kompetensi yang dihasilkan 

dengan mengedepankan tujuan memperolah keuntungan (profit) 

semata.     

 

2. Peran Manager dalam PMB 

Manajer dapat berperan sebagai pemimpin dan ini merupakan 

peran penting dalam PMB.  Agar selalu menjadi institusi unggulan 

dan mendapatkan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan, 

maka Goetsch dan Davis, 1994, 435) menyarankan institusi tersebut 

harus meyakini dan melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan  

dan menerus.  (improve constanly and forever the system of 

production and services. Improvement is not one-time effort. 

Management is obligated to continually look for ways to reduce 

unwanted things and improve quality). Hal ini ditempuh melalui tiga 

tahapan berikut: 

1) Mengidentifikasi masalah dan alternatif pemecahannya 

2) Menentukan dan melaksanakan pemecahan masalah yang 

paling efektif dan efisien 
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3)  Mengevaluasi ulang, menentukan standar baru dan 

pemamtapan proses. 

Selanjutnya Goetsch dan Davis (1994) menyarankan manajer 

perlu melakukan lima hal berikut.  

 Membentuk dewan mutu yang mewakili seluruh institusi 

dan memfasilitasinya 

 Bekerja dengan Dewan Mutu untuk merumuskan tujuan 

peningkatan mutu yang spesifik dengan jadwal kegiatan dan 

target harinya. 

 Melakukan dukungan secara moral dan fisik. Dukungan 

moral berupa komitmen sedangkan dukungan fisik berupa 

resourse yang dibutuhkan untuk mencapai target 

peningkatan mutu yang berkelanjutan . 

 Meriviu laporan perkembangan secara periodik dan 

membandingkan capaian dengan jadwal waktu dan target 

capaian. Memberikan pengakuan dan penghargaan yang 

diperlukan. 

 Memantapkan PMB kedalam sistem pengakuan dan 

penghargaan yang regular termasuk promosi dan kenaikan 

gaji. 

   Untuk pendekatan peningkatan mutu, Bounds  G. et al (1994, 33) 

menyarankan manajer harus pro pendekatan baru dan menjauhkan 

pendekatan konvensional. Berikut perbedaan antara pendekatan 

konvensional dan kontemporer yang pro manajemen mutu total dalam 

sembilan aspek yang dikaji: (1) rasional; (2) cara pelaksanaan; (3) 

respons terhadap kesalahan; (4) orientasi pengambilan keputusan; (5) 

peranan manajer; (6) wewenang; (7) fokus bisnis; (8) sistem control; 

dan (9) alat dan pendelegasiannya. Lebih rinci perbedaan ke sembilan  

pendekatan PMB disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 9-1: Perbedaan Pendekatan PMB antara Model Tradisional  

dan TQM 

No. Aspek 
Pendekatan PMB 

Tradisional TQM 

1 Rasional 

Fokus pada produk baru, 

pengembangan, reaktif terhadap 

masalah, hanya bila ada masalah 

besar 

Fokus pada sistem 

yang lebih luas, tidak 

berakhir, dan 

proaktif 

2 Cara pelaksanaan Trial and error 

Metode ilmiah 

(kumpulkan data, 

analisis, dan 

simpulkan. 

3 
Respons terhadap 

kesalahan 

Hukuman, ketakutan, 

menyembunyikan, karyawan 

yang bertanggyng jawab 

Pembelajaran, 

keterbukaan, 

berusaha melakukan 

perbaikan 

sistem/proses, dan 

manajemen yang 

bertanggung jawab. 

4 

Orientasi 

pengambilan 

keputusan 

Tujuan politis individu dan 

jangka pendek 

Tujuan organisasi 

yang strategic dan 

jangka panjang 

5 Peranan manajer 
Mengadministrasikan dan 

menjaga status quo 

Mengubah status 

quo dan melakukan 

6 Wewenang 
Top-driven melalui peraturan 

dan kebijakan 

Customer driven 

melalui visi dan 

pemberdayaan 

7 Fokus bisnis 
Hasil bisnis melalui melalui 

quota dan target 

Hasil bisnis melalui 

kemauan sistem, alat 

dikaitkan dengan 

hasil 

8 Sistem control 
Pencatanan skor, pelaporan, 

pengevaluasian 

Belajar statistika 

mengenai variasi 

penyebab 

9 
Alat dan 

pendelegasiannya 

Mendelegasikan pada staf atau 

bawahan 

Dimiliki manajer dan 

dilakukan oleh staf 

atau bawahan 
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3. Kegiatan Penting dalam PMB 

Peningkatan mutu bukan pekerjaan sekali tembak, juga bukan 

menembak obek di padang lapangan yang bebas halangan 

pemandangan, tetapi bisa jadi bagaikan menembak objek binatang 

di hutan belantara harus melihat langsung objeknya, membidik dan 

baru menarik pelatuk senjatanya. Demikian pula upaya peningkatan 

mutu, perlu dicari sumber masalahnya, dipilih alternatif solusi, dan 

eksekusinya. Peter S. Scholtes dalam Goetsch dan Davis (1994) 

menyarankan lima hal, yaitu memelihara komunikasi, penentuan 

sumber masalah (look upstream, koreksi sumber masalah, 

dokumenkan masalah dan pemecahannya, monitor hasil perubahan. 

Secara grafis kelima hal tersebut dapat diilustrasikan sebabagi 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.1: Kegiatan esensial peningkatan mutu 

 
1.  

Penentuan 
sumber 
masalah 

 

 2.  
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sumber 
masalah 

 

 

 

 

 5. 
Memelihara 
komunikasi 

 

4. 
Monitor hasil 

perubahan 
 

 
3. 

Dokumenkan 
masalah dan 

pemecahannya 
 

6. kegiatan 
esensial dalam 

PMB 
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 Secara rinci masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

1) Memelihara komunikasi adalah kegiatan penting untuk 

peningkatan mutu. Komunikasi antara anggota dalam tim 

dan antar tim adalah suatu keharusan. Kumunikasi sebelum, 

selama proses, dan sesudah kegiatan  peningkatan mutu. 

Semua orang yang terlibat demikian pula semua individu 

dan institusi yang terkene dampak  dari perencanaan 

peningkatan mutu sebaiknya mengetahui apa yang sedang 

dikerjakan, mengapa, dan bagaimana perencanaan tersebut 

akan memepengaruhinya. 

2) Penentuan sumber masalah. Kita sering tergesa-gesa 

menentukan sumber masalah adalah apa yang kita lihat atau 

gejalanya bukan sumber masalah yang sesungguhnya. Ini hal 

yang sulit jika kita bekerjasama dengan orang atau 

kelompok yang sering mementukan sumber masalah dengan 

hanya sampai pada gejalanya saja, ibarat seperti pemadam 

kebakaran yang penting apinya . Langkah yang penting 

berikutnya justru mencari sumber kebakaran tersebut.  .  

3) Koreksi sumber masalah. Sumber masalah proses untuk 

menghasilkan produk yang bermutu umumnya tidak 

diketahui dan terlihat dengan jelas.  Untuk mengetahui 

sumber masalah sering memerlukan studi yang cukup lama. 

Inilah kasus pada umumnya, untuk itulah studi ilmiah 

(pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan) adalah 

penting dalam seting TQM. Dalam keadaan tertentu problem 

harus diselesaikan secepat mungkin. 

4) Dokumenkan masalah dan pemecahannya. Sangat tidak 

efisien waktu, biaya, dan tenaga bila suatu institusi dari 

waktu ke waktu selalu masih mencari solusi untuk masalah 

yang sama . Hal ini dapat terjadi karena institusi tersebut 
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tidak punya dokumen tantang masalah dan cara 

penyelesaiannya. Untuk itu dibiasakan mencatat apa yang 

dikerjakan dan kerjakan apa yang dicatat sesuai dengan 

anjuran seorang Guru Mutu yaitu Deming.  

5) Monitor hasil perubahan. Sebaik apapun masalah dikaji dan 

dirumuskan solusi pemecahannya, namun dapat jadi solusi 

tersebut hanya menyelesaikan sebagaian, tidak seluruh 

masalah. Untuk itu perlu memonitor pelaksanaan dan hasil 

solusinya. Aktivitas ini penting  untuk terlepas dari hasilnya 

penuh berhasil atau sebagain saja.   

 

4. Struktur PMB 

PMB tidak terjadi secara begitu saja, harus diupayakan secara 

sistematis , bertahap dan harus terstruktur dengan  benar. Upaya ini 

mencakup tahapan berikut.  

 Membentuk Dewan Mutu. Tanggng jawab dewan ini 

adalah mengumumkan, mengkoordinasi, dan 

menlembagakan peningkatan mutu tahunan. Disarankan 

keanggotaan dewan ini melibatkan wakil dari pihak 

pengambil kebijakan. 

 Merumuskan tanggung jawab. Adalah penting bahwa 

seluruh anggota dewan demikian juga karyawan yang 

tidak menjadi anggota dewan  memahami dan setuju 

tanggung jawab dewan. Salah satu yang harus 

diutamakan adalah merumuskan deskripsi tanggung 

jawab dewan dan ditanda tangani oleh pimpinan 

penanggung  jawab pelaksanaan organisasi (CEO). 

Menurut Goetsch dan Davis (1994, 437), berikut 

beberapa tanggung jawab penting yang harus melekat 

pada dewan. 

1) Perumusan kebijakan untuk peningkataa mutu 
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2) Penentuan patok duga dan dimensi (biaya dan 

cakupan) 

3) Membentuk tim dan merumuskan proses pemilihan 

program  

4) Penyiapan resourses yang dibutuhkan: pelatihan, ijin 

dari divisi mereka masing-masing untuk bergabung 

di Tim Proyek 

5) Implementasi proyek 

6) Merumuskan pengukuran mutu untuk monitoring 

perkembangan proyek dan upaya pelaksanaan 

monitoring      

7) Penerapan program penghargaan dan pengakuan  

 Memantapkan Infrastruktur yang dibutuhkan.Dewan 

menentukan rencana peningkatan mutu organisasi baik 

yang bersifat fisik maupun non-fisik, khususnya SDM 

dan kapasitasnya untuk bertanggung jawab dan 

kemampuan melaksanakan rencana peningkatan mutu 

berkelanjutan . 

 

5. Pendekatan Ilmiah dalam PMB 

Pendekatan ilmiah juga salah satu pembeda TQM dengan 

pendekatan manajemen lainnya. Scholtes dalam Goetsch dan Davis 

(1994) mendeskripsikan Pendekatan Ilmiah adalah pengambilan 

keputusan berbasis data, merunut akar masalah, dan mencari solusi 

permanen bukan sekedar menghilangkan gejala yang nampak saja. 

Dalam penerapan di bidang pendidikan, khususnya proses belajar 

mengajar di kelas, istilah“solusi permanen” jelas tidak tepat. Hal ini 

disebabkan karena siswa adalah individu yang hidup, dinamis, dan 

unik satu sama lain punya potensi, keinginan dan minat, dan 

lingkungan yang berbeda-beda sehingga solusinya tentu beragam 

sesuai dengan keunikan masing-masing siswa. Namun demikian 

anjuran-anjuran untuk pengambilan kebijakan berbasis data, 
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mencari akar masalah, dan memilih solusi yang efektif mengatasi 

masalah yang sesuai dengan karakter setiap siswa dan bukan hanya 

sekedar mengatasi gejalanya saja tentu sangat relevan.   Secara 

ringkas pendekatan ilmiah mencakup empat tahapan berikut. 

1) Kumpulkan data yang relevan.  

Data yang terkumpul adalah data yang relevan dan 

akurat terbebas dari salah. Data yang salah tentu akan 

menyebabkan keputusan yang salah. Untuk itu sebelum 

pengumpulan data, tentukan jenis data apa yang 

sebenarnya diperlukan dan seberapa luas cakupannya,  

dimana data itu berada, bagaimana mengumpulkannya, 

bagaimana tau bahwa data itu akurat, dan bagaimana 

data itu akan dianalisis. 

2) Indentifikasi akar masalah.  

Banyak organisasi merespons masalah dengan hanya 

mengatasi gejalanya saja bukan solusi terhadap akar 

masalah sehingga masalahnya masih terus berulang 

muncul lagi. Alat dan teknik dalam TQM di Bab IX 

membahas bagaimana menelusuri sumber masalah. 

3) Tentukan solusi yang tepat 

Dengan pendekatan ilmiah solusi yang diperoleh 

bukanlah asumsi, dan bukan juga intuisi. Kumpulkan 

data yang relevan, pastikan datanya akurat, analisis dan 

identifikasi akar masalah, dan tentukan solusi yang 

cocok untuk masalah yang dikaji. Sering terjadi 

karyawan atau tim mengatakan: “Saya tau masalahnya 

dan solusinya adalah ………”. Ketika dianalisis secara 

ilmiah maka dapat jadi solusinya berbeda dengan apa 

yang dikatakan di atas terutama bila mereka 

menentukan solusinya berdasarkan asumsi atau intuitif.    

4) Rencanakan dan lakukan peningkatan mutu. 
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Banyak keputusan diambil secara konvensional 

sebagaimana pepatah: “siap, tembak, dapat (ready, fire, 

aim). Dalam pendekatan mutu total diajarkan melakukan 

perencanaan secara cermat dan dilakukan secara 

kesadaran bukan untuk formalitas atau rutinitas. 

Perencanaan memaksa orang melihat kedepan, 

mengantisipasi kebutuhan dan sumberdaya apa yang 

tersedia, antisipasi masalah dan bagaimana 

mengatasinya.   

Hasil peningkatan mutu pendekatan ilmiah ini juga perlu 

diukur untuk mengetahui ketercapaian mutu yang 

diharapkan. Beberapa ahli menggunakan indikator 

kinerja (performance indicators). Dalam bidang 

pendidikan indikator kinerja ditunjukan beberapa hal 

berikut. 

 Prosentase kelulusan siswa dalam Ujian Nasional 

(UN) 

 Uji Kompetensi bagi sekolah kejuruan. Hal ini 

menunjukan pencapaian standar kompetensi lulusan 

(SKL).  

 Nilai Akreditasi yang didapat  

 Jumlah siswa drop out (DO) 

 Jumlah siswa yang tinggal kelas 

 Jumlah prestasi kejuaraan akademik dan non-

akademik tingkat Internasional, Nasiona, dan 

Regional 

 Jumlah kegiatan dan intensitas kegiatan sosial 

kemasyarakatan, misal bakti sosial, pasar murah, 

pesta kesenian rakyat dan sejenisnya. 

Indikator kinerja di atas masih dapat disesuaikan bahkan 

ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan dan 

karakteristik dari masing-masing organisasi. 
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6. Identifikasi PMB 

Prinsip optimalisasi hasil dalam penggunaan sumberdaya tetap 

harus diupayakan meskipun untuk perusahaan besar.  Untuk itu 

perlu secara hati-hati dan cermat memilih aspek produk/jasa 

dimana waktu, tenaga, dan sumberdaya akan digunakan yang paling 

potensial memberi hasil peningkatan mutunya. Hal ini harus yang 

pertama sekali diputuskan. Scholtes dalam Goetsch dan Davis (1994: 

440) menyarankan lima strategi/kiat untuk mengidentifikasi 

kebutuhan penimgkatan mtu sebagai berikut. 

1) Menentukan skala prioritas piloting yang objektif.  

Artinya, pimilihan piloting tentu dengan fasilitasi sumberdaya. 

Hal ini dapat jadi mendorong banyak pihak yang tertarik untuk  

menjadi piloting walau dengan motif memperoleh keuntungan 

pribadi bukan untuk peningkatan mutu divisi. Untuk itu 

pimpinan harus objektif menentukannya dengan melibatkan 

banyak pihak secara curah pendapat.  

2) Identifikasi kebutuhan pelanggan/klien. 

Untuk menentukan mutu dalam aspek yang mana, maka perlu 

mengidentifikasi kebutuhan pelanggan agar terjadi sinergi 

antara institusi dan pelanggan. Pelanggan disini utamanya 

pelanggan/klien eksternal.  Penjelasan secara detail tentang 

topic ini ada pada Bab IV. 

3) Identifikasi penggunaan waktu penyelesaian proses 

produksi/jasa. 

Identifikasi dan pelajari penggunaan waktu karyawan/guru, 

tenaga kependidikan dalam menyelesaikan produk/jasa. Bila 

sering terjadi keterlambatan penyelesaian produk/jasa maka 

indikasi adanya masalah. Dengan kata lain, belum terjadi 

peningkatan mutu. 

4) Dapatkan lokus masalahnya 
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Lokus masalah artinya dimana lokasi/tempat terjadi 

masalahnya, kapan terjadinya, dan bagaimana frekuensi 

terjadinya. Penting mengetahui dimana lokasi masalah sebelum 

memencoba menyelesaikannya. 

Untuk menentukan pilot peningkatan mutu, Terkait 

mengidentifikasi kebutuhan peningkatan mutu, Guru manajemen 

mutu Juran menyarankan perlu memahami perbedaan antara “Q 

Besar” dan “Q Kecil”juga terkait dengan penentuan bagian atau 

jurusan yang menjadi pilot proyek.  

 Yang dimaksud Q Kecil adalah perhatian yang lebih fokus, lebih 

khusus, lebih terbatas pada aspek mutu tertentu, misalnya 

peningkatan nilai Ujian Nasional. Sedangkan Q Besar adalah 

peningkatan efektivitas seluruh proses dan personel yang terlibat 

dalam upaya peningkatan nilai Ujian Nasional. Q Ke cil melihat 

pelanggan/klien sebagai pihak pengguna/pembeli produk/jasa, 

sedang Q Besar melihat semua pihak yang terlibat baik internal 

maupun eksternal. Penting untuk memahami perbedaan kedua Q 

tersebut karena orientasi pemilihan piloting  pada Q-Besar akan 

berdampak baik untuk jangka panjang dari pada orientasi pemiliha 

piloting pada Q Kecil. 

  

7. Proses Perbaikan dan Pengendalian PMB  

Secara umum proses perbaikan dan pengendalian mutu 

produk/jasa dapat dilakukan pada empat tahapan dalam rantai 

produksi, yaitu input, proses, outputs, dan penilain pelanggan/klien. 

Output harus merujuk pada standar yang ditetapkan dan 

dialanjutkan perencanaan, pelaksanaan, cek, dan action (PDCA). 

Bounds (1994, 107) mengilustrasikan proses perbaikan dan 

pengendalian yang terdiri dari empat tahapan sebagai Gambar 9.1. 

Masing-masing tahapan dijelaskan sebagai berikut. 
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1)  Penentuan Standar Peningkatan Mutu.  

 Tahap ini menuntut manajer berfikir diluar non-tradisional, 

non-usual, berfikir kedepan tentang standar baru produk/jasa yang 

dihasilkan yang memenuhi bahkan melampaui keinginan 

pelanggan/klien. Manajer tidak fokus pada kuota/target kuantitatif, 

dia memimpin nerja karyawan yang dicapai dengan dan 

menginspirasi karyawan/guru dengan menetapkan standard an 

mengartikulasikan visi perusahaan. Karywawan yang bermasalah 

dengan sikapnya, misal sering tidak masuk kantor, tidak baik 

kinerjanya tidak menganggap mereka adalah sumber masalah tetapi 

karena sistem organisasi yang ada di organisasi. Penentuan standar 

bukan untuk mengukur/membangingkan kinerja karyawan 

terhadap standar tersebut tetapi lebih pada sebagai rujukan 

manajer mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasin kepada 

karyawan. Demikian pula standar dirumuskan tidak asal, tetapi 

berdasarkan pada inputs pelangga/klien eksternal dan internal dan 
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disesuaikan dengan kemampuan karyawan dan sunmberdaya yang 

tersedia atau terjangkau oleh organisasi.    

2)  Pengukuran Kinerja. Hal ini berarti menentukan alat ukur seperti 

pendekatan tradisional, selanjutnya malakukan pengumpulan data 

kinerja yang akan diukur. 

3)  Melakukan Studi atau Analisis. Setelah data kinerja terkumpul 

dari tahapan sebelumnya, dianalisis dengan alat statistik sederhana 

untuk menemukan akar masalahnya. Tidak seperti manajemen 

tradisional, sesudah manajer mendapatkan informasi kesenjangan 

kinerja, mereka langsung menebak bahkan memutuskan akar 

permasalahannya. Hasil perbandingan kinerja karyawan dengan 

standar, bila terjadi gap maka tidak dipakai untuk menyalahkan 

karyawa, menghakimi, apalagi sampai memberikan sanksi. Bilamini 

terjadi, maka karyawan cenderung akan berbohong dan merespons 

asal bapak senang (ABS). Kesenjangan kinerja karyawan, bila ada, 

dipakai sebagai referensi untuk menyediakan penguatan bagi 

karyawan tersebut yang dapat berupa workshop, pelatihan, atau 

bentuk fasilitasi lainnya. Juga kesenjangan yang ada.  

4)  Aksi/Tindakan. Pada tahap ini adalah melakukan ntindakan 

koreksi setelah mengetahui akar masalah dari tindakan di tahapan ke 

tiga di atas dan mendapatkan masukan dari klien. Sesuai Gambar 8a.3 

di atas dimana rantai produksi terdiri dari empat blok (input, proses, 

output, dan penilaian pelanggan) maka tindakan koreksi sebagai 

upaya pengendalian perlu dilakukan pada tahapan emplat blok di 

atas.  

 Sebagaimana diilustrasikan di gambar 8a.3, proses perbaikan 

dan pengendalian peningkatan mutu perlu dilakukan control awal, 

komtrol pelaksanaan, kontrol pekerjaan ulang, control kerusakan 

pemakaian. Berikut deskripsi dari keempat jenis control tersebut. 

 Kontrol awal adalah upaya pencegahan dan proactive utuk 

menghindari produk yang tidak diharapkan, yaitu produk dengan 

mutu dibawah standar yang ditentukan sebelumnya. Yang penting 
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dari kontrol awal ini juga untuk selalu melihat akar masalah dalam 

hal ini tahap input. Melalui kontrol awal ini akan menjamin 

tersedianya mutu input yang dipersyaratkan. 

 Kontrol pelaksanaan adalah kontrol yang dilakukan sewaktu 

karyawan/guru melalukan tugasnya (tahapan proses) untuk 

menghasilkan produk/jasa. Kontrol pelaksanaan mencakup 

penyiapan akhir pelaksanaan sesuai perencanaan atau SOP kalau ada. 

Koreksi pelaksanaan dapat dilakukan bila terhadap rencana awal bila 

betul-betul diperlukan untuk mencapai hasil sesuai yang 

direncanakan.   

Kontrol pengerjaan ulang adalah tindakan yang dilakukan 

manakala ada kegagalan di tahap input dan/atau tahapan 

pelaksanaan/proses. Dengan kata laian, terjadi poduk gagal/diluar 

standar dan perlu dikerjakan ulang sebelum dikirim ke pelanggan/klien. 

Untuk bidang jasa, seperti pendidikan, control pengerjaan ulang ini 

perlu disesuaikan karena produk yang gagal sudah dirasakan langsung 

oleh klien beda dengan produk barang yang pelanggannya belum 

merasakan produk gagal dan merima produk akhir yang sudah 

dikerjakan ulang sehingga tidak merasakan akibat ketidak 

nyamanannya. Manajer perlu sering melakukan kontrol ini karena 

pengerjaan ulang berarti menambah biaya, waktu, dan tenaga  

produk/jasa menjadi dua kali lipat. Itulah  pentingnya motto “do it right 

the first time” dengan melakukan kontrol awal dan kontrol pengerjaan 

untuk memastikan tahap input dan proses berlangsung sesuai rencana. 

Kontrol produk rusak yang ada di klien (damage control) adalah 

upaya yang perlu dikukan manakala produk gagal sampai terjadi di 

tangan pelanggan. Manager harus melakukan tindakan atas nama 

institusi yang dapat berupa, antara lain permintaan maaf, penukaran 

barang, penawaran jasa ulang, dan janji untuk tidak terulang lagi di 

masa datang. Bentuk lain dari kontrol kerusakan ini adalah, misalnya 

jaminan servis dan penggantian suku cadang gratis selama 3 

tahun/30.000 km dari waktu pembelian. Contoh lain, untuk jasa 
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boga/restoran pembeli tidak perlu membayar apabila makanan yang 

disajikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.      

 

8. Strategi Umum PMB 

Tidak ada satu strategi yang dapat cocok untuk bergagai karakter 

institusi dalam meningkatan mutu secara berkelanjutan . Setiap institusi 

memerlukan strategi pesifik sesuai dengan karakteristiknya, namun 

demikian Goetsch dan Davis (1994, 443) menyebutkan tujuh strategi 

umum dalam PMB sebagai diilustrasikan dalam Gambar 8.4 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

 

Gambar 9-3: Strategi Peningkatan Mutu Berkelanjutan  

 

Berikut penjelasan dari tujuh kegiatan dari peningkatan mutu. 

1) Deskripsikan proses. Strategi ini ditempuh untuk meyakinkan 

bahwa setiap karyawan/guru yang terlibat memahami proses 

produksi/jasa secara detail. Umumnya hal ini membutuhkan 

investigasi dan studi yang meliputi: 

 Kejelasan batas-batas proses produk  

Perbaiki perencanaan 

Cek proses dengan 
kontrol statistik 

Eliminasi kesalahan 
 proses 

Elininasi variasi 

Bakukan sandarkan 
proses 

Diskripsikan 
proses 

Rapikan proses 



  S U T A R T O 189   
 

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM) 

TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN 

 Urut-urutan dari proses 

 Membuat diagram alur 

 Verifikasi proses 

 Koreksi segera problem yang teridentifikasi  

2)  Bakukan standar proses. Agar supaya terjadi peningkatan mutu 

yang menerus, maka setiap karyawan/guru harus menempuh 

standar umum proses yang baku. Amun demikian, standar baku 

ini tidaklah merupakan hal yang mati tidak bisa diubah. 

Modifikasi sesuai konteks objeknya justru diperlukan, apalagi 

untuk pembelajaran di kelas, sehingga  yang terpenting standar 

umum atau prinsip utama tetap dijalankan namun 

karyawan/guru menempuh proses yang terbaik, efektif, efisien 

untuk mencapai mutu yang distandarkan. Tahapan dalam 

membakukan standar proses adalah mencakup hahal berikut. 

 Identifikasi praktek terbaik (best practices) dari suatu proses 

produksi/proses belajar mengajar (PBM) dan tuliskan. 

 Kaji praktek baik untuk menentukan apakah cocok dan 

mampu meningktan produk kita.  

 Yakinkan bahwa standar baku kita yang baru digunakan oleh 

setiap karyawan/guru 

 Catat setiap proses kinerja, perbaharui secara rutin, dan 

gunakan standar proses tersebut untuk peningkatan proses 

yang berkelanjutan . 

3)  Eliminasi kesalahan proses. Kegiatan ini dilakukan dengan 

mengidentifikasi kesalahan yang umumnya terjadi pada tahapan 

proses dan kemudian hilangkan kesalahan tersebut.  

4)  Rapikan prosedur proses. Kegiatan ini dilakukan untuk 

merampingkan prosedur proses. Kegiatan merampingkan ini 

dapat dikerjakan dengan cara, antara lain mengurangi/me 

rampingkan prosedur pengarsipan/pencatatan yang tidak perlu, 

mengurangi waktu siklus, dan menghilangkan langkah-langkah 

yang tidak perlu.  
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5) Elimininasi Variasi. Dalam kegiatan ini kita harus 

mengidentifikasi akar masalahnya dan hal ini dapat berasal dari 

karyawan/guru pelaku produksi/proses belajar mengajar, 

permesinan, alat bantu, material/siswa, kondisi tempat 

kerja/kelas. Perbedaan kemampuan karyawan/guru bersumber 

pada kapasitas/kemampuan sehingga eliminasinya dengan cara 

pelatihan, workshop dan sejenisnya. Untuk alat bantu/mesin 

tergantung dari kecanggihan, kepraktisan dan solusinya 

umumnya updating dan pemeliharaan.  

6) Gunakan alat statistik sederhana. Kumpulkan data dan informasi 

selanjutnya gunakan alat statistik sederhana untuk meyakinkan 

bahwa eliminasi akar masalah pada kegiatan tahap kelima di 

atas telah efektif meminimalkan akar masalah. 

7)  Perbaiki Perencanaan. Dari sederetan kegiatan di atas (1-5) 

perbaiki perencanaan menurut siklus PDCA dengan saran 

berikut. 

 Tetapkan tujuan proyek peningkatan mutu (aspek apa yang 

akan ditingkatkan?),   

 Tetapkan indikator aspek yang akan diukur (waktu 

penyelesaian, ketepatan hasil, kerapian, dan seterusnya). 

 Buat perencanaan piloting yang mengukur indikator-

indikator yang ditetapkan 

 Siapkan proyek piloting 

 Lakukan piloting 

 Analisis hasil  

 Perbaiki perencanaan. 

 

9. Kaizen dan Peningkatan Mutu Berkelanjutan  

Kaizen adalah istilah yang dipakai orang yang terdiri dari dua 

kata, kata “Kai” yang berarti perubahan dan “Zen” yang berarti  baik. 

Sehingga Kaizen adalah sebuah konsep Jepang yang menekankan 

pada perubahan kearah perbaikan secara bertahap (sedikit demi 
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sedikit) dan menerus. Perbaikan disini mencakup kemampuan 

orangnya dan juga prosesnya. Goetsch dan Davis (1994, 448) 

menjelaskan penerapan falsafah Kaizen pada peningkatan yang 

dilakukan sepanjang waktu untuk semua aspek organisasi (making 

changes forfor the betterbon continual, never ending basis). Bila 

konsep Kaizen diterapkan, semua aspek rganisasi harus 

ditingkatkan sepanjang waktu/selamanya. Karyawan, proses, dan 

praktek-praktek manajemen harus ditingkatkan secara menerus, 

good enough is never good enough.  

 

Sistem nilai Kaizen menekankan peningkatan secara menerus 

untuk segala hal, semua tingkatan, selamanya. sebagaimana 

diilustrasikan di Gambar 8a. 5 berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9-4: Tujuh Elemen Kaiezen 
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Identik dengan penerapan TQM, dalam sistem nilai Kaizen, 

manajer eksekutif, manajer menengah, superviser, dan pekerja gris 

depan semuanya memainkan peran penting dalam organisasi untuk 

menerapkan Kaizen. 

1) Peran Top Manajer.  Top manajer bertanggung jawab 

memantapkan Kaizen sebagai strategi utama organisasi  dan 

mengkomunikasikan hal ini  kepada seluruh tingkatan organisasi, 

mengalokasikan sumberdaya yang diperlukan, menetapkan 

kebijakan, sistem, struktur yang mendukung pelaksanaan Kaizen.    

2) Peran Manajer Mengengah.  Mananjer menengah bertanggung 

jawab memantapkan kebijakan yang ditetapkan top manajer: 

memantapkan, memelihara, dan meningkatkan standar kerja, 

memastikan karyawan memperoleh pelatihan yang dibutuhkan 

untuk pelaksanaan Kaizen, dan meyakinkan karyawan mampu 

menggunakan semua alat penelusuran dan penyelesaian masalah. 

3) Peran Superviser. Pengawas adalah bertanggung jawab penerapan 

pendekatan Kaizen, peningkatan komunikasi di tempat kerja, 

memelihara semangat, penyediaan bimbingan untuk aktivitas 

kerjatim , menampung masukan dari karyawan dan memberi saran 

balik tentang pelaksanaan Kaizen.    

4) Peran Karyawan. Peran karyawan adalah berpartisipasi dalam 

aktivitas kerja tim, menyarankan temuan pelaksanaan Kaizen 

kepada superviser, bergabung dalam kegiatan peningkatan mutu 

berkelanjutan , meningkatan kapasitas diri dalam melakukan tugas 

pokok kesehariannya melalui pendidikan dan latihan, memperluas  

ketrampilan melalui pelatihan lintas seksi. 

   

 Alat-alat Implementasi Kaizen 

Semua alat statistik sederhana yang telah dijelaskan di pendekatan 

mutu total dapat digunakan pada penerapan Kaizen. Dua alat 

spesifik Kaizen: Daftar Cek dan Lima-Tahap Bekerja dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 
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1) Daftar Cek (Check Lists) 

Kaizen adalah peningkatan secara menerus untuk sumberdaya 

manusia, proses, prosedur, dan faktor lainnya yang 

mempengaruhi mutu. Untuk itu salah satu cara terbaik adalah 

mengidentifikasi faktor –faktor yang perlu belum 

berkontribusi secara maksimum terhadap peningkatan mutu 

dan untuk ini dapat digunakan daftar cek. Daftar ini 

menginformasikan kepada karyawan faktor-faktor mana yang 

sangat memerlukan  peningkatan.  Faktor-faktor tersebut 

untuk manufaktur/pabrik adalah, antara lain personil, teknik 

kerja, metode kerja, prosedur kerja, waktu, fasilitas, alat dan 

perlengkapan, sistem, software, bahan/material, kearsipan, 

dan falsafah  sebagaimana dicontohkan pada table berikut. 

 

Tabel 9.2.  Daftar Inventori Factor-Faktor Penentu 

Peningkatan Mutu Produk/Jasa. 

Petunjuk: 

Beri tanda centang (√) untuk faktor-faktor keseharian berikut yang 

perlu ditingkatan mutunya  

1  Personil (untuk semua tingkatan) 

2  Teknik kerja 

3  Metode kerja 

4  Prosedur kerja 

5  Waktu 

6  Fasilitas 

7  Perlengkapan 

8  Sistem 

9  Software 

10  Alat-alat 

11  Bahan 

12  Layout mesin-mesin  

13  Perarsipan 

14  Paradigma (pola pikir) 
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 Untuk penerapan di bidang pendidikan, khususnya 

satuan pendidikan, daftar cek perlu disesuaikan, missal 

sebagai berikut.  

 

Tabel 9.3. Daftar Inventori Factor-Faktor Penentu Peningkatan 

Mutu Proses Belajar Mengajar 

Petunjuk: 

Beri tanda centang (√) untuk faktor-faktor Proses Belajar 

Mengajar berikut yang perlu ditingkatan mutunya  

1  Personil 

2  RPP 

3  Menejemen kelas 

4  Metode mengajar 

5  Alat bantu  

6  Materi 

7  Pengaturan/situasi kelas 

8  Sistem 

9  Software 

10  Alat-alat 

11  Bahan pembelajaran 

 

 

2)  5 (Lima) S atau 5 (Lima) R 

Dalam bahasa Jepang 5S berarti Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 

Shitsuke. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai 5R 

yang berarti Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin. 5S / 5R 

dirancang untuk menghilangkan pemborosan dengan 

mengutamakan perilaku positif dari setiap orang dalam 

organisasi. 

Seiri : Ringkas 
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Berarti mengatur segala sesuatu, memilah dengan 

aturan/prinsip  tertentu. Membedakan yang diperlukan dengan 

yang tidak diperlukan, mengambil keputusan yang tegas dan 

menerapkan manajemen stratifikasi untuk membuang yang 

tidak diperlukan. 

Seiton : Rapi 

Berarti menyimpan barang di tempat yang tepat atau dalam 

tata letak yang benar sehingga dapat dipergunakan dalam 

keadaan mendadak. Ini berguna untuk menghilangkan proses 

pencarian. Jika segala sesuatu di simpan di tempatnya, maka 

tempat kerja menjadi rapi. 

Seiso : Resik 

Berarti membersihkan barang – barang dari kotoran atau 

tempat kerja dari barang – barang yang tidak diperlukan. 

Seiketsu : Rawat 

Berarti memelihara barang – barang atau tempat kerja agar 

teratur, rapi dan bersih, termasuk pada aspek personal dan 

kaitannya dengan polusi / limbah pabrik. 

Shitsuke : Rajin 

Berarti kemampuan melakukan sesuatu dengan cara yang 

benar sebagai suatu kebiasaan. 

Keuntungan dari penerapan 5S / 5R adalah : 

(1) Menciptakan tempat kerja terbaik dengan prinsip Kaizen 

(perbaikan berkelanjutan ). 

(2)  5S/5R sebagai barometer manajemen dimana institusi 

yang lancar dikendalikan oleh setiap individu yang ada di 

dalmnya. 

(3) Institusi sebagai model praktek baik sehingga promosi 

bukan dengan kata – kata tetapi dengan penampilan nyata 

ruang kerja. 
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(4) 5S/5R sebagai ilmu perilaku (behavior science) 

menegaskan bahwa  perbuatan lebih meyakinkan daripada 

kata – kata. 

(5)  Menggunakan pengalaman di perusahaan untuk 

membersihkan batin, mengubah pola pikir (mind-set) dan 

perilaku pribadi. 

6.  Menggugah tanggung jawab setiap individu di tempat 

kerja. 

7.  5S/5R adalah sebagai falsafah manajemen. 

8.  5S/5R adalah sebagai sasaran utama produktivitas. 

3)  5 (Lima) W dan 1 (Satu) H 

Alat ini tidak hanya dipakai pada pendekatan Kaizen saja tetapi 

sudah dipakai secara luas. Lima W dan Satu H merupakan suatu 

singkatan dari Who, What, Where, When, Why, dan How 

sebagaimana terlihat di gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9-7: 

Alat 5W dan 1H untuk menelusuri akar dan solusi masalah 
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The  
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Pertanyaan Refleksi: 

1. Adakah persamaan pengertian PMB dalam kontek pendidikan dan 

manufaktur/pabrik? 

2. Bagaimanan pendekatan PMB dilakukan di sekolah?  

3. Jelaskan struktur PMB di tingkat sekolah? 

4. Sebut dan jelaskan tiga contoh PMB yang perlu dimasukan dalam 

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). 

1. Sebut dan jelaskan tiga contoh PMB dalam kegiatan Proses Belajar 

Mengajar (PBM) di kelas. 
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BAB X
MANAJEMEN PARTISIPATIF
DAN PENGEMBANGAN TIM

Manajemen partisipatif dan pengembangan tim merupakanajaran penting dalam TQM. Kepemimpinan tunggal dalam penggambilankebijakan dihindari dalam TQM, pengambilan kebijakan danpelaksanaannya perlu dilakukan secara tim. Agar peran tim menjadiefektif dan efisien maka mereka perlu mempunyai kapasitas yangmemadai dan ini berarti tim perlu diberi penguatan. Untuk pembahasandalam Bab ini akan dibahas topik-topik yang relevan, yaoitu (1)Pengertian dan Karakteristik Menejemen Partisipatif; (2) Tim Mutu danTipenya; (3) Strategi Pembentukan Tim; (4) Merumuskan Misi Tim danMembangun Hubungan Kolegalitas; (5) Bagaimana Menjadi Pemimpindan Menjadi Anngota Tim.
1. Pengertian dan Karakteristik Menejemen PartisipatifMelibatkan semua pihak, fokus pelanggan, dan upaya yangmenerus menuju pusat unggulan adalah tiga pilar penting TQM(Mukhopadhyay (2005, p. 93). Selanjutnya dijelaskan bahwamenejemen partisipatif adalah menejemen dimana pengambilankeputusan dan tanggung jawabnya dilakukan melalui berbagi (sharing)dengan berbagai pihak stake holders. Dalam bidang pendidikan,khususnya satuan pendidikan maka stakeholdernya adalah  komite
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sekolah, guru, karyawan, dan siswa. Dalam kontek yang lebih luasditambah masyarakat, kelompok profesi terkait, pengguna lulusantermasuk dunia usaha, dan pemerintah. Tentu  saja stakeholder yangterlibat adalah mereka yang akan ikut melaksanakan dan terkenadampak dari keputusan yang ditetapkan.  Keterlibatan semua pihakakan bermakna manakala masing-masing pihak didorong oleh semangatpartisipasi menuju peningkatan mutu dalam perjalanan menuju pusatkeunggulan (center of excellence).  Oleh karena itu dalam TQM,manajemen partisipatif adalah suatu yang tidak bisa ditawar.Hasil penelitian Conley dan Bacharach dalam Mukhopadhyay(2005, p. 94) menegaskan bahwa manajemen kolegial, lingkungan kerjayang professional hanya dapat diciptakan melalui penerapan falsafahmanajemen partisipatif yang menghargai para guru, kelompokprofessional, dan pengambil keputusan, dan hubungan yang spesifikantara guru-guru dan para staf administrasi. Falsafah menejemenpartisipasi ini akan tumbuh di organisasi yang menganut asasdemokrasi, miskin struktur kaya fungsi (flat- structural organization),menghargai pendapat, saran, dan kritik dari pelanggan baik eksternalmaupun internal. Sebaliknya falsafah ini akan butuh waktu lebihpanjang di organisasi yang otoriter, yang punya struktur organisasipiramida, banyak lapis menejemen dan terkotak-kotak.Menurut Mukhopadhyay pengambilan keputusan yangdemokratis dan partisipatif sudah banyak dilakukan di sebagaian besarinstitusi pendidikan, namun belum menjadi budaya institusi yangbersangkutan. Dalam menjalankan manajemennya hampir semuakepala administrasi telah membagi habis tugasnya kepada bawahannya.Ini diasumsikan sudah menjalankan manajemen partisipasi. Hal initentunya tidak benar karena pengambilan keputusan belumdikonsultasikan dengan guru dan staf administrasi. Dari sudut pandangpengembangan institusi dan manajemen mutu, proses manajemenpartisipatif  mencakup hak dan tanggung jawab terkait dengan diagnose
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organisasi, pengembangan inisiatif dan penetapan kebijakan,perencanaan strategic, implemetasi, dan evaluasi.Sebagai latihan dalam suatu diskusi kelompok yang terdiri dariunsur-unsur pihak sekolah dan stakeholder diminta untuk curahpendapat (brain storming) menentukan tiga program prioritas untukpeningkatan mutu sekolah. Setelah disepakakti tiga program prioritas,langkah berikutnya, kelompok diminta merespons denganmendiskripsikan secara singkat tetapi jelas pertanyaan-pertanyaanberikut.1) Bagaimana mengimplementasikan program tersebut?2) Siapa penanggung jawabnya?3) Bagaimanan jadwal pelaksanaannya?4) Dari mana sumberdaya dan dukungan minimum yangdibutuhkan?5) Problem apa yang mungkin dihadapi dalampelaksanaannya?6) Bagaimana mengatasi problem tersebut?7) Bagaimana Saudara tahu kalau tujuan program sudahtercapai (sukses)?8) Bagaimana memonitor pelaksanaan program?9) Siapa yang akan memonitor?Setiap anggota berpartisipasi dalam kelompok untuk menjawabanterhadap pertanyaan-pertanyaan di atas yang selanjutnya direkap,disistematikan dan hal ini dapat menjadi peta jalan (road map) ataurencana strategik institusi untuk mencapai peningkatan mutu yangditargetkan. Pendekatan dalam pembuatan road map di atas merupakansalah satu contoh penerapan menejemen partisipatif. Disampingkelebihan dari manajemen partisipasi, ada juga kelemamahannya, yaituyang sering menjadi batu sandungan kemungkinan besar adalah sikapkepala sekolah atau pimpinan yang sering enggan mendelegasikankewenangan ke wakilnya atau dari wakil ke struktur dibawahnya.Namun demikian, pendelegasian perlu harus diikuti dengan nilai dan
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sikap, bisa jadi staf atau guru tidak mampu menerima dan menjustifikasipendelegasian, khususnya karena mereka tidak dilatih bagaimana sikapmenerima tanggung jawab dan bagaimana melaksanakannya. Inimemerlukan perencanaan, usaha menerus, dan upaya yang terfokusuntuk mengatasi rintangan yang terjadi dan ini perlu waktu. Yangmenarik, sewaktu staf mempelajari proses partisipasi, hal tersebut akanmengimbas kesemua bagian dalam departemen dan bahkan ke laindepartemen.Manajemen partisipatif dalam konteks TQM, termasuk jugadengan stakeholder eksternal, antara lain komite sekolah, pihak orangtua siswa, masyarakat, termasuk pihak-pihak yang peduli pendidikan.Pelibatan staf dan stakeholder eksternal dilakukan tidak hanya padaperumusan dan pelaksanaan kebijakan atau program saja, tetapi jugasampai monitoring dan evaluasi.Sebagai contoh manajemen partisipatif, perumusan RenstraPengembangan Pendidikan Kabupaten/Kota (RPPK) di Propinsi Bali danNTB di tahun 2004-2009 di bawah proyek DBEP-ADB ditempuh denganmelibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) eksternal, yaituDewan Pendikan, pakar pendidikan, praktisi, LSM, pemuka masyarakat,dan pihak-pihak lain yang relevan. Pelibatan stakeholder eksternal inimerupakan paket kegiatan dari Program Nasional DesentralisasiPendidikan Dasar (Decentralized Basic-Education Program, DBEP) tahun2003-2006 di Propinsi Bali dan NTB dengan dukungan dana dari AsianDevelopment Bank. Dalam RPPK di atas termasuk Program Tahunandan pelaksanaan, serta evaluasinya.Demikian pula di tingkat sekolah, dalam program yang sama diatas, Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) disusun oleh sekolahdengan cara sekolah melibatkan pemangku kepentingan internal daneksternal , yaitu Komite Sekolah yang anggotanya terdiri dari wakilpemerhati pendidikan, orang tua,  dan wakil masyarakt lainnya pedulipendidikan.
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2. Tim Mutu dan TipenyaKerja tim adalah elemen dasar dalam TQM dan merupakanprogram salah satu bentuk pemberdayaan staf, rasionalnya sederhanadan praktis sebagaimana pernyataan Goetsch and Davis (1994, p.213)sebagai berikut.“ Seorang secara individu mungkin sangat  hebat dalam pekerjaannya,
bahkan mungkin di masa lalunya selalu sukses dalam menyelesaikan
pekerjaannya. Tetapi, yang diperhitungkan dalam tempat kerja adalah
kesuksesan organisasi, bukan kesuksesan individu. Dari semua itu, jika
organisasi Saudara bangkrut, tidak peduli  betapapun besarnya
kesuksesan individu Saudara di masa lalu, Saudara akan tetap kehilangan
pekerjaan seperti pekerja lainnya”

1) Apa itu Tim MutuGoetscg dan Davis (1994, p.213) mendifinisikan “Tim Mutu”adalah sekelompok orang dengan sebuah kesamaan dan mempunyaitujuan bersama, yaitu peningkatan mutu dengan prinsip-prinsipmengacu untuk kepuasan pelanggan. Aspek tujuan bersama dari tim iniadalah sangat penting. Hal ini sangat jelas dilihat dalam penampilan ditim olahraga. Dalam sepak bola yang pemainnya terdiri dari 11 orangterdiri dari penjaga gawag, pemain belakang, pemain tengah danpenyerang tetapi semuanya bersatu padu berkontribusi menurutperannya masing-masing menuju satu tujuan, yaitu memasukan bola kegawang lawan untuk mencapai kemenangan pertandingan. Demikiantim mutu dalam satuan pendidikan, terdiri dari komite sekolah, kepalasekolah, guru, staf administrasi dan ditambah unsur yang relevanbersatu padu berkontribusi sesuai dengan peran dan wewenangnyamenuju satu tujuan  peningkatan dan pengembangan mutu satuanpendidikan. Bukti bahwa betatapun hebatnya masing-masing individu(misal penjaga gawang atau beberapa guru) tetapi kalau mereka tidaksaling membahu dan tidak kompak maka pencapaian tujuan akan tidakdapat terwujud. Sebaliknya, banyak contoh kemampuan individu dari
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para anggota tim hanya rata-rata saja tetapi karena keterpaduan dalamsaling membantu sebagai tim maka mereka dapat sukses dalammencapai tujuan. Dari deskripsi ini, dapat disimpulkan bahwakekompakan dalam tim untuk saling mendukung secara sinergis lebihdiperlukan untuk mencapai tujuan tim dari pada semata-matakehebatan individu. Para pembaca atau mahasiswa diharapkan dapatberdiskusi untuk mencari contoh-contoh dari kedua fenomena di atas disatuan pendidikan maupun institusi pendidikan lainnya yang relevan.
2) Rasional Pembentukan TimkerjaIlustrasi di penjelasan sebelumnya menguatkan semboyan: “

kinerja tim lebih tinggi dari pada jumlah kinerja individu dari semua
anggota tim”. Goetsch (1995, 234) menuliskan rasional pembentukansebagai berikut.a) Dua kepala lebih baik dari pada satu (two or more heads are

better than one).b) Perpaduan keseluruhan tim lebih kuat dari jumlah individuyang ada dalam tim.c) Orang-orang dalam tin saling mengenal satu sama lain,membangun kepercayaan, dan sebagai hasil tumbuh keinginanuntuk saling membantu.d) Timkerja mengedepankan komunikasi yang lebih baik.Sebuah tim tidak hanya sekedar sekumpulan orang. Sekumpulanorang dapat menjadi sebuah tim jika beberapa kondisi berikut terjadi.a) Mempunyai misi tim dan semua anggota tim memahami dansepakat terhadap misi tersebut.b) Mempunyai aturan bersama (ground rules) yang disepakatisebagai kerangka kerja dalam mewujudkan misi tim.c) Pendistribusian tanggung jawab dan kewenangan yang adildiantara anggota tim. Tim kesebelasan sepak bola, bola basketpunya kapten, tetapi tanggung jawab dan kewenangan
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didistribusi secara adil (fair) dan semua anggota timdiperlakukan sama.d) Semua orang mengadaptasikan diri terhadap perubahan.Perubahan tidak  dapat dihindari dan dalam seting manajemenmutu, perubahan (menuju yang lebih baik) adalah sesuatuyang diharapkan. Sayangnya, kebanyakan orang menolakperubahan. Dalam tim TQM, anggota tim saling membantuuntuk mengadaptasi terhadap perubahan dengan cara yangpositip.
3) Tipe Tim MutuSecara rinci Juran dan Gryna (1993) memilah tim menjadi limatipe, yaitu Komite Pengarah Mutu (Quality Council), Tim Proyek Mutu(Quality Project Team), dan Gugus Peningkatan Mutu  (Quality Circle),Tim Mutu Proses (Business Process Quality), Tim Manajemen Diri (Self-managing Team). Tabel 10.1 berikut mendeskripsikan kelima timberdasarkan tujuan, keanggotaan, basis tim dan jumlah anggota, masakerja tim, dan sebutan lain untuk masing-masing tim dari kelima tim diatas.
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Tabel 10.1: Tipe Tim Mutu dalam Tujuan, Basis, Jumlah Anggota, MasaKerja, dan Sebutan Lain  menurut Juran, J.M. And Gryna, FrankM, 1993)
Aspek

KomitePengarahMutu
(Quality
Council)

Tim Proyek
Mutu

(Quality
Project
Team)

Gugus
Peningkatan

Mutu
(Quality
circle)

Tim Mutu
Proses

(Business
process
quality
team)

Tim
Manajemen

Diri
(Self-

managing
team)

Tujuan

Mengarahkanrumusanstrategipengembangan mutu danpedomannyatingkatinstitusi
Menyelesaikan masalahmutu antardepartemen.

Menyelesaikan masalahmutu dalamdepartment

Perencanaan, kontrol,danpeningkatanmutu dariprosespentingseluruhbagianinstitusi

Perencanaan,pelaksanaan, dan kontrolkerja untukmencapaitujuan yangditetapkan.
Unsur

keanggotaa
n

Managerspuncak, dapatdi tingkatpusat,departemen,atau  bagian.
Kombinasidari manager,professional,dan pekerjadari berbagaidepartment

Khususnyapekerja disatudepartemen
Utamanyamanagerdankelompokprofesi dariberbagaidepartemen

Utamanyasatuan kerjadari satubidang kerja
Basis tim

dan jumlah
anggota

Wajib ; 4-8orang Wajib; 4-8orang Sukarela; 6-12 orang Wajib; 4-6orang
Wajib;semuaorang dibidang kerja(6-18 orang)

Kontinuitas Permanen Berhentisewaktuproyeknyaselesai Permanen Permanen Permanen
Nama lain Dewan Tim Gugus Tim Tim
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PengarahMutu, PeningkatanMutu; Timpenyelesaianmasalah,Satuan Tugas,Gugus tugas.
pemberdayaan pekerja manajemenprosesinstitusi SupervisiDiri; Tim

self-
directing;Tim semi-mandiri.

Secara sederhana Goetsch and Davis (1994) mengkatagorikan timmenjadi tiga tipe. Pertama, Tim Peningkatan Departemen (Department
Improvement Team) yang anggotanya terdiri dari berbagai departemenatau unit dalam organisasi ddan sering disebut Quality Circle. Kedua,Tim Peningkatan Proses (Process Improvement Team), yaitu tim yangbertugas meningkatkan seluruh proses yang ada di institusi untuktercapainya misi institusi. Konsekuensinya anggota tim ini terdiri dariperwakilan departemen/divisi dari semua rantai proses yang ada diinstitusi.  Ketiga, Satuan Tugas (Task Force), yaitu tim sementara untuktujuan spesifik dan misi yang khusus.Di bidang pendidikan, khususnya di sekolah, banyaknya tipe timtergantung dari kebutuhan, semakin besar dan variasi divisi ataudepartemennya tentunya akan memerlukan lebih banyak tim. Untuksebuah sekolah dasar yang jumlah kelasnya tidak parallel banyakmungkin cukup Komite Pengarah Mutu (Quality Council) dan GugusPeningkatan Mutu  (Quality circle). Untuk sekolah menengah pertamadapat membentuk tiga tim, yaitu Komite Pengarah Mutu (Quality
Council), Tim Proyek Mutu (Quality Project Team), dan GugusPeningkatan Mutu  (Quality circle). Sedangkan untuk sekolah menengahatas (SMA dan SMK) dapat membentuk empat atau lima timsebagaimana yang disarankan Juran di atas.Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan Propinsi telah lamamerespons sistem manajemen mutu, walaupun dapat jadi belummemahami sepenuhnya, dengan membentuk Kelompok Kerja Guru(KKG) untuk beberapa kelompok klaster SD. Dengan maksud yang sama,untuk tingakat sekolah menengah telah dibentuk forum Musyawarah
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Guru Mata Pelajaran (MGMP). Untuk kepala sekolah dan pengawasmasing-masing telah dibentuk Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS). Bila merujuk ke tipetim menurut Juran di atas, maka masing-masing kelompok kerjatersebut merupakan Tim Pengembangan Departemen atau QualityImpovement Circle.  Dalam Manajemen barbasis Sekolah maka peranKomite Sekolah, dengan memodifikasi atau menambah jumlah anggota,dapat ditransformasikan  kedalam Komite Pengarah Peningkatan Mutu.
3. Strategi Pembentukan TimPembentukan tim tidak jaminan berkinerja baik, kalau tidakhati-hati pembentukan tim justru memperburuk kinerja institusi karenatim tidak berkinerja bahkan mungkin merugikan. Untuk itu, Dennis Kingdalam Goetsch dan Davis (1994, p.218) menyarankan strategi yang diasebut 10 perintah yang dia sebut sebagai the ” Ten Team
Commandments”, untuk mewujudkan tim yang efektif, yaitu  sebagaiberikut.1) Saling ketergantungan (interdependence). Antar anggota timseharusnya saling ketergantungan yang menguntungkan tentanginformasi, sumber daya, penyelesaian tugas, dan dukungan. Salingkebergantungan merupakan perekat kebersamaan antar anggotatim.2) Jabarkan tugas tim (stretching task). Tim perlu tantangan.Merespons sebuah tantangan bagi sebuah tim akan menumbuhkan

espirit de corps dan menanamk an kebanggaan dan kesatuan tim.3) Kesatupaduan (alignment). Kesatupaduan tim adalah suatukeadaan dimana tim dimana setiap individu anggota tim tidakhanya berbagi misi umum tetapi mereka mau mengesampingkankepentingan individu untuk mencapai misi tim.4) Bahasa yang sama (common language). Tim dapat jadi terdiri darianggota yang berasal dari berbagai divisi yang mempunyai istilahatau terminology yang mungkin asing bagi divisi lainnya. Untuk itu
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pimpinan tim perlu menghimbau tidak menggunakan atauseminimal mungkin digunakan dan bila digunakan perlu dijelaskanmaksudnya.5) Percaya/respek (trust/respect). Agar anggota tim bekerja samadengan baik, maka di antara mereka harus tumbuh rasa salingpercaya dan respek. Waktu dan upaya yang dikeluarkan untukmembangun kepercayaan dan respek antar anggota adalahinvestasi yang baik.6) Berbagi kepemimpinan/keanggotaan (share
leadership/followership). Dalam suatu tim, beberapa anggota aktifberpendapat dan sebagaian anggota lainnya pasif, mendengarkan,dan melihat kelompok ini justru potensial memberi masukan. Bilasituasi ini didiamkan saja maka hasil kerja tidak akan maksimum.Pemimpin tim harus memberi kesempatan kepada kelompok yangpasif sehingga pimpinan dapat mendapatkan masukan dari semuaanggota tim sehingga diperoleh hasil kerja tim yang optimal.7) Ketrampilan memecahkan masalah (problem-solving skills). Waktuyang digunakan untuk membantu anggota tim untuk menjaditrampil dalam menyelesaikan masalah (problem solving) adalahpenggunaan waktu yang bermanfaat. Dalam bisnis tentumenghadapi tantangan yang memerlukan ketrampilan pemecahanmasalah, oleh karena itu peningkatan ketrampilan setiap anggotatim dalam menyelesaikan masalah adalah mutlak perlu.8) Ketrampilan mengangani konfrontasi/konflik(confrontation/conflict handling skills). Konflik antar manusia ditempat kerja adalah suatu hal yang tak terhindarkan walaupundengan tingkatan konflik yang kecil. Untuk itu belajar memahamiketidaksetujuan/disagree tanpa harus menjadi kelompok yangtidak setuju adalah hal yang penting. Mendebat ide, isu, pendapatyang diusulkan anggota tim adalah diperlukan tetapi harus tanpamenyakiti hati pengusul adalah hal penting  dalam tim manajemen
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mutu. Sebagai ketua tim mutu perlu memahami lebih lanjut tentangmanajemen konflik.9) Assessmen/tindakan (Assessment/action). Penilaian atau kajianperlu dilakukan kepada anggota tim sejauh mana mereka telahmencapai misi tim. Pernyataan misi (mission statement) adalahjabaran dari rencana aksi tim tujuan program tim yang berisitujuan, waktu pencapaian, tugas dan personal yang bertanggungjawab. Penilaian dan kajian harus merujuk ke deskripsi tersebut.10) Perayaan (celebration). Tim yang efektif akan mendorongpencapaian sukses dengan merayakan ketercapain sukse tersebut.Pengakuan dan penghargaan terhadap keberhasilan pekerjaan atautarget akan memotivasi anggota tim untuk bekerja keras dancerdas untuk mencapai sukses-sukses berikutnya.
4. Fase-fase Pembentukan Tim sampai BerkinerjaTim dibentuk dengan sejumlah anggota yang tentu dengan latarbelakang, karakter yang beragam, dan mereka satu sama lain belumkenal secara dekat. Situasi di awal pembentukan tim umumnya masihsaling menebak, curiga sehingga situasi dalam tim mungkin mengalamiketidakjelasan atau kekacauan. Hal ini perlu disadari oleh seluruhanggota tim terutama oleh pemimpin tim tersebut bahwa fenomenatersebut adalah alami. Pemimpin tim selanjutnya perlu mengupayakanlangkah-langkah yang terarah dan efektif menjelaskan tujuan tim, tugasdan tanggung jawab ketua dan setiap anggota tim dengan segala hak-haknya. Semua anggota tim mengerti dan menerima penjelasansehingga membawa situasi tim keluar dari kekacauan menuju situasimormal untuk bersama-sama saling bersinergi dan berkinerja mencapaitujuan tim.  Secara rinci Tuckman dan Wheelan (2003)mengintegrasikan  pengembangan tim kedalam lima tahapan mulai darifase pembentukan yang penuh ketidaknyamanan sampai pada faseberkinerja, sebagai berikut.
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Phase 1      Phase 2 Phase 3         Phase 4      Phase 5
- Tentukan tu- - Benturan - Mulai saling - Dicapai situasi - Berkinerja

juan bersama nilai-2, percaya, me- normal, bersi-
- Membangun kebiasaan, nyesuaikan nergi

kepercayaan dst.

Gambar 10.1: Tahap Pengembangan Tim modifikasi modelTuckman oleh Wheelman (2003)Dalam TQM pengembangan tim menurut Mukhopadhyay (2005)tahap ke lima (performing) bukanlah tahap yang terakhir masihditambah satu tahap lagi, yaitu mengerjakan suatu pekerjaan yang laludengan cara baru dan juga mengerjakan hal yang baru dengan carabaru. Menurut Mukhopadhyay pembentukan tim dalam TQMsemestinya tumbuh berkembang bukan linier tetapi seperti spiralmengikuti prinsip Kaizen sebagaimana Gambar 10.2. berikut.
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Gambar 10.2: Pengembangan Tim Bentuk Spiral
5. Bagaimana Menjadi Pemimpin dan Bagaimana Menjadi

Anngota TimDalam organisasi kontemporer maka setiap orang perlu siapmenjadi anggota sebuah tim, pemimpin di suatu tim, namun juga perlusiap menjadi anggota dalam tim yang lain. Untuk dapat menjadi“pemimpin” tim yang efektif, Mary Massop dalam Goetsch dan Davis(1994, p. 216) menyarankan enam hal berikut.1) Pahami dengan jelas misi dari tim. Pertemuan pertama tim harusdiagendakan untuk perumusan pernyataan misi (mission
statement). Perumusan pernyataan ini dipimpin oleh ketua tim dandiikuti oleh semua anggota tim. Pernyataan misi ini harusmenjelaskan perlunya keberadaan tim dan jelaskankewenangannya namun juga keterbatasan wewenangnya.Pernyataan misi ini menjadi tolok ukur kinerja tim sejauhmana timdapat mencapainya.2) Identifikasi kriteria sukses tim. Tim harus mengidentifikasi criteriasukses tim dan ditulis atau didokumentasikan. Perlu diingat dalammanajemen mutu terpadu, esensi sukses institusi adalah kepuasanpelanggan baik eksternal maupun internal. Dengan demikian, tim
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harus memahami kebutuhan dan ekspektasi dari pelanggan sebagaidasar perumusan kriteria sukses.3) Orientasi aksi. Harus merumuskan tujuan tim dan rencana aksiyang jelas mencakup apa, siapa mengerjakan apa, bagaimanacaranya, apa kriteria suksesnya yang operasional, dan kapan waktudicapainya.4) Sepakati aturan main tim. Semua anggota tim perlu memahamibagaimana cara dan etika untuk setiap anggota maupun secarakesatuan mencapai tujuan tim. Untuk itu perlu disepakati antaralain isu-isu atau hal-hal berikut.Mengundang pertemuan atau rapat bila diperlukan sajaPastikan setiap anggota tim datang pada pertemuan, dijelaskansecara singkat agendanya dan mereka siap dengan hal-hal yangdiperlukan.Tentukan berapa lama setiap agenda pertemuan secara rinciakan dilaksanakan.Tentukan siapa yang akan menjadi notulen dalam pertemuan.Berikan kesempatan kepada anggota tim untuk salingberinteraksi setelah selesai pertemuan.5) Berbagi informasi. Tim harus berbagi informasi yang ada di timbaik sesama anggota tim maupun diluar tim. Komunikasi satu yangprinsip dalam TQM, setiap individu dalam organisasi harusmengetahui apa yang sedang berlansung di organisasi. Pimpinandan anggota tim harus menyadari bahwa tim adalah bagian timyang lebih besar yang merupakan bagian dari organisasi. Tim adadan bekerja bukan di ruang hampa tetapi bagian dari organisasi.Berbagi informasi tentang aktivitas tim dengan setiap individudalam organisasi akan menghindarkan tim dari kemandegan, tidakproduktif, dan akan menjauhkan dari spekulasi yang merugikan timsendiri dan lebih jauh merugikan organisasi.6) Tumbuh suburkan kesatuan tim. Pemimpin tim harus mampumenumbuh suburkan kasatuan tim, berlaku adil, tidak partisan,
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dan mengedepankan kepentingan tim dari ego individu. Dalamkonteks TQM, gaya kepemimpinan yang dipilih adalah partisipatif,dia harus menyatu dengan anggota, tidak ekslusif, empati dansimpati terhadap apa yang dialami anggota tim .Selanjutnya Mary Massop dalam Goetsch dan Davis (1994, 217)juga menyarankan empat hal berikut yang perlu dilakukan untuk“menjadi anggota tim” yang efektif dalam TQM.1) Saling kenal dari awal (gain entry). Berupaya menjadi salingmengenal dengan baik secepatnya dengan semua anggota tim.Mengenalkan diri siapa Saudara secara wajar dan apa yangmungkin dapat Saudara  kontribusikan kepada tim dan yang lebihpenting lagi Saudara perlu mengenal mereka dan apa yangmungkin mereka kontribusikan kepada tim.2) Pahamilah misi tim dengan jelas (be clear on the team’s mission).Anggota tim tidak akan dapat berkontribusi terhadap pencapaiantujuan tim manakala mereka tidak tahu secara persis misi dari tim.Pelajari misi tim, ketahui targetnya, pahami tugas anggota, rentangwaktu pencapaian tujuan, dan komunikasikan perkembangan kerjadan problem yang mungkin terjadi, dan informasi lainnya yangpenting secara jelas dan wajar.3) Siapkan yang diperlukan dan berpartisipasi (be well prepared and
participate). Sebelum pertemuan pelajari notulen yang lalu, pahamiagenda pertemuan yang akan dihadiri, bila perlu baca literaturyang terkait agenda pertemuan dan catatlah hal-hal penting yangterkait dengan agenda pertemuan. Dalam pertemuan, berbagilahinformasi yang Saudara miliki, tetapi sampaikanlah secara singkat,akurat, dan padat.4) Siap sedia berkomunikasi (stay in touch). Anggota tim yang baikselalu siap sedia berkomunikasi di antara pertemuan yang laludengan yang akan datang.  Upayakan anggota tim lainnyamengetahui perkembangan pekerjaan Saudara sebagai anggota tim
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dan komunikasikan bila ada masalah dan mintalah masukanmereka untuk penyelesaian masalah tersebut.
Pertanyaan Refleksi:1. Deskripsikan pengertian Menejemen Partisipatif2. Jelaskan karakteristik manajemen partisipatif dalam konteks kelas,sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten/kota.3. Sebut dan jelaskan tipe Tim Mutu dalam bidang pendidikan.4. Sebut dan jelaskan indikator tim efektif dan non-efektif di bidangpendidikan.Sebut kembali tanggung jawab pemimpin dan kewajiban anggota tim dibidang pendidikan.
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BAB XI
NILAI DAN ETIKA DALAM MMT

Setiap individu dalam organisasi kontemporer harusmememegang teguh dan mengamalkannya nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai adalah sesuatu yang diyakini secra mendalam yang membentuk ciriatau warnai siapa kita (Goetsch dan Davis, 1994: 81). Nilai-nilai yangdianut sesorang akan membimbing perilakunya. Hal ini juga berlakubagi organisasi. Sebuah organisasi tidak akan menghasilkanproduk/jasa yang bermutu manakala organisasi tersebut tidakmemengang nilai bahwa peduli mutu merupakan hal yang menjadi yangmenjadi ciri utama dari organisasi tersebut. Pengetahuan danketrampilan karyawan adalah penting, tetapi tidak menjamindihasilkannnya produk/jasa yang bermutu. Hal tersebut karenakaryawan dan organisasi secara keseluruhan akan menerapkanpengetahuan dan ketrampilannya sesuai dengan nilai yang merekayakini, mereka rasakan bahwa itu adalah penting.Untuk itu etika organisasi, yang diyakini akan memberikankepuasan bagi pelanggan eksternal maupun pelanggan internal, harusdirumuskan secara jelas, realistis, dan operasional sehingga mudahdipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh setiap anggota organisasi.Dalam Bab ini akan membahas topik-topik yang relevan dengan Etikadalam MMT, yaitu (1) Difinisi dan Rasional Etika dalam MMT; (2)Kepercayaan (Trust) dan MMT; (3) Integritas dan MMT; (4) PeranManajer dalam Megakkan Etika; (5) Peran Organisasi dalam
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Menginternalisasikan Etika; dan (6) Pelatihan Etika dalamPemberdayaan Staf.
1. Difinisi dan Rasional  Etika dalam Mencapai MutuFilsuf Aristoteles, dalam bukunya Etika Nikomacheia,menjelaskan Etika dalam dua aspek. Pertama, sebagai istilah teknik(terminius techicus), yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari masalahperbuatan atau tindakan manusia. Kedua,  sebagai tata cara dankebiasaan/adat yang melekat dalam kodrat manusia (in herent) yang terikatdengan pengertian "baik dan buruk" suatu tingkah laku atau perbuatanmanusia (asisbuton.files.wordpress.com.diunduh 23/05/2014).Selanjutnya dijelaskan definisi Etika dari para filsuf atau ahli secaranarasi berbeda namun demikian dapat di rangkum bahwa pengertianEtika mencakup empat hal berikut.1) Merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu tentangkebaikan dan sifat dari hak (the principles of morality, including

the science of good and the nature of the right).2) Pedoman perilaku, yang diakui berkaitan denganmemperhatikan bagian utama dari kegiatan manusia. (the rules
of conduct, recognize in respect to a particular class of human
actions).3) Ilmu watak manusia yang ideal, dan prinsip-prinsip moralsebagai individual. (the science of human character in its ideal
state, and moral principles as of an individual).4) Merupakan ilmu mengenai suatu kewajiban (the science of duty).Perilaku beretika dalam MMT sangat peting. Organisasi yangmenerapkan pendekatan MMT tidak akan dapat terwujud dengan baikmanakala di institusi tersebut para karyawannya dalam berperilakutidak memegang etika. Sebagaimana dijelaskan di atas, Etika terkaitdengan moral, sedangkan moral merujuk kepada nilai-nilai yangdipegang teguh masyarakat dan dianjurkan untuk ditaati. Etika dipakai



S U T A R T O 217

MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT-TQM)
TEORI DAN PENERAPAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN

sebagai sumber rujukan dalam merumuskan aturan, kesepakatan, danhukum dan menjadi rambu-rambu dalam berperilaku keseharian.Perilaku beretika akan berada pada cakupan moral dan dalam konteksMMT meliputi khususnya kepercayaan (trust), tanggung jawab, danintegritas dimana semua ini merupakan nilai-nilai utama dari sistemmanajemen mutu total/terpadu (Goetsch da Davis, 1994, 75).Bagaimana menentukan perilaku itu beretika atau tidak? Untukmenjawab pertanyaan tersebut, perlu rambu-rambu, karena perilakuberetika tidak hitam putih, ada perilaku yang abu-abu yaitu ditengah-tengah antara kedua ekstrim hitam dan putih. Ada baiknya sebelummembahas etika kita fahami dulu konsep legal/formal dan etika.Perilaku yang dibenarkan secara legal formal atau hukum belum tentudianggap etis, tetapi sebaliknya kalau perilaku tidak legal pasti tidaketis. Blanchard dalam Goetsch dan Davis (1994, 77) menjelaskanmengapa seseorang berperilaku etis, yaitu karena alasan 5 P berikut.1) Purpose (tujuan). Etika adalah pedoman bagi seseorang dalamberperilaku karena dia ingin merasa nyaman terhadap dirinyasendiri.2) Pride (kebanggaan). Etika pedoman bagi seseorang berperilakuyang membuat dia bangga walaupun yang dikerjakan tersebutberlawanan dengan kebanyakan orang.3) Patience (kesabaran). Seseorang berperilaku beretikawalauapun dapat jadi berlawanan dengan orang banyak dengankeyakinan bahwa dalam jangka panjang hal tersebut akanterbukti dia benar, baik dan dia rela menunggu untuk haltersebut.4) Persistence (ketekunan). Seseorang berperilaku sesuai etikasecara tekun dan akan melihat bahwa keputusan tersebutadalah positip.5) Perspective (jangka panjang). Seseorang memerlukan waktuuntuk merefleksi dan dibimbing etika yang mereka yakini dalammengambil keputusan.
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Manajer dalam MMT perlu memahami factor-faktor yangmempengaruhi perilaku individu dalam konteks etika. Trevinodalam Goetsch and Davis (1994, 78) menjelaskan tiga factor yangmempengaruhi etika perilaku, yaitu kekuatan ego, Machiavellianism,dan factor-faktor social.
2. Kepercayaan dalam MMTKepercayaan (trust) merupakan resep utama dalam penerapanMMT. Tanpa adanya kepercayaan di antara individu termasuk antarmanajer dan karyawan, maka penerapan MMT di suatu instansi sangatpotensial gagal. Kepercayaan umumnya tumbuh bersamaan tumbuhnyaperilaku yang beretika. Banyak elemen dalam total quality yangbergantung pada kepercayaan sebagai prasarat dalam berkontribusiterhadap peningkatan mutu, yaitu khususnya komunikasi, hubunganinterpersonal, manajemen konflik, pemecahan masalah kerjatim,keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, dan fokus pelanggansebagaimana terlihat di Gambar 10-1 berikut.

Gambar 10-1: Eelemen Mutu Total yang Bergantung pada Kepercayaan

FokusPelangganKeterlibatan danPemberdayaan KaryawanKerja TimPemecahanMasalahManajemenKonflikHubunganInterpersonalKomunikasi
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Dalam komunikasi sesama karyawan atau karyawqn denganpimpinan akan sulit berlangsung efektif mana kala tidak adakepercayaan antara kedua pihak. Masing-masing pihak akan tidak akanmau menerima pesan yang dikomunikasikan karena antar mereka tidaksaling percaya. Kepercayaan juga pondasi sangat penting dalamhubungan interpersonal. Dua orang atau lebih dapat bekerja samasecara baik bila di pihak mereka masing-masing ada rasa kepercayaanbahkan meskipun di situasi yang tidak mendukung. Sebaliknya, merekatidak dapat bekerjasama dengan baik bila tidak ada kepercayaan antarmereka meskipun pada situasi yang paling mendukung.Lebih lanjut kepercayaan menjadi kunci dalam manajemenkonflik. Seorang manajer yang tidak dipercayai oleh pihak-pihak yangberkonflik akan sangat sulit menjadi wasit dalam penyelesaian masalahkonflik yang terjadi.  Kepercayaan diperlukan juga dalam kerjasama tim.Suatu hal yang sangat sulit akan dicapai bila antar para anggota timtidak ada kepercayaan, sehingga anggota tim tidak mengedepankankepentingan pribadinya, dan sebaliknya akan mengeyampingkankepentingan pribadinya untuk berpartisipasi dan berkontribusimencapai tujuan tim. Demikian untuk pelibatan dan pemberdayaankaryawan akan sulit diwujudkan manakala karyawan tidakmempercayai manajer, akibatnya karyawan sulit diajak ikut serta dalampertemuan dan sulit diajak mengambil keputusan bersama meskipununtuk pemberdayaan mereka sendiri.Bila diyakini kepercayaan adalah buah dari perilaku yangberetika dan merupakan elemen penting dalam sistem quality total,maka dalam penerpan MMT, manajer perlu berupaya menjadi seorangpenggalang kepercayaan yang baik (a good trust-builder). Dalam setiingmanajemen mutu terpadu, menjadi seorang manajer yang dipercayasaja tidak cukup, ia harus mampu menjadi penggalang kepercayaanantar semua warga didalam institusi yang dipimpinnya. Salah satu carauntuk dapat menjadi seorang penggalang kepercayaan adalah tetap
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respek terhadap karyawan yang tidak ada dalam kelompok yang sedangberbicara. Dia tidak membicarakannya, apalagi tentang kekurangannya.Dari situasi ini karyawan akan mempelajari dua macam etika berikut.Membicarakan seseorang yang sedang absen dalam kelompokpembicara, apalagi untuk hal yang tidak baik, adalah perilakuyang tidak etis dan tidak dapat dibenarkan.Bila manajer tidak mengijinkan membicarakan orang yangabsen, maka dia akan tidak membicarakan saya sewaktu sayajuga absen.Teknik lain untuk menggalang kepercayaan, manajer perlumengakui kesalahannya meskipun secara formal peran karyawantersebut lebih dominan dalam berbuat kesalahan. Menuding langsungkesalahan kepada orang lain akan meruntuhkan bangunan kepercayaanantar warga  salah”institusi. Pengakuan manajer dengan rendah hati,misalnya “ini kesalahan saya dan maaf” seringkali justru dapat menjadipenggaalang kepercayaan anatar karyawan. Menepati janji adalahteknik lain unruk menggalang keercayaan. Apa yang dijanjikan dapatdiandalkan adalah pintu masuk penggalangan kepercayaan. Manajerperlu berinisiatif menjadi penggalang kepercayaan tidak hanyaberharap bahwa kepercayaan akan muncul atau tumbuh dengansendirinya. Memotivasi semua karyawan dan meningkatkanketrampilan karyawan secara berkelanjutan adalah tanggung jawabmanajer dalam setting MMT. Manajer yang tidak dipercayai oleh stafnyatidak akan efektif melaksakan tugas dan tanggung jawabmenejemennya. Untuk itu mengapa karyawan harus mempercayainya,demikian pula institusi, bahwa mereka akan memperoleh nilai tambahdari skill baru sebelum meulai mempelajari ketrampilan baru tersebut.
3. Intergritas dalam MMTAspek lain dari perilaku beretika dalam MMT adalah “integritas”.Integritas adalah karakter individu dan institusi yang merupakan
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kombinasi dari kejujuran (honesty) dan keteguhan hati (dependability).Ketika individu atau institusi mempunyai integritas maka perilakuberetika akan mengikutinya. Adalah penting bagi seorang manajerdalam institusi MMT untuk memahami walaupun kejujuran merupakanfondasi, integritas lebih dari sekedar kejujuran. Seseorang denganintegritas dapat diandalkan untuk mengerjakan sesuatu yang benar,dengan cara yang benar sampai tuntas selesai, tepat waktu, dan teguhmemegang janji.Tom Petter dalam Goetsch dan Davis (1994, 84-85) menegaskanbahwa “integritas” adalah “tanda penting” (hallmark) dari suatuorganisasi yang unggul. Organisasi yang sukses saat ini harusmenggerser paradigm mereka dari era yang didominasi oleh kontrakkerja legal formal ke era jabat tangan dan kepercayaan (trust).Selanjutnya, Phillip B. Cosby menegaskan bahwa “A reputation
for integrity is earned only through doing what one has agreed to do,
doing it one time, and with completeness. Just being honest is not enough.
Honestly is mostly not doing things that are dishonest and is more or less
expected of respectable people. Integrity though, is built up block by block
through planned employee and management actions based on processes
and procedure that are completely understood and agreed upon.

4. Peran manager dalam Menegakan EtikaBagian dari perilaku beretika adalah menerima tanggung jawab.Dewasa ini ada kecenderungan karyawan pada umumnya lebihmengedepankan hak-hak mereka dari pada memenuhi tanggungjawabnya. Mereka cenderung melempar tanggung jawab manakalaterjadi kesalahan atau kegagalan.  Dalam setting MMT semestinya tidakterjadi situasi seperti di atas. Karyawan bertanggung jawab atastindakannya dan akuntabel atas kinerjanya. Menerima tanggung jawabadalah kredit bagi penggalangan kepercayaan, integritas, dan elemenlainnya dari etika yang sangat penting dalam lingkungan mutu total.Brown dalam Goetsch dan Davis (1994, 85) menegaskan bahwa
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PendekatanRasio-terbaik
PendekatanHitam-putih

PendekatanPotensi-penuh

karyawan yang cenderung menyalahkan pihak luar terhadap kegagalanyang ia alami adalah rumus kegagalannya. Dalam institusi yangmenganut MMT perilaku yang beretika diperlukan bukan saja hanyauntuk menjadi sopan tetapi jangka panjangnya untuk mencapai hal yangmenguntungkan institusi.Komitmen pimpinan dalam hal ini manajer adalah salah satusyarat penting dalam pelaksanaan MMT. Oleh karena manajer dituntuttidak hanya memahami secara teori apa itu perilaku beretika tetapilebih meminta bukti bagaimana itu diimplementasikan. Betul adanyamotto yang mengatakan “the most effective teaching is an example”. Darikonteks ini manajer sangat menentukan berhasil tidaknya implementasiperilaku di instansi yang ia pimpin. Goetsch dan Davis (1994, 86)mengkatagorikan tiga pendekatan yang dapat dilakukan oleh manajerdalam mengimplementasikan perilaku beretika di instansinya, yaitupendekatan rasio-terbaik (best-ratio approach), pendekatan hitam-putih(black-white approach), dan pendekatan potensi-penuh (full-potential
approach) sebagaimana terlihat di Gambar 11.5 berikut.

Gambar 10-2: Pendekatan Internalisasi EtikaPendekatan rasio-terbaik (best-ratio approach). Pendekatan inidisebut juga pendekatan situasional, pendekatan praktis yangpro mayoritas atau populis. Pendekatan ini mendasarkan padakeyakinan bahwa pada dasarnya orang itu baik, maka dengansituasi yang mendukung orang akan berperilaku etis, tetapi
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sebaliknya bila berada dalam kondisi yang tertentu dia akantergiring untuk berperilaku yang tidak etis. Oleh karena itumanajer harus berupaya dengan segala daya menciptakansituasi diinstitusinya untuk mengkondisikan para karyawanuntuk berperilaku yang etis dari pada sebaliknya. Bila manajerdihadapkan untuk mengambil keputusan yang sulit, maka diamengambil pilihan  yang terbaik untuk mayoritas karyawan(best-ratio).Pendekatan hitam-putih (black-white approach). Dalampendekatan ini benar adalah benar dan salah adalah salah tidakterpengaruh kondisi yang ada. Tugas manajer adalah mengambilkeputusan berdasarkan rambu-rambu etika dan mengawalkaryawan untuk berperilaku berdasarkan etika yang disepakati.Bila manajer harus mengambil keputusan yang sulit, maka iamemilih yang adil dan benar.Pendekatan Potensi-penuh (Full-potential approach). Manajermengambil keputusan dengan mempertimbangkan bagaimanapengaruhnya terhadap pihak yang terlibat untukmemaksimalkan potensinya. Falsafah dasarnya dari pendekatanini ialah seseorang bertanggung jawab untuk mengembangkanpotensinya secara maksimum dalam lingkungan yang bermoral.Keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan tanpamelanggar hak orang lain maka itu termasuk beretika.
5. Peran Organisasi dalam Penerapan EtikaOrganisasi disini maksudnya adalah unsur birokrasi di atasmanajer, misalnya direktur utama, pembina utama, penasehatperusahaan. Dalam bidang pendidikan, manajer dapat jadi kepalasekolah dan pembantunya sedang organisasi di atasnya adalah birokratDinas Pendidikan termasuk pengawas sekolah. Peran organisasi adalahmempromosikan perilaku beretika bagi seluruh karyawannya adalahsangat esensial. Manajer tidak akan mampu megakkan etika manakala
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tidak ada dukungan dari semua tingkatan birokrasi di atasnya dalamorganisasi.  Tugas organisasi dalam mendukung tegakknya etika adalah(1) menciptakan lingkungan internal institusi yang dapatmempromosikan perilaku beretika; dan (2) mewujudkan contohperilaku beretika untuk semua aspek kinerja.Menciptakan Lingkungan BeretikaInstitusi dapat menciptakan lingkungan yang beretikauntuk mendukung perilaku beretika dengan merumuskankebijakan dan praktek-praktek yang menjamin setiap karyawandiperlakukan secara adil dan etis. Misalnya, apakah setiapkaryawan mendapat pekerjaan lembur (overtime) yang adil,pelayanan kesehatan yang memadai, keselamatan kerja, jaminanhari tua dan seterusnya tanpa memandang suku, ras, jeniskelamin, dan agama.Salah satu cara efektif menciptakan lingkungan denganmerumuskan filosofi etika dengan pedoman khususnya untukmengoperasionalkan, menuliskan dan dikomunikasikan atau di
share dengan karyawan. Sebagai contoh ilustrasi perusahaanmenuliskan  kode etik dan standar proses kinerja diperusahaannya sebagai berikut.“Perusahaan (Martin Marietta di Orlando, Florida, USA) bekerja
sesuai dengan undang-undang, hukum, dan peraturan negara
yang berlaku, kebijakan, prosedur, dan pedoman institusi dengan
kejujuran, integritas dengan integritas yang kuat untuk mencapai
standar etika yang tertinggi”.Pernyataan di atas merupakan harapan institusi yangakan didukung dan diwujudkan oleh semua manajer khususnyamanajer puncak. Pernyataan ini akan memudahkan manajertingkat menengah sewaktu dia dihadapkan pada dua sisitekanan yang bertentangan yaitu tekanan dari pimpinan puncakdan harapan dari karyawan di divisinya.  Selain pernyataan
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kebijakan etika di atas, institusi dapat merumuskan credo dankode  etik (code of conduct) . Contoh credo Martin Marietta Credosebagai berikut.
Our foundation is INTEGRITY
Our strength is our PEOPLE
Our style is TEAMWORK
Our goal is EXELLENCE.Credo ini menegaskan bahwa setiap karyawanberkewajiban melaksanakannya tidak hanya terbatas di tempatkerja tetapi sampai di masyarakat. Bagaimana karyawanberkinerja akan berdampak , positif atau negative, pada temansejawat, institusi, pelanggan, masyarakat, dan Negara. Manajerakan berperan sangat vital dan strategis dalam mempromosikanetika kerja dengan mendorong manajer di atasnya untukmerumuskan falsafah etika, credo, pedoman, dan denganmemberi contoh perilaku yang beretika.Perlu Contoh (Setting Examples).Institusi yang menggunakan pendekatan “do what I say”bukan “do what I do” akan sulit menegakan etika kerja.Karyawan harus mempercayai bahwa manajer mereka akanmelakukan pekerjaan-pekerjaan internal dan eksternal  sesuaietika dan cara yang dicanangkan institusi. Institusi – institusiyang tidak memprogramkan, dengan dukungan dananya, padapenegakan etika, misalnya untuk  pembayaran pajak tidaktepatwaktu, tidak pro lingkungan, tidak memberikan jaminan atasproduk/jasanya, tidak bermitra dengan lembaga yang kecil,mereka tida mengadakan contoh penegakan etika.Akhirnyainstitusi harus mendukung manajer, staf, ataukaryawan yang telah berkinerja sesuai etika   walaupun secarafinansial tidak menguntungkan.Dalam kenyataannya dalam mengambil tindakan yangterkait dengan penegakan etika manajer sering dihadapkan pada
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situasi yang dilematis, manajer dapat memutuskan tindakandengan merujuk tahapan-tahapan berikut.Pilih solusi yang menumbuhkan rasa percaya (trust)dari kedua pihak yeng terlibat.Pilih solusi yang paling sesuai dengan sistem nilaiinstitusiPilih solusi yang paling mungkin dapatmeningkatkan integritas institusiPilih solusi yang paling dapat dipertanggungjawabkan.Butir-butir rujukan di atas dapat menjadi pedoman bagi manajerterutama bila dihadapkan pada persoalan-persoalan pelik termasukkonflik kepentingan dengan diri dirinya sendiri.
6. Pelatihan EtikaPerilaku beretika perlu dimengerti, dipahami, dihayati, dandiamalkan. Hal ini penting sejalan dengan tuntutan bisnis modern danjuga sejalan dengam ajaran MMT yang selalu berupaya meningkatkandimutu  pelayanan sehingga dapat memenuhi bahkan melampauiharapan pelanggan/klien.  Lebih spesifik dalam pengaturan(setting)MMT, perilaku beretika, seperti kepercayaan, integritas, dantanggung jawab adalah nilai-nilai yang menjadi dasar perilaku beretikadan perlu diinternalisasikan kepada setiap karyawan. Pusat Studi Etik diAmerika secara ideal menyarankan topik-topik yang perlu diberikandalam dalam pelatihan etika sebagai berikut.Alkohol dan obat terlarangPencurian oleh karywanKonflik kepentinganKontrol MutuPenyalahgunaan informasi milik organisasiPenyalahgunaan rincian biaya (expense account)Penutupan usaha dan pemberhemtian karyawan
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Penyalahgunaan milik organisasiPolusi lingkunganCara perolehan informasi pihak pesaingKetidak akuratan pencatatan dan pembukuanPeneriamaan hadian dan pelayanan yangt berlebihanKesalahan dan penyesatan iklanBonus pengembalian (kickbacks)Perdagangan dalam organisasi (insider trading)Relasi dengan komunitas sekitarIsu anti kepercayaan (anti-trust issues)PenyuapanKontribusi dan aktivitas politikPemanfaatan hubungan dengan birokrat pemerintah daerahPemanfaatan hubungan dengan birokrat pemerintah pusatPerhitungan waktu yang merugikan pemerintahmembayarnyaPemanfaatan hubungan dengan petugas pemerintah asingDari sejumlah topik di atas, menurut Pusat Studi Etika yang banyakdijumpai di masyarakat sebagai perilaku yang tidak beretika adalahperdaganagan internal organisasi (internal trading), penyuapan,penghindaran pajak, produk yang tidak sehat/berbahaya, sara, danpenggelembungan dana. Untuk semua ini Thompson dalam Goetsch danDavis (1994, 91) menyarankan dalam pelatihan etika perlu dipakaibeberapa pendekatan berikut yang mrupakan prinsip-prinsippembelajaran Andragogi.Menstimulasi diskusi. Bicarakan dilema perilaku yang tidakberetikan, bagaimana respons mereka, beri kesempatan merekamenjelaskan masing-masing opini dan bergai perspektif.Selanjutnya beri kesempatan mereka mengemukakan contohdilemma, cara mengatasi, dan  bagaimana hasilnya.Fasilitasi, jangan ceramahi. Penatar yang menyampaikan materipelatihan dengan menceramahi  akan membuat peserta cenderung
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menolak. Beri kesempatan, fasilitasi mereka untuk mencari solusiyang terbaik bagi mereka akan lebih efektif dari pada memberimenceramahi apa harus mereka lakukan dan bagaimana perilakuyang baik bagi mereka.Integrasikan pelatihan. Isu-isu perilaku etik umumnya tidak terjadisecara sendir-sendiri dan tidak terjadi secara terpisah, umunyaberkait dengan hal-hal yang terjadi di berbagai tempat kerja diseluruh organisasi. Untuk itu pelatihan etika ini harus diintegrasikandengan dengan seluruh program pelatihan kerja yang dilakukanorganisasi tersebut, misalnya dengan pelatihan prajabatan,pengembangan karir, dan pelatihan administrasi dan manajemen.Berikan penerapan-penerapan praktis.  Etika biasanya terkait dengafalsafah yang luhur sebagai fondasinya dan perlu diupayakan untukditerapkan. Pelanggaran etika akan membawa konsekuensi yangnyata, untuk itu pelatihan etika disarankan menggunakan studikasus agar para peserta memahami secara nyata dan dapatmenerima konsekuensi-konsekuensi berbagai opini tentangpelanggaran etika kerja.Keenam subtopik etika yang telah dijabarkan di atas perludikontekskan dengan situasi dan kondisi di bidang pendidikan sehinggaetika kerja dalam MMT dapat direalisasikan dengan baik.
Pertanyaan Refleksi:1. Deskripsikan difinisi dan cakupan etika dalam penerapkan MMT2. Jelaskan hubungan kepercayaan (trust) dan MMT dalam kontekspendidikan3. Bagaimana keterkaitan nilai-nilai organisasi dan etika peningkatanmutu pendidikan?4. Jelaskan kontribusi etika (kepercayaan, intergritas, dan tanggungjawab) terhadap mutu
5. Jelaskan peran manajer dan organisasi dalam menegakkan etikapeningkatan mutu di bidang pendikan
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BAB XII
PERENCANAAN DAN STRATEGI

PENERAPAN MMT

Secara sederhana falsafah MMT, khususnya fokus padapeningkatan mutu untuk memenuhi bahkan melampaui harapanpapelanggan,  peningkatan mutu berkelanjutan dengan melibatkansemua pemangu kepentingan secara proporsional menjadi cirri utamaMMT yang menjadi ciri utama disbanding manajemen konvensionalpada umunya. Untuk itu pada Bab ini perlu deskripsi topik-topik berikutagar perencanaan dan strategi penerapan MMT dapat memperoleh hasilyang efektif.   Beriukut pembahasan topik-topik yang relevan, yaitu (1)Rasional Penerapan MMT; (2) Persaratan Implementasi; (3) PeranManajer Puncak; (4) Peran Manajer Menengah; (5) Variasi PendekatanImplementasi; (6) Pentahapan Implementasi; dan (7) Tip Untuk TidakMenerapkan MMT.
1. Rasional Perencanaan MMTMMT adalah falsafah manajemen baru dibanding denganfilosofis manajemen tradisional yang umumnya masih banyakdipraktekan, walauapun dari sejarahnya, manajemen ini sudah dirintissejai tahun 1950an oleh Edward Deming di Jepang.  Penerapan MMTberarti menggeser paradigma dari manajemen tradisional yangumumnya masih banyak dipraktekan ke dalam paradigma manajemen
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baru.  Di Bab I juga telah diidentifiksi 10 karakter MMT yang merupakanperbedaan utama dari manajemen tradisional pada umumnya yangmemfokuskan pada kepuasan pelanggan, kerja tim, pelibatan danpemberdayaan, manajemartisipatif, keterlibatan pemimpin, orientasijangka panjang dan peningkatan wecara bertahap dan berkelanjutan,pengambilan keputusan berbasis fakta, manusia diperlakukan sebagaiyang utama dlm peningkatan nilai tambah, prosedur penyelesaian danpenjaminan mutu hasil.  Goetsch dan Davis (1994, 562) meresponspertanyaan “Apa yang salah pada manajemen tradisional?”. Pendekatanmanajemen tradisioanal umumnya bercirikan beberapa sikapmanajemen, antara lain sebagai berikut.1) Bersikap angkuh (arrogant) dari pada fokus pelanggan.Umumnya manajemen tradisional beranggapan bahwa merekalebih mengetahui kebutuhan yang diinginkan pelanggan daripada pelanggannya sendiri. Keadaan ini dapat dilihat padasebagaian besar institusi yang bila menerima klien/pelanggansering tidak dengan sikap yang penuh melayaninya.2) Memandang rendah kontribusi karyawan, khususnya darimereka yang bekerja langsung di garis depan, untuk manufakturadalah pekerja pembuat produk dan untuk sekolah para guru.Mereka adalah yang tahu persis masalah-masalah di bagianproduksi/jasa dan tahu bagaimana mengatasinya, mereka yangterlibat dari hari ke hari. Manajer sering tidak melibatkanmereka dalam mengambil keputusan.3) Mempercayai mutu sama dengan biaya, artinya mutu tinggi pastimemerlukan biaya tinggi.  Pernyataan ini berbahaya klau biayayang selalu jadi alasan dan dikedepankan untuk meningkatakanmutu, memang biaya diperlukan namun harus disertai denganbudaya mutu dan manajemen yang menyertainya. Secara klasikkoparasi internasional Jepang, Jerman, dan Amerika, produkotomotif dan elektronik lebih unggul dari pada kedua Negarapertama dari pada Amerikan dengan biaya produksi yang
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relative sama. Hal tersebut karena pada kedua negara Jepangdan Jerman lebih menganut pendekatan manajemen mutu.4) Miskin kepemimpinan dan condong ke menganut gaya boss(bossmanship). Kepemimpinan yang lebih banyak memerintahapa yang harus bawahan laksanakan dan kapan dilaksanakan.Pemimpin yang menjaga jarak dengan pekerjanya. Hal initerlihat dari tata ruang dimana ruang direktur yang tertutupdengan komunikasi yang terbatas.5) Orientasi jangka pendek. Pendekatan ini lebih mementingkanperolehan jangka pendek dan umumnya tidak memilih investasipada manusia dan pendidikan karena hasilnya baru dapat dilihatdalam jangka panjang. Mereka lebih memilih investasi yanginstant mendatangkan keuntungan financial dan monumental.
2. Persyaratan ImplementasiPada prinsipnya manusia itu pro staus-quo, artinya suka kemapanansehingga enggan untuk berubah. Kemapanan akhirnya membentukkebiasaan dan muaranya membangun budaya, sehingga perubahan yangmendasar akan membutuhkan perubahan budaya. Kenyataan duniaselalu berubah, tuntutan pelanggan juga berubah sejalan denganperkembangan teknologi. Ada baiknya disimak pernyataan-pernyataanbijak berikut.Didunia ini tidak ada yang tidak berubah, kecuali “perubahan” itusendiri.  Untuk itu sebaiknya institusi yang ingin maju perlu proaktifterhadap perubahan tidak sebaliknya reaktif , tentu dengan syaratperubahan yang diyakini membawa kebaikan. Demikian pula penerapanmanajemen mutu terpadu (MMT), yang pertama tentunya perlu diyakinidulu bahwa MMT adalah pendekatan yang membawa kemajuaninstitusi, terutama oleh pimpinan institusi. Walau demikian penerapanMMT masih memerlukan prasarat lebih lanjut. Goetsch dan Davis (1994,566) menyebutkan lima persyaratan, yaitu komitemen pimpinanpuncak, komitmen sumder daya, perlunya tim pengarah, perencanaan
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dan publikasi, dan infrastruktur yang mendukung. Secara rinci masing-masing prasarat dijelaskan sebagai berikut.
1) Peran Pimpinan PuncakPersyaratan utama dan pertama dari penerapan MMT adalahkomitmen penuh pimpinan puncak. Dalam perusahaan dikenal ChiefExecutif Organization (CEO) dan kalau di satuan pendidikan tentunyakepala sekolah. Pimpinan harus menunjukan kepada bawahan bahwapenerapan pendekatan MMT adalah penting dan nomer satu. PenerapanMMT menuntut semua warga institusi, mulai dari bagian satpam,persuratan sampai , siapa saja tanpa memandang status dan peran(Total) perlu menggeser falsafah, kebiasaan dan sikap kerja yangmelahirkan budaya mutu. Ini suatu hal yang sangat sulit meskipunsemua orang mempunyai keiinginan untuk hal tersebut. Keinginanharus diwujudkan dalam kenyataan dan memerlukan sistem, panduan,monitoring, dan contoh dari pimpinan. Jadi komitmen pimpinan tidakcukup hanya dengan menyediakan sumber daya tetapi juga keterlibatanlangsung pemimpin dalam aktivitas kerja sehari-hari. Pimpinan tidakdapat mendelegasikan  penerapan sistim manajemen ini sepenuhnyapada wakilnya.Rasional lain mengapa pemimpin perlu terlibat langsung, karenapenerapan MMT merupakan proses belajar (learning proses) sehinggapimpinan perlu terlibat langsung agar memahami permasalah secaranyata sehingga keputusan yang diambil akan memenuhi tuntutanlapangan. Sebagai contoh , misalnya suatu program studi di suatujurusan di perguruan tinggi dalam menerapkan sistem ini memelukanpembentukan tim peningkatan mutu maka legalitas dan segalakonsekuensinya tidak cukup menjadi tanggung ketua prodi tetapimenyangkut tanggung jawab jurusan, untuk itu ketua jurusan perluterlibat dalam proses penentuan pembentukan tim tersebut.
2) Komitmen Sumber Daya
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Resourse yang utama dalam MMT sebenarnya adalah sumberdaya manusia (SDM). Namun yang selalu menjadi fokus kita adalahsumber daya financial atau dana, karena rekrutmen SDM danpeningkatan mutu SDM juga memerlukan dana. Implementasi MMTmemang memerlukan dana tetapi tidak harus  mahal. Dana dalamhal ini khususnya diperlukan untuk pendidikan dan pelatihan danjasa konsultan, jadi bukan mengutamakan bangunan fisik danperlengkapan yang spektakuler. Apalah artinya gedung danperalatan bila SDM yang mengoperasikan tidak memilikipengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang memadai untukpenerapan sistem manajemen mutu ini. Fasilitas sarpras diperlukansejalan dengan peningkatan mutu SDMnya dan diyakini akanmembawa nilai tambah pada jangka panjangnya. Kita memerlukankesabaran dan konsistensi menunggu keberhasilan penerapan MMT,Kita disarankan tidak menganalisis hubungan antara nilai investasiyang kita tanam dengan nilai balikan rupiah yang diperoleh. Hal iniakan sulit diketahui karena terlalu banyaknya variable yangmempengaruhi hal tersebut.
3) Tim Pengarah MutuPersyaratan berikutnya adalah pembentukan Tim Pengarah(Steering Committee) di tingkat puncak yang mewakili seluruhkomponen organisasi.  Nama tim ini dapat berbeda, dapat TimPeningkatan Mutu, Tim Pengembang Sekolah dan seterusnya yangpenting harus diketuai oleh pimpinan puncak dari institusi. Fungsiutama tim ini adalah mengarahkan, merumuskan visi, strategipenerapan MMT, memantau, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan.Tim Pengarah ini juga dapat membentuk tim-tim kecil,mengkoordinirnya untuk mencapai tujuan.
4) Perencanaan dan Publikasi
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Setelah mendapat dukungan manajemen puncak, danketersediaan resouse , maka langkah selanjutnya Tim Pengarahmenyusun perencanaan implementasi MMT yang mencakup hal-halberikut.
(1) Menyusun Pernyataan Visi Institusi. Visi ini menjadi panduanarah perjalanan jangka panjang institusi menuju tingkat mutu yangdiharapkan, karena hasil dari sistem manajemen mutu ini akanmemerlukan waktu yang  panjang. Namun demikian hasil sistem iniperlu dapat dilihat dari waktu ke waktu dibandingkan dari saatmemulainya sistem ini. Kita sejatinya sedang merubah secarafundamental tentang cara kerja yang mungkin belum pernah kitadiskusikan sebelumnya, yaitu bagaimana karyawan kerja bersama(team work), melibatkan pengguna dan pemasok produk/jasa danmerangkum semua nilai-nilai tersebut kedalam pernyataan visi.Pernyaan visi dapat diibaratkan ikrar, janji, akad atau sumpahbersama pihak manajer dan karyawan untuk mewujudkan karakterinstitusi sesuai yang diamanatkan sistem manajemen mutu.Pernyataan visi tidak perlu panjang, sebenarnya lebih pendek lebihbaik. Perumusan visi dipimpin oleh Tim Pengarah perlu melibatkansemua pihak secara terbuka dan bebas sehingga semua pihakmerasa memiliki dan membangun komitmen antar mereka.Pernyataan visi menurut MMT umumnya memuat pengakuanbahwa hanya pelanggan/klien yang menilai sukses atau gagalnyakinerja institusi. Perumusan pernyataan visi juga harusmemperhatikan etika dan lingkungan sebagai pedoman dalamberbisnis. Gambar 13.1 berikut salah satu contoh pernyataan visiinstitusi di bidang pabrik teknologi elektronika yang dikategorikankecil tetapi dinamis di Amerika yang tentunya masih perludikontekstualkan bila menjadi referensi untuk bidang pendidikan.
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(2) Merumuskan Sasaran dan Tujuan Umum. Sasaran dan tujuan inimerupakan penjabaran dari visi institusi. Sasaran dan tujuan inidirumuskan secara umum, selanjutnya divisi/depatemen/jurusanperlu merumuskan sasaran dan tujuan (supporting objectives)terhadap tercapainya sasaran dan tujuan institusi. Diupayakanria
specific, measurable, authentic, realistic, dan time bound (SMART).Kalau tidak dapat terukur, minimal institusi mampu mendeteksibahwa tujuan yang dicanangkan telah dicapai.Manufactoring Technologi, Inc. (MTI)

komitmen mencapai standar mutu tetinggi
untuk setiap aspek bisnis

Paul S.Hsu, Ph.D.KEPUASAN PELANGGAN adalah tujuan utama MTI.Memenuhi harapan pelanggan internal dan eksternal adalah tugas utamakeryawan MTIKEJUJURAN dan INTEGRITAS adalah dasar budaya MTI,MTI akan selalu melaksanakan bisnisnya mendasarkan pada standar tertinggietikaMANAJEMEN akan menyiapkan visi perusahaan untuk arah kedepan dankepemimpinan untuk menahkodai perjalanan, dengan memfasilitasi pegawainyadengan pelatihan yang dibutuhkan, alat-alat dan lingkungan yang kreatif.KETERLIBATAN KARYAWAN menjadi kekhasan budaya yang mendasar dalampenyelenggaraan manufaktur MTI. Semua pegawai MTI secara personal dilibatkansebagai anggota tim dan secara individu dalam memantapkan dan mencapaisasaran institusi.PENINGKATAN BERKELANJUTAN adalah sasaran bisnis utama MTI. Falsafah iniditerpkan di semua produkdan jasa dan pada proses dan sistem yangmemproduksi produk dan jasa tersebut.PRINSIP-PRINSIP TOTAL QUALITY MANAGEMENT diterapkan disemua operasiyang ada di MTI.
Gambar 11-1: Pernyataan Visi MTI Elektronik (Goetsch and Davis, 1994, 569)
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(3) Menyusun Rencana Implementasi MMT. Rencana inidirumuskan bertolak dari visi, sasarana, dan tujuan institusi.Diupayakan penyusunan rencana implementasi sejelas mungkinsebagai jalan untuk menncapai tujuan. Tidak ada dua rencanaimplementasi MMT yang sama untuk institusi yang berbeda. Adabaiknya bertanya, studi kunjungan kepada institusi yang telahberhasil selanjutnya hasilnya dibicarakan dipertemuan TimPengarah yang dihadiri oleh semua anggotanya untuk merumuskansejelas mungkin rencana implementasinya. Kita dapat memilih satudua departemen yang siap sebagai pilot proyek, kawalpelaksanaanya dengan baik, pelajari hal-hal yang berhasildan yangbelum berhasil. Jangan lari dari kegagalan, pelajari sebabnya ulangiperencanaan dan pelaksanaannyaAda satu hal yang hampir selalu pasti diperlukan dan harusdirencanakan, yaitu pelatihan. Sebelum para manajer dan pimpinanpuncak dapat berfungsi dengan baik sebagai Tim Pengarahimplementasi MMT maka mereka membutuhkan pelatihan.Beberapa cara dapat ditempuh untuk maksud tersebut, antara lainmengikuti kursus, mengundang konsultan, belajar mandiri denganmembaca buku, modul dan sejenisnya (tetapi ini cara yang palingakhir disarankan). Setelah Tim Pengarah memahami falsafah danpendekatan penerapan sistem manajemen mutu maka barulahmereka siap melaksanakan fungsi mereka. Selanjutnya, sebelumsatu atau dua departen menjadi pilot proyek maka orang-orangyang terlibat juga harus mendapat pelatihan. Model pelatihan yangdilaksanakan mungkin cukup sekitar setengah hari. Jangan biarkanmereka melaju tanpa pelatihan.
(4) Merencanakan pemberian penghargaan dan pengakuan.Dalam sisten manajemen mutu total penghargaan dan pengakuanterhadap prestasi pencapaian perlu mendapat pengakuan danpenghargaan. Bedanya dengan pendekatan tradisional, MMT lebih
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mengedepankan penghargaan terhadap tim, bukan terhadapindividu meskipun individu tersebut merupakan anngota darisuatu tim. Di dalam tim pun tidak perlu digiring ada indidualbintang (individual super star). Sistim penghargaan kepadaindividual ini memang secara tradisional sesuai dengan nilai-nilaidi masyarakat Amerika pada umumnya dan negara-negara lainyang menganut ekonomi kapitalisme sedang penghargaan terhadaptim lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat di Jepang danNegara-negara sosialis demokratis termasuk Jerman Barat (dulu).Untuk masyarakat Indonesia dengan falsafah Pancasila dan nilaiutamanya gotong royong semestinya lebih mudah mengadaptasipemerian penghargaan kepada tim dari pada ke individu dan inilebih mungkin dan perlu digalakan di bidang pendidikan sehinggasiswa tidak selalu didorong untuk berkompetisi tetapi jugakolaborasi dan tim kerja yang bernafaskan gotong royong.Dalam pembahasan ini, bagaimana model atau cara institusimemberikan penghargaan dan pengakuan terhadap pencapaiantim? Hal ini perlu disiapkan sebelum penerapam sistim manajemndimulai. Bentuk penghargaan dapat dari yang yang palingsederhana, misalnya ucapan terima kasih, tepukan pundak,publikasi, promosi atau uang tunai. Darisemua itu penghargaanyang baik adalah yang berupa investasi peningkatan kemampuandiri bukan yang habis pakai, misal kesempatan belajar, promosi.
(5) Melakukan publikasi. Hasil penerapan sistim manajemen baruperlu diketahui oleh setiap karyawan. Hal ini kebalikan denganmanajemen tradisional yang hanya memberi informasi kepadakaryawan secara selektif dan secukupnya. Pada prinsipnya semuakaryawan memerlukan informasi walaupun tidak langsung terkaitdengan pekerjaan mereka. Dikhawatirkan karyawan akan mencariinformasi melalui jalur yang tidak resmi dan hasilnya bisa jadi tidakutuh, bias dan dapat jadi bermuara menimbulkan perselisihan
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antara karyawan dan pihak manajer. Dalam sistem manajemenmutu total, karyawan perlu tau apa yang terjadi pada perusahaandan mengapa dan inilah perlunya publikasi dalam rangkamenginformasikan perkembangan institusi. Bentuk publikasiinformasi sangat bervariasi dan luas, mulai dari leaflet, brochure,bulletin, koran perusahaan, dan media elektronik (website, internetdan sejenisnya). Bentuk komunikasi lainnya dapat melaluioutbound, piknik bersama, pameran, pertunjukan seni, dansejenisnya.
4) Infrastruktur PendukungPrasyarat penerapan pendekatan manajemen mutu yang dijelaskansebelumnya, mulai dari komitmen manajemen puncak, resourses,tim pengarah, perencanaan dan publikasi sebenarya jugamerupakan sebagaian dari infra struktur, tetapi penerapanmanajemen ini masih memerlukan yang lain, yaitu khususnyaprosedur, organisasi, dan sikap serikat pekerja. Berikut penjelasanuntuk ketiga infrastuktur tersebut.

Prosedur. Setiap institusi tentu sudah merumuskan prosedurkerjanya masing-masing, didokumentasikan, dan semestinyadisampaiakan dan dibagikan kepada setiap pekerja. Perlumenjadi pemahaman kita bahwa “prosedur” yang ada tersebut,hampir pasti, dirumuskan tidak dalam konteks budaya lain,tidak sejalan dengan MMT. Harap berhati-hati terhadappernyataan karyawan: “Kita harus bekerja dengan prosedurseperti ini karena itulah yang ada di dokumen dandisampaiakan oleh manajer” Jangan begitu saja percaya,pelajari dulu dan bersiaplah mengganti prosedur.
Organisasi. Model struktur organisasi tradisional umumnyatidak sejalan dengan anjuran total quality manajemen.Umumnya organisasi berbentuk piramida, terdiri dari divisi-divisi yang satu sama lain dilokasikan secara terpisah dengan
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sekat-sekat tembok dan dilengkapi dengan bebagai sistimpembatas sebagai mana diilustrasikan di Gambar 13.3a. Sejalandengan ajaran MMT, sasaran hasil diupayakan dikerjakandalam bentuk tim. Tentu Saudara akan mengalami hambatanbanyak dalam merealisasikan bentuk organisasi yang baru ini.Beberapa cara dapat dipertimbangkan untuk menghilangkantembok halangan tersebut, antara lain merubah strukturorganisasi, atau sasaran hasil dikelompokan kedalampekerjaan-pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh timgabungan anatar divisi yang relevan sebagaimanadiilustrasikan di Gambar 13.3b. Anggota yang tergabung dalamtim tidak berfikir terkotak-kotak dengan masihmengedepankan divisinya masing-masing. Tim building harusdibangun dan pencapaian sasaran hasil proyek menjadi fokusperhatian institusi bukan lagi pada masing-masing divisi.
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Gambar 11-3: Organisasi Total Quality Management
(Goetsch & Davis 1994)Peran Serikat Pekerja.Secara alami umumnya serikat pekerja bertentangan dengankebijakan manajer. Serikat pekerja cenderung menuntut hakdari pada kewajiban. Mereka tidak setuju kalau perusahaanmengedepankan kerja tim, yang merupakan salah satu karakterMMT. Mereka, juga tidak setuju dengan anjuran pekerja untukmemilikimulti ketrampilan (multi skills), karena semua itu akanmengurangi jenis pekerjaan. Serikat pekerja cenderungmempertahankan jenis-jenis pekerjaan, spesialisasi pekerjaan,agar semakin banyak tersedia kesempatan pekerjaan bagi paraanggotanya.  Namun bila pihak manajemen dapat meyakinkanbahwa sistem baru, dalam konteks ini MMT, yang akanditerapkan memberi pemberdayaan dan kemajuan perusahaanyang juga berdampak bagi kesejahteraan pekerjanya, makaSerikat Pekerja akan dapat menerima sistem manajemenyangbaru tersebut.  Berikut ilustrasi perubahan sikap dari serikatpekerja terhadap pabrik mobil General Mobile (GM) diCalifornia, Amerika sebelum dan sesudah bekerjasama denganToyota Jepang berikut.
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GM sebagai perusahaan mobil terkemuka di Amerika saat itu,sebagai akibat produksi masal dalam sistem ban berjalan,menganut sistem manajemen tradisional dengan modelorganisasi yang individualis, specialisasi yang ketat sesuaiperannya di ban berjalan, peran serikat pekerja yang cenderungmenetang kebijakan manajemen. Di tahun 1982 GM mengalamikekacauan dalam memenej tenaga kerja, pembolosan kerjamerajalela, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi secaramasal dan muaranya mutu  produk jatuh terpuruk, pembeliberalih pilihan dan akhirnya GM mengalami kebangkrutan dantutup.Dengan bekerjasama  dengan Toyota Jepang , di tahun 1984 GMdibuka kembali dengan menerapkan manajemen mutu totalyang berhasil di Jepang.  Serikat Pekerja sepakat danmenandatangani nota persetujuan dengan pihak manajemenGM-Toyota dengan menggunakan model manajemen Toyotayang nota bene manajemen mutu total: pekerjaan dilakukandalam atau oleh tim, partisipasi pekerja diharapkan, dan tidakada lagi ada divisi-divisi pekerjaan.  Dengan mesin dan peralatanyang sama, pekerja yang sama dipakai GM ditambah pekerjayang di PHK. Dalam waktu yang singkat, produksi mobil GMmeningkat dan GM mendapat top rating untuk mutu mobil diAmerikaa.  Serikat pekerja bermitra baik dengan pihakmenejemen dengan perbaharuan isi kesepakatan tidak ada PHK,sehingga pada akhirnya semua pihak dimenangkan (win-win
solution): manajemen, pekerja, dan serikat pekerja.Keberadaan atau peran Serikat Pekerja dapat jadi seringmengganggu penerapan sistem manajemen baru, namun dalamsistem MMT serikat memperhitungkan bahwa keuntungan yangdidapat oleh pekerja melebihi apa yang dikhawatirkan olehSerikat Pekerja. Untuk itu Serikat Pekerja justru perlu diajakserta diberi peran untuk dapat melancarkan implementasi
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manajemen mutu total, bahkan di banyak perusahaan SerikatPekerja dialokasikan ada perwakilannya di Tim Pengarah.
3. Peran Pimpinan Manajemen PuncakSetiap organisasi pasti mempunyai pemimpin tetapi sering kalimereka tidak dibekali dengan ilmu dan ketrampilan memimpin. Bilaseseorang dipromosikan dari pegawai biasa menjadisupervisor/pengawas atau ketua divisi umumnya mereka banyakmengerjakan pekerjaan memimpin, misalnya membantu bawahan yangbelum trampil dengan memberikan pengarahan dan bimbingan. Tetapisetelah dia diangkat menjadi pimpinan cabang atau direktur utamamaka dia tidak lagi banyak berperan sebagai pemimpin tetapi untukmembantu yang dipimpin tetapi lebih banyak mengerjakan pekerjaanmelobi relasi, rekanan dan stakeholder di luar organisasi. Goetsch danDavis (1994) berargumen semakin tinggi jabatan semakin sedikit waktudia untuk melakukan perannya sebagai pemimpin. Terlepas darikebenaran hipotesis tersebut, perlu dideskripsikan berikut ini untukmembedakan antara pemimpin yang efektif dan tidak efektif.1) Pemimin menarik dari pada mendorong (Leaders pull rather

than push).Pemimpin harus di depan memimpin gerakan menuju tujuan,tidak di belakang sambil berteriak maju-maju. Dalam kontekspendekatan mutu total, juga bukan seorang pemimpin manakalaia berkata: “ Kita akan membawa organisasi kita kepada sistemmenejemen mutu total dan saya menugaskan Akhmad untuk halini”. Semboyan bijak dari cirri kepemimpinan ini: “Jika Anda
tidak terlibat dalam gerakan secara langsung mencapai tujuan,
maka Anda tidak akan dapat memimpinnya.”2) Pemimpin mengetahui kemana dia akan menuju (Leaders know
where they want to go).Pemimpin bersama pengikutnya harus mampu merumuskan visiorganisasi dan merancang perjalanan mencapai visi, memilih
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cara bagaimana mencapai visi dan memegang teguh caratersebut. Semboyan bijak kedua:  “Jika Anda tidak tau kemana
tujuan pergi, maka Anda tidak akan dapat memimpin ekspidisi”.3) Pemimpin harus berani dan dapat dipercaya (Leader must be
courageous and trustworthy). Dalam menuju penerapan sistemmutu total tentu banyak hambatan dan jeratan. Pemimpin harusberani melangkah maju terus walau penuh rintangan dan  tidakmundur karena hambatan hambatan dan jeratan. Bisa jaditujuan jangka pendek perlu dikorbankan untuk mencapai tujuanjangka panjang yang lebih signifikan. Jadi pemimpin harusberani menaggung resiko.Demikian pula pe mimpin harus dapat dipercaya olehbawahannya. Dia dapat dipercaya memberikan bantuan untukmenyelesaikan masalah bawahan yang ada di wilayahnya,sehingga bawahan meyakini dia adalah pemimpin yang dapatdipercaya. Semoyan bijak ketiga: “Jika tidak mempunyai
bawahan yang mempercayai Anda,maka  Anda tidak akan dapat
menjadi pemimpin.”4) Membantu bawahan mengerjakan pekerjaan mereka mencapaivisi organisasi dengan bangga (helping people to do their jobs to
achieve organization’s vision with pride). Ini masalah pelatihandan pembinaan. Pemimpin perlu membekali bawahan denganalat untuk mengerjakan pekerjaan mereka baik yang bersifatfisik maupun intelektual. Pemimpin perlu membesarkan hati,semangat kepada bawahan mana kala mereka menghadapitantangan dan hambatan dan memberi penghargaan sewaktumereka mencapai keberhasilan. Peran pemimpin itu tidakmendikte tetapi memfasilitasi. Tidak membuat bawahan antriatau keteraturan yang kaku, tetapi mengkondisikan merekamemaksimalkan kemampuan yang dipunyainya. Semboyan bijakkeempat: “Kelompok yang tidak dilatih dan dibekali peralatan
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untuk melaksanakan tugas, tidak dapat dipimpin untuk mencapai
tujuan.

4. Peran Manajer MenengahSebagai manajer menengah tidak pada posisi menginisiasiperubahan budaya yang dipersyaratkan dalam implementasi MMT.Mereka berurusan dengan fasilitas, peralatan, proses pelakasanaan dilapangan dengan dana yang terbatas termasuk pelatihan bagi dirimereka sendiri maupun bagi bawahannya. Manajer menengahumumnya terkungkung dengan infrastruktur dan dana yang ditetapkanoleh pimpinan puncak, oleh karena itu penerapan MMT hampir tidakmungkin tanpa dukungan pimpinan puncak. Mereka juga tidak adakewenangan untuk mengatasi friksi antara divisi atau antar merekasendiri. Goetsch dan Davis (1994) menegaskan lebih mudahmeyakinkan pimpinan puncak dan karyawan garis depan di tingkatproduksi/jasa tentang sistem mutu total dari pada ke manajer tingkatmenengah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.Manajer tingkat menengah bisa jadi sudah diposisinya untukwaktu yang cukup lama dan pengembangan karirnyakemungkinan sudah terhenti diposisi tersebut. Penerapanmanajemen mutu total berpotensi menghilangkan posisi merekamenuju struktur organisasi yang simple, miskin struktur kayafungsi.Banyak manajer menengah menduduki posisi tersebut setelahmereka lama bekerja sebagai pekerja di garis depan bidangproduksi/jasa sehingga mereka merasa lebih memahami semuapekerjaan disbanding bawahan mereka. Salah satu basis MMT ,orang yang ahli di bidangnya adalah orang yang bekerja sehari-hari di bidang tersebut bukan yang bekerja puluhan tahun silam,termasuk mungkin sebagaian besar dari manajer tingkatmenengah.
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Sebagaian besar manajer menengah dipromosikan ke posisitersebut karena mengerjakan apa yang diperintahkan, tidakberlainan apalagi berlawanan  dengan apa yang diperintahkanatasannya. Mereka meyakini itulah proses dan prosedur yangseharusnya dilakukan bukan anjuran sistem manajemen total.Para manajer menengah umumnya cenderung kurang belajarhal-hal yang baru dibanding manajer puncak . Bisa jadi ide-idedan penemuan-penemuan kontemporer yang menghebohkandunia mereka tidak mengatahuinya terlewatkan begitu saja.Sekali lagi hal di atas baru hipotesis, dapat jadi dijumpai kenyataandi lapangan manajer menegah yang cerdas, berpandangan jauhkedepan. Dia yang semestinya menjadi pioneer sebagai agenperubahan menuju pembaharuan. Dia dapat berperan sama sepertimanajer puncak memimpin penerapan sistem mutu total. Manajermenegah ini dapat membatu pimpinan puncak bersama TimPengarah merumuskan visi, sasaran mutu, resoursis dan infrasrtuktur yang diperlukan. Manajer mpunyai enegah seharusnyamemfasilitasi bawahannya mengerjakan pekerjaan mereka menjadilebih baik, lebih mudah  dan meningkatkan kepuasan merekadalam bekerja. Manajer menengah seharusnya membantu,mengajari, menyemangati, menghargai, dan yang paling pentingdari semuanya itu adalah mendengarkan apa yang merekasuarakan. Manajer menengah harus membangun kepercayaan danbekerja untuk kesuksesan tim dan ini adalah modal utama untukkesuksesan penerapan menejemen mutu total.
5. Variasi Pendekatan ImplementasiSetiap institusi mempunyai karakter yang khas tidak sama satu samalain. Cara atau model implementasi sistem menejemen mutu totaltentu harus disesuaikan dengan karakter institusi, oleh karena itutidak ada satu formula untuk semua institusi. Walau demikian adapola yang umum yang pasti harus dilakukan, sebagaimana yang telah
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dijelaskan dimuka, yaitu komitmen pimpinan puncak, tim pengarah,perumusan visi dan sasaran umum peningkatan mutu. Selain ituberikut beberapa tambahan hal yang masih perlu dilakukan.1) Latih Tim Pengarah. Materi pelatihan paling tidak mencakuptopic-topik berikut.
- 14 anjuran Deming dan penghambatnya, tujuh penyakitmematikan mutu total.
- Tujuh alat pengendali mutu dan beberapa tambahan.
- Pengembangan Kapasitas Tim2) Identifikasi kekuatan dan kelemahan institusi.
- Kemampuan statistic
- Pengumulan data kemampuan analisis3) Identifikasi pihak pendukung MMT
- Departemen atau divisi yang mendukung
- Siapa yang menolak ?4) Identifikasi pelanggan internal dan eksternal
- Siapa pelanggan institusi sebenarnya ?
- Siapa pelanggan internal dari berbagai departemen?
- Siapa pelanggan dari individu karyawan?5) Merumuskan cara untuk mendeteksi kepuasan pelanggan
(internal/Eksternal).
- Mantapkan patok duga institusi dan ukurlah peningkatanmutu nstitusi AndaDengan mengerjakan hal-hal di atas, Tim Pengarah akan dapatmembuat penilaian secara rasional bagaimana perjalanan penerapansistem menejemen ini harus dimulai. Tim Pengarah dapatmengidentifikasi kelemahan dan kekuatan institusi. Misalnya masihada kelemahan di penggunaan 7 alat maka  jangan mulai penerapansecara keseluruhan dan mulailah dengan mengatasi masalahkelemahan tersebut. Bila teridentifikasi institusi kuat diaspek datadasar dan analisisnya, maka penerpan sistem dapat dimulai dariaspek ini.
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Pendekatan awal yang disarankan dan perlu adalahmengidentifikasi kepuasan pelanggan, terutama dimulai dari pelangganinternal. Hal ini relatif mudah dilakukan, tidak memerlukan waktu yanglama dan dana yang besar, tetapi hasilnya segera diperoleh dan menjadibatu uji sebelum institusi melangkah lebih jauh. Dari identifikasi inidapat dirumuskan tuntutan kepuasan setiap pihak dalam institusi yangselanjutnya dapat dirumuskan prosdur kerja masing-masing individuatau kelompok kerja.Meskipun tidak ada satu resep implementasi MMT untuk semuainstitusi, namun sebagai pondasi implementasi ini perlu dibangunmelelui cara yang terstruktur dengan menggunakan kekuatan institusiyang dipunyai, menumbuhkan kultur peduli mutu, menciptakanlingkungan yang kondusif, dan melibatkan proporsi personal darielemen yang ada di institusi. Tindakan pertama Tim Pengarah susunrancangan dengan hati-hati, laksanakan, dan monitor dengan baik. Catadan pelajari data pelaksanaan dan dengarkan masukan karyawan.Gunakan masukan yang diterima sebagai dasar koreksi pelaksanaanprogram berikutnya. Kembangkan keberhasilan yang dicapai danbelajarlah dari kegagalan yang dialami. Pusatkan perhatian pada visi,pegang pegang erat 14 anjuran Deming dan komunikasikan,komunikasinan, dan komunikasikan  hasil pelaksanaan dengan semuapihak karyawan yang r elevan.
6. Pendekatan dan Pentahapan ImplementasiDimuka kita telah membicarakan banyak hal tentangimplementasi MMT namun belum secara spesifik menunjukanpentahapan secara rinci. Walau memang tidak ada satu formula untuksemua organisasi, namun secara umum ada tahapan yang secara umumperlu dilakukan dan sebagian tahap merupakan prasyarat bagi tahapyang lain. Berikut disajikan pola pentahapan umum yang sebagian besarsudah dijelaskan dimuka dengan perkiraan alokasi waktunya.Pentahapan utama terdiri dari Persiapan, Perencanaan, dan
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Pelaksanaan, sedangkan masing-masing tahapan utama dirinci sebagaiberikut.
Tahap Persiapan:1) Pembentukan Komite Pengarah Mutu Total (KPMT)2) Pengembangan Kapasitas KPMT3) Pelatihan KPMT4) Perumusan Visi dan Prinsip Kerja5) Penyusunan Tujuan Umum6) Komunikasi dan Publikasi7) Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan8) Identifikasi Pendukung dan Penolak9) Penilaian Dasar Sikap Karyawan10) Survey Dasar Kepuasan Pelanggan.
Tahap Perencanaan:1) Rencanakan Pendekatan Implementasi2) Identivikasi Proyek Potensial sebagai Piloting3) Penentuan Komposisi Tim Proyek4) Pelatihan Tim Proyek
Tahap Pelaksanaan:1) Gerakan/Aktifkan Tim Proyek2) Pemberian Umpan Balik ke TP3) Terima Masukan Pelanggan4) Terima Masukan Karyawan5) Modifikasi Infrastruktur Sesuai Masukan
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THP PELAKU KEGIATANPERSIAPAN

Pimpinan Puncak 1) Pembentukan Komite Pengarah Mutu Total(KPMT)Konsultan(Eks/In-ternal) 2) Pengembangan Kapasitas KPMT3) Pelatihan MMT bagi KPMT
KPMT

4) KPMT dan Perwakilan Divisi merumuskanVisi dan Prinsip-25) Menyusun Sasaran Umum Mutu Institusi6) Komunikasi & Publikasi Visi, Sasaran, danHasil-2 => menerus7) Identifikasi Kekuatan dan KelemahanInstitusi8) Identifikasi Pendudkung dan PenolakPenerapan MMTKP-Adhock 9) Mengukur Sikap Dasar Karyawan10) Mengetahui Tingkat Kepuasan PelangganPERENCANAAN

KPMT 11) Rencanakan PendekatanImplementasi – PDCA => menerus12) Pemilihan Piloting berbasisKekuatan dan Kelemahan13) Pembentukan Tim PelaksananPiloting14) Pelatihan Tim PilotingPELAKSANAN TIM PILOTING
15) Pelaksanaan Piloting danMonitoring - PDCA16) Masukan ke Tim Pengarah(KPMT)17) Masukan dariPelanggan/Klien18) Masukan dari Karyawan

KPMT 19) Modifikasi Infrastruktursesuai yang diperlukan :
- Prosedur/proses
- Struktur Organisasi
- Sistem Penghargaan danPengakuan
- Peran Serikat KerjaWAKTUCatatan: Tahapan 6 dan 11-14 berlangsung menerus

Gambar 11-4: Tahapan Implementasi MMT
(Goetsch dan Davis, 1994, 585).
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Secara sepintas diagram kelihatan rumit, untuk itu perlu dilihat secarasederhana bahwa ke 19 tahapan tersebut terbagi hanya dalam tigatahapan, yaitu persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan. Masing-masing tahapan perlu dideskripsikan sebagai berikut.
A. Tahap Persiapan, terdiri dari 10 langkah.1) Pembentukan Komite Pengarah Manajemen Mutu (KPMT)Pucuk pimpinan menunjuk sejumlah orang yang mewakili divisiyang ada menjadi anggota tim dan dia sendiri menjadi ketua timtersebut. Bila dipandang perlu ketua serikat pekerja dimasukansebagai anggota tim ini.Kerja Komite ini berlangsung terus dan dapat menggantikanatau dipadukan dengan Divisi SDM.2) Pengembangan Kapasitas KPMTSebelum Tim ini melakukan pekerjaannya, mereka perlumenerima pengembangan kapasitas (Tim Capacity Building)untuk membangun tim yang solid saling mendukung.Kegiatan ini umumnya membutuhkan konsultan eksternal dandilaksanakan antara satu – tiga hari diseyogyiakan diluarlingkungan kantor.3) Pelatihan KPMT.Sebagai persiapan kerja Komite ini juga memerlukan pelatihantentang MMT, khususnya tentang falsafah dan teknik/alatpenelusuran sumber masalah mutu. Umunya masih memerlukankonsultan luar. Lama pelatihan dua sampai tiga hari intensif danmasih dilanjutkan dalam waktu yang panjang dengan belajarmandiri dan mengikuti seminar-seminar.4) Perumusan Visi dan Prinsip KerjaKegiatan pertama dan terpenting adalah merumuskanpernyataan visi organisasi.dan menentukan prinsip-prinsipkerja yang menjadi dasar bagaimana organisasi
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diselenggarakan. Umumnya pimpinan puncak mendraf danditawarkan kepada KPMT beserta seluruh perwakilan divisi.Draf visi dan prinsip kerja direvisi disempurnakan dan akhirnyadisimpulkan yang singkat tetapi komprehensif, betul-betulmengakomodasi semua lapisan organisasi dan menjadi aspirasidan harapan dalam mencapai tujuan jangka panjang organisasi.Contoh pernyataan visi dan prinsip kerja dapat dicermati dibagian awal Bab ini.Kegiatan ini dirumuskan paling tidak satu hari kerja penuh.5) Penyusunan Sasaran UmumSasaran umum ini merupakan rincian dari pernyataan visi dantentunya masih dalam gambaran umum, belum perlu detail.Misalnya, …. Menjadikan lembaga pendidikan yang masuk 5besar di tingkat propinsi. Hal ini akan menuntut langkahstrategic untuk mencapainya.Kegiatan ini dapat berlangsung dalam satu minggu namun dapatdilanjutkan secara berselang beberapa minggu.6) Komunikasi dan PublikasiPimpinan puncak dan anggota KPMT harus mengkomunikasikanlangkah-langkah A-C dan dijelaskan mengapa, tujuannya apa,dan apa euntungan kita menerapkan MMT. Pernyataan visi danprinsip-prinsip kerja organisasi harus dikomunikasikan kepadaseluruh warga organisasi, dipahami, dan diinternalisasikansehingga setiap warga merasa memiliki dan terinspirasi untukmendukung penerapan manajemen baru tersebut. Karyawanharus melihat, mengakui, setuju bahwa pimpinan puncakmenjadi contoh komitmen terhadap visi dan prinsip kerja yangselaras dengan nilai-nilai MMT dan mereka menilai bahwapimpinan puncak dengan dukungan KPMT menjadi pahlawandalam penerapan manajemen baru.7) Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan
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KPMT perlu mengetahui peta kekuatan dan kelemahanorganisasi, hal ini sebagai dasar menentukan kebijakan danpendekatan yang dipilih dan juga untuk memperoleh informasiaspek-aspek apa yang perlu diprioritaskan diperbaiki,ditingkatkan untuk mendukung kebijakan baru.Kegiatan ini memerlukan paling tidak satu hari kerja penuh.8) Identifikasi Pendukung dan PenentangTahap ini dapat diparalelkan dengan tahap G. Peta pendukungdan penentang MMT dapat menjadi pertimbangan divisi manayang potensi (kalau tidak dapat seluruhnya) untuk dijadikanpiloting pelaksanaan kebjikana penerapan menejemen baru.9) Penilaian Dasar Sikap KaryawanKegiatan ini juga dapat diparalelkan atau setelah tahap G.Dengan bantuan Divisi SDM atau personalia atau mungkinmenyewa konsultan tahap ini dapat dilakukan. Pimpinan puncakperlu dapat mengukur secara persis dan objektif seberapa tinggisikap karyawan dalam mendukung kebijakan baru. Semakintinggi sikap karyawan semakin mudah penerapan kebijakanbaru, bila rendah maka kebijakan dan pendekatan apa yangparlu diupayakan.Kegiatan ini perlu waktu sekitar satu minggu kerja dan dapatdilanjutkan sesuai kebutuhan. Kegiatan ini perlu dilakuaknsetiap tahun untuk mengetahui perkembangannya dandikorelasikan dengan hasil penerapan MMT.  .10) Survey Dasar Kepuasan PelangganTahap ini juga dapat parallel atau setelah tahap G. Kegiatan inidapat bekerja dengan bagian pemasaran atau dapat juga sewakonsultan. Banyak sedikitnya responden sangat tergantung dariluasnya pemasaran dan besar kecilnya organisasi, namunprinsip keterwakilan dan randomisasi harus benar dilakukan.Jangan memilih yang asal mudah dan cepat. Hasil yang objektifpengukuran kepuasan pelanggan akan menentukan tingkat
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efektivitas penerapan menejemen yang sesungguhnyayaitu yangditetapkan oleh pelanggan.Kegiatan ini dapat memerlukan waktu sekitar dua bulan bilasurvey dilalukan melalui pos dan dua minggu bila melalui tilpun.Kegiatan ini juga perlu dilakukan setiap tahun untuk mengetahuiperkembangan dari waktu ke waktu.
Tahap Perencanaan, terdiri dari 4 sub-tahapan:11) Rencanakan Pendekatan Implementasi -PDCATahap ini sebenarnya juga dapat parallel dengan atausetelah tahap G. Rencana program tentunya merupakanturunan dari Sasaran Umum organisasi. Formatperencanaan program mungkin tidak jauh beda denganmanajemen lama hanya pendekatannya perlu partisipatifdan bottom-up dengan mengikuti siklus Plan, Do, Check,

Adjust (PDCA) dari deming.  Siklus disini tidak perlutahunan namun sesuai dengan konteksnya.Kegiatan ini dilakukan sepanjang waktu karena siklus satumenuntut siklus berikutnya, termasuk kemungkinan darisatu piloting ke perluasan berikutnya.12) Identivikasi Proyek Sistem Peningkatan MutuKPMT bertanggung jawab untuk merumuskan proyekdengan mempertimbangkan hasil analisis kekuatan dankelemahannya. Pemilihan personil, kontekstual sasaran danprogram umum, sumberdaya. Keberhasilan piloting inipenting dan harus diupayakan karena menjadi pondasi danreferensi keberhasilan berikutnya termasuk perluasan kedivisi atau bagian organisasi lainnya. KPMT harus terbukadan bahkan meminta masukan dari semua pihak untukmemperbaiki (Adjust) program berikutnya selaras prinsipPDCA.
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Kegiatan awal ini perlu dilakukan beberapa hari namunperbaikan (siklus) berikutnya akan berlangsung seterusnyasesuai pertumbuhan organisasi.13) Penentuan Komposisi Tim ProyekSetelah proyek dirumuskan, langkah berikutnya adalahmenentukan Tim Proyek dan anggota. Anggotan perlu darimewakili berbagai divisi, keahlian, dan sikap yangdiperlukan proyek, sekaligus membangun rasa kepemilikanterhadap proyek. Hal ini dapat mempertimbangkan langkahidentifikasi kelompok pendukung sebagaimana dijelaskandi atas.Tugas ini dilakukan sepanjang masa.14) Pelatihan Tim ProyekSebelum melaksanakan tugasnya, maka tim proyek perlumemperoleh pelatihan. Materi pelatihan khususnya falsafahdan alat/teknik penelusuran sumber masalah danpeningkatan mutu sesuai karakteristik proyek. Pelatihandapat diberiken oleh anggota KPMT.Kegiatan ini memerlukan paling tidak separoh hari, diikutikerja kelompok atau mandiri dengan fasilitasi. Setelah TimProyek ini dilatih maka tugas selanjutnya tim  ini adalahtermasuk melatih semua karyawan secara berkelompokdan berstrata sesuai dengan peran mereka di tempat kerja.
Tahap Pelaksanaan, terdiri dari 5 sub-tahapan15) Aktifkan Tim ProyekSetelah memberi pelatihan Tim Proyek, KPMTmengarahkan, membimbing, memfasilitasi Tim Proyekmelakukan PDCA di program yang menjadi tugasnyadengan menggunakan falsafah dan teknik peningkatanmutu yang telah diperolehnya dari pelatihan.
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Kegiatan Tim Proyek ini dapat beberapa minggu, bulan,tahun bahkan dapat selamanya sesuai ketercapaian dankebutuhan proyek. Evaluasi kinerja Tim diperlukan untukmengetahui efektivitas dan efisiensinya.16) Pemberian Umpan Balik kepada KPMTPada kegiatan ini Tim Proyek secara periodic perlumelaporkan sekligus melaporkan perkembangan proyeksekaligus memberi umpan balik kepada KPMT yangselanjutnya setelah dibahas KPMT akan memberi masukanbalik kepada Tim Proyek. Demikian seterusnya masing-masing pihak melakukan kedua pihka KPMT dan TimProyek melakukan rencana ulang sesuai siklus DemingPDCA.Kegiatan ini juga dilakukan oleh semua Tim Proyek (bilalebih dari satu) secara memerus selalamanya.17) Terima Masukan PelangganTim Proyek khusus dibentuk untuk melakukan surveykepuasan pelanggan dan masukannya baik untuk pelangganeksternal maupun internal. Survey kepuasan pelangganeksternal sebaiknya dilakukan setiap tahun dan dilengkapidengan data kepuasan pelanggan lainnya, untuk bidangpendidikan misalnya absensi siswa, prestasi akademik(IPK) maupun non akademik/ekstra kurikuler. Kepuasanpelanggan internal dapat dilakukan melalui oleh TimProyek dengan angket yang perlu disiapkan. Hasil surveyuntuk pelanggan eksternal dan internal harus dilaporkan keKPMT secara regular sesuai kondisi organisasi, hanyaidealnya setiap tiga bulan dan tidak lebih dari satu tahun.Kegiatan ini dilakukan manaerus selamanya.18) Terima Masukan KaryawanSurvey tahunan perlu dilakukan tentang sikap dankepuasan karyawan terhadap sistem manajemen baru.
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Hasil survey dilaporkan ke Tim proyek dan KPMT sebagimasukan untuk melakukan koreksi program yangdiperlukan.Kegiatan ini perlu dilalukan secara periodik menerus.19) Modifikasi Infrastruktur Sesuai MasukanKegiatan ini adalah masukan dari Tim Proyek, KepuasanPelanggan, dan Kepuasan Karyawan kepada KPMT.Masukan terkait dengan infrastruktur yang dapat berupa,antara lain perbaikan proses kerja atau prosedur, susunankeanggottaan tim, struktur organisasi, programpenghargaan dan pengakuan, peran serikat kerja. Masukanperbaikan tersebut dapat ditujukan kepada kondisi KPMTsendiri dan juga pada Tim Proyek.Sesuai dengan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan,maka kegiatan ini juga dilakukan secara menerus selamakeberadaan dan pertumbuhan organisasi.Perencanaan dan strategi implementasi MMT di sekolah tentudisesuaikan, terutama dengan struktur organisasi, jumlah personil, dandana yang tersedia. Makin besar dan komplek institusi makindiperlukan pengorganisasinya secara lebih detail dan mungkinmembutuhkan jasa konsultan dan semakin sederhana dan kecilinstitusinya, missal Sekolah dasar (SD) kecil tentu lebih menekankanpada kebersamaan untuk sadar mutu dan menerapkannya secarakontekstual.
7. Tip Untuk Tidak DilakukanSebelum memutuskan pelaksanaan penerapan MMT perludihindari hal-hal berikut untuk menghindari kegagalan hasil yang bilatidak hati-hati akan membiaskan karyawan berkesimpulan bahwasistem manajemen ini tidak cocok, pada hal sebab utamanya adalahetidak siapan dan ketidak tepatan dalam memilih strategi.
1) Jangan melatih semua karyawan sekaligus.
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Bila institusi melatih semua karyawan pada hal kemungkinan besarpelaksanaan belum tentu dimulai oleh semua divisi. Hal ini bisaberakibat kryawan sudah dilatih lupa sewaktu pelaksanaan sistembaru di suatu divisi dimulai 5 tahun kemudian dan juga kemungkinansudah ada pembaharuan materi pelatihan. Disamping biaya yangbesar yang dikeluarkan institusi, pelaksanaan masal akanmemerlukan monitoring yang luas, bayak personil. Lebih baikdimulai dengan piloting untuk satu atau dua divisi yang betul-betulsiap baru pengalaman tersebut dipakai sebagai pertimbanganpelaksanaan di divisi lainnya secara berkelanjutan.
2) Jangan terburu-buru melibatkan banyak orang dan juga banyak

tim.Top menejer cenderung ingin melihat hasil penerapan MMT dalamtempo singkat, maka dia cenderung membentuk  tim yang banyakdan melibatkan banyak karyawan sehingga diharapkan dapat segeramelihat hasil nyata dalam jumlah yang signifikan. Contoh pabrik banberjalan di Jepang, dari pada setiap orang bekerja sendiri-sendiri dipekerjaannya dan tidak ada komunikasi antara mereka, TimPengarah mengumpulkan 5-8 orang menjadi satu tim, merekaberkumpul dan berdiskusi sewaktu istirahat makan siang atau waktutertentu secara rutin dan berkelanjutan dari waktu ke waktu untukmenyampaiakan,  membicarakan, dan memilih solusi peningkatanmutu kinerja mereka. Dalam bidang pendidikan dapat diterapkanantar guru sejenis, serumpun dapat saling berkumpul membentuktim untuk maksud di atas. Kepala sekolah atau wakil yang relevanperlu memonitor untuk memperoleh masukan untuk ditindak lanjuti.Pendekatan ini diJepang dikenal dengan pendekatan kaizen, yaitupeningkatan secara bertahap dan berkelanjutan (continuous
incremental quality improvement).

3) Pelaksanaan Total Quality harus tidak didelegasikanSatu contoh kasus penerapan total quality, pimpinan puncakmenyerahkannya kepada Ketua/Kepala Divisi Penjaminan Mutu (PM)
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dengan asumsi divisi ini memahami falsafah MMT dan teknikpelaksanannya. Bagaimanapun kepala PM tidak punya kewenanganlangsung memutuskan dan yang dikhawatirkan setiap wargamengetahui top menejer tidak terlibat dari keseharian aktivitas danakan mempengaruhi partisipasi karyawan dan ini dapat menjadi batuni memerlukan kesandungan dalam perjalanan penerapan sistemmanajemen baru ini. Penerapan sistem ini memerlukan keterlibatanlangsung semua karyawan dan juga pimpinan puncak.
4) Jangan memulai penerapan sebelum institusi siapLagi-lagi ingin melihat hasil yang instant maka pimpinan puncakmengambil kebijakan sesegera mungkin. Ruang tunggu tamu, ruang-rung enuh dengan slogan, misalnya “keterlibatan karyawan”,

peningkatan mutu secara bartahap dan berkelanjtan, namun secarafalsafah dan teknis masih tetap menganut sistem menejemen lama.Manajer menengah masih mengerjakan hal-hal yang diperintahkanoleh pimpinan puncak, prinsipnya asal pimpinan/bapak senang(ABS). Sehingga kesiapan seluruh warga institusi termasuk manajerpuncak, manajer menenegah, dan seluruh karyawan institusi.
Pertanyaan Refleksi:1. Ada minimal 5 (lima) perbedaan sikap manajemen MMT disbandingyang non-MMT. Jelaskan apakah lima perbedaan tersebut jugaberlaku di bidang pendidikan termasuk sekolah?2. Berikan komentar tentang contoh visi yang dijelaskan dalam Bab XIIini? Bagaimana apakah contoh tersebut cocok untuk  Dinas/InstitusiPendidikan?3. Sebut dan jelaskan minimal 3 persyaratan yang diperlukan dalamimplementasi MMT di sekolah.4. Sebut dan jelaskan peran para manajer (kepala sekolah, ketuaprogram studi/jurusan) dalam implementasi MMT sejalan dengan
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5. Sebut dan jelaskan pentahapan implementasi MMT yangkontekstual dengan kondisi sekolah (tentukan jenis, jenjang, danakreditasi/mutu sekolah).
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