
1 
 

 
Nurul Fitriyah, 2015 
PENGARUH KEMAMPUAN KOMUNIKASI KEPALA SEKOLAH TERHADAP KOMITMEN GURU DALAM 
MENERAPKAN ISO 9001:2008 DI SMK NEGERI SE-KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada tahun 2015, kawasan ASEAN akan mulai memberlakukan 

AFTA (ASEAN Free Trade Area), artinya pemberlakuan perdagangan 

bebas yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan 

regional ASEAN di dunia, sebagai basis produksi dunia serta menciptakan 

pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Perjanjian perdagangan bebas 

AFTA ini terjadi pada saat pertemuan tingkat kepala negara ASEAN 

summit ke-4 yang dilakukan pada tahun 1992. Dengan diberlakukannya 

AFTA, negara-negara dituntut untuk mengintegrasikan ekonomi 

nasionalnya menuju perdagangan pasar bebas. Akibat terbukanya 

perdagangan ASEAN, maka hubungan perekonomian negara pun tidak 

dibatasi oleh ruang dan waktu.  

 Dalam menghadapi perdagangan bebas AFTA, nagara Indonesia 

tidak hanya perlu mempersiapkan produk berkualitas yang berbentuk 

barang. Namun, sumber daya manusia dan tenaga kerja juga di persiapkan 

agar dapat bersaing dengan negara lain. Dunia kerja membutuhkan tenaga 

kerja yang sudah dibekali dengan knowledge, skill dan behaviour. 

Tentunya, tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan 

perilaku sudah melalui jenjang pendidikan. Berdasarkan Data 

Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

2012 - 2014*) 
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Tabel 1.1 Data Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan 

Tertinggi yang Ditamatkan 2012 - 2014*) 

No. 

Pendidikan 

Tertinggi Yang 

Ditamatkan 

2012 2013 2014 

Februari Agustus Februari Agustus Februari 

1 
Tidak/belum pernah 

sekolah 
129 258 86 397 113 389 81 432 134040 

2 
Belum/tidak tamat 

SD 
602 511 513 875 523 936 489 152 610574 

3 SD 1 404 892 1 447 454 1 416 155 1 347 555 1374822 

4 SLTP 1 710 992 1 703 326 1 811 920 1 689 643 1693203 

5 SLTA Umum 2 014 074 1 854 362 1 859 727 1 925 660 1893509 

6 Sekolah Kejuruan 1 002 867 1 058 412  857 585 1 258 201 847365 

7 
Diploma 

I,II,III/Akademi 
253 840 198 688 195 427 185 103 195258 

8 Universitas  546 294  443 518  421 073  434 185 398298 

 
Total 7 664 728 7 306 032 7 199 212 7 410 931 7147069 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Dari data tersebut dapat diketahui banyaknya pengangguran 

berdasarkan tingkat pendidikan sekolah kejuruan, diantaranya pada bulan 

Februari 2012 pengangguran sebanyak 13,7%, pada bulan Agustus 2012 

sebanyak 14,5%, pada bulan Februari 2013 mengalami penurunan menjadi 

sebanyak 11,9%, Namun pada bulan Agustus 2013 pengangguran 

mengalami kenaikan kembali menjadi 17%, sedangkan pada bulan 

Februari sebanyak 11,9%. Angka pengangguran berdasarkan tingkat 

pendidikan sekolah kejuruan cukup fruktuatif, data pengangguran tertinggi 

ditemukan pada tahun 2013. Jika dirata-ratakan pengangguran berdasarkan 
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tingkat pendidikan kejuruan yaitu sebanyak 13,7%, maka perlu ada 

perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas SMK untuk menekan angka  

pengangguran, padahal keberadaan sekolah kejuruan bertujuan untuk 

menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang terampil produktif untuk 

dapat mengisi lowongan pekerjaan yang ada dan menciptakan lapangan 

pekerjaan.  

 Pendidikan mempunyai peran penting dalam menciptakan sumber 

daya yang berkualitas. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang 

Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 Untuk mewujudkan fungsi tersebut, Pendidikan Indonesia 

mempunyai tiga jenjang pendidikan, diantaranya: pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Melalui tiga jenjang tersebut 

peserta didik diberikan ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk 

mengembangkan keahliannya. Selain itu, pendidikan membentuk peserta 

didik berakhlak mulia, sehingga terjadi keseimbangan antara kecerdasan 

intelektual, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosionalnya.  

 Masyarakat sebagai eksternal customer (pelanggan pendidikan) 

menaruh harapan terhadap pendidikan sebagai agent of change, 

pendidikan diharapkan mampu memberikan perubahan yang lebih baik 

dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di 

masyarakat. Maka dari itu, ada tiga kegiatan utama yang harus 
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diperhatikan agar pendidikan mempunyai kualitas yang baik, diantaranya : 

a) input, meliputi isi, PTK, sarana dan prasarana, dan pembiayaan, b) 

proses, meliputi proses dan pengelolaan, c) prosedur operasional standar, 

serta outcome, meliputi dunia kerja dan lembaga pendidikan lanjutan.  

 Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, jenis pendidikan mencakup 

pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan 

khusus. Dalam upaya menghadapi perdagangan bebas AFTA, pendidikan 

kejuruan mempunyai peran penting, diantaranya memberikan bekal 

keterampilan dan pengetahuan agar lulusannya menjadi tenaga kerja yang 

produktif, mampu mendapatkan pendapatan dan taraf hidup serta dapat 

mengembangkan dirinya dalam menghadapi perubahan yang semakin 

cepat. SMK sebagai salah satu lembaga pendidikan kejuruan bertujuan 

untuk mempersiapkan siswa dan lulusannya sebagai tenaga kerja tingkat 

menengah berpotensi mencetak sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas. 

 Oleh karena itu, mutu pendidikan harus dijaga agar menghasilkan 

lulusan yang diharapkan. Penjaminan mutu pendidikan formal, nonformal, 

dan informal sebagaimana tersurat dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan, merupakan kegiatan yang sistemik dan terpadu pada 

penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan 

kehidupan bangsa. Menurut Fattah (2013, hlm. 2), bahwa: 

Mutu adalah kemampuan (ability) yang dimiliki oleh suatu produk 

atau jasa (service) yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, 

kepuasan (saticfaction) pelanggan (customer) yang dalam 

pendidikan dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal customer dan 

eksternal customer. Internal customer, yaitu siswa atau mahasiswa 

sebagai pembelajar (learners) dan eksternal customer, yaitu 
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masyarakat dan dunia industri. Mutu tidak berdiri sendiri, artinya 

banyak faktor untuk mencapainya dan untuk memelihara mutu. 

 Pendidikan merupakan kegiatan berjangka panjang, sehingga mutu 

pendidikan harus tetap terpelihara melalui kegiatan pengawasan untuk 

peningkatan mutu. Salah satu teknik pengawasan mutu ialah ISO 

(International Standardization for Organization). “ISO adalah badan 

standarisasi internasional yang menangani masalah standarisasi untuk 

barang dan jasa” (Usman, 2013, hlm. 579). ISO 9001 merupakan salah 

satu standar yang diakui secara internasional tentang Sistem Manajemen 

Mutu dan Penjamin Mutu. Adapun tujuan dari ISO adalah untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi permintaannya.  

 Kini, standar ISO 9001 tidak hanya diterapkan di suatu perusahaan. 

Namun ISO 9001 dapat diterapkan di bidang pendidikan. Menurut Usman 

(2013, hlm. 580), bahwa : 

Penerapan ISO 9001 dalam bidang pendidikan diimplementasikan 

melalui kegiatan terencana dan sistematis, diantaranya: a) komitmen 

pimpinan puncak lembaga atas mutu, b) sistem mutu, c) penentuan 

hak-hak dan kewajiban palanggan, d) dokumen pengendalian, e) 

pembelian. f) kebijakan penerimaan calon, g) pelayanan prima, h) 

arsip data induk siswa, i) penilaian hasil, dan j) pengembangan staf 

edukatif dan administratif. 

 Dalam ISO 9000 terdapat ISO 9001:2000 yang meliputi Sistem 

Manajemen Mutu dan Persyarat-persyaratan. Salah satu keuntungan 

sekolah ketika menerapkan ISO 9001:2000 adalah dengan diperolehnya 

sertifikat ISO 9001 oleh suatu sekolah, berarti sekolah tersebut terbukti 

telah menerapkan sistem penjamin mutu ISO:9001, selain itu sekolah 

memperoleh posisi yang lebih baik dibanding dengan pesaing.   

 Menurut Anantaraman (dalam Usman, 2013, hlm. 615), bahwa : 

Sistem Manajemen Mutu membutuhkan tim kerja yang efektif, tim 

kerja yang efektif adalah: 1) tujuan bekerja sama adalah komitmen, 
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2) ide-ide dan perasaan dikomunikasikan secara akurat dan efektif, 

3) menerapkan partisipasi dan kepemimpinan, 4) prosedur 

pengambilan keputusan tepat dan efektif, 5) kontroversi produktif, 6) 

tingkat saling percaya diri, 7) saling menerima dan membantu 

antaranggota, 8) konflik dan kekuasaan sebagai manajemen positif, 

9) prosedur pemecahan masalah yang memadai. 

 Sebagai sebuah sistem organisasi, pendidikan yang efektif harus 

mempunyai komitmen, komitmen ini dibangun sebagai bentuk kerja sama 

antar tim. Menurut Mathis dan Jackson (dalam Sopiah, 2008, hlm. 155), 

komitmen adalah ‘Organizational Commitment is the degree to which 

amployees believe in and accept organizational goals and desire to remain 

with the organizational’, artinya komitmen organisasi adalah derajat yang 

mana karyawan percaya dan menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan 

tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasi. komitmen 

organisasi merupakan identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif 

kuat terhadap organisasi. Menurut Young et.al (dalam Sopiah, 2008, hlm. 

164), ‘komitmen dipengaruhi oleh delapan faktor, diantaranya: 1) 

kepuasan terhadap promosi, 2) karakteristik pekerjaan, 3) komunikasi, 4) 

kepuasan terhadap kepemimpinan, 5) pertukaran ekstrinsik, 6) pertukaran 

intrinsik, 7) imbalan intrinsik, dan 8) imbalan ekstrinsik’. Dalam 

menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008, kepala sekolah 

harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan mampu 

mengembangkan visi dan misi untuk mencapai tujuan pendidikan.  

 Berdasarkan studi pendahuluan di SMK Negeri 4 Bandung dengan 

mewawancarai Wakil Manajemen Mutu Bapak Yudi Kartiwa, M.Pd. 

dijelaskan bahwa terdapat kendala yang dihadapi dalam penerapan SMM 

ISO 9001: 2008, diantaranya : 1) Kurangnya kesadaran guru untuk taat dan 

patuh terhadap dokumen, 2) Masih terdapat ketidaksesuaian antara 

pelaksanaan dan pedoman, 3) Kurangnya komitmen untuk menerapkan 

SMM, dan 4) Sulitnya merubah budaya organisasi untuk menerapkan 

Sistem Manajemen Mutu (SMM) kepada warga sekolah yang sudah 
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terbiasa tanpa panduan. Kendala-kendala tersebut menunjukkan rendahnya 

komitmen warga sekolah dalam mengimplementasikan sistem manajemen 

mutu tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan guru untuk 

taat pada instruksi dan prosedur kerja. Dalam hal ini, kepala sekolah 

sebagai top management harus menunjukkan komitmennya untuk 

pengembangan dan penerapan sistem dengan mengkomunikasikan kepada 

seluruh pihak sekolah tentang pentingnya memenuhi persyaratan 

pelanggan yakni siswa, guru, orangtua siswa, dan masyarakat. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berhubungan dengan masalah-masalah di atas dengan 

judul penelitian ”PENGARUH KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

KEPALA SEKOLAH TERHADAP KOMITMEN GURU DALAM 

MENERAPKAN ISO 9001:2008 DI SMK NEGERI SE-KOTA 

BANDUNG”.  

B. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dimaksudkan untuk merumuskan permasalahan 

penelitian ke dalam bagian-bagian yang lebih jelas agar tidak 

menimbulkan salah penafsiran terhadap subjek/masalah yang diteliti. 

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaruh 

Kemampuan Komunikasi Kepala Sekolah Terhadap Komitmen Guru 

dalam Menerapkan ISO 9001:2008 Di SMK Negeri Se-Kota Bandung. 

Dari pokok masalah  tersebut, selanjutnya dijabarkan kedalam 

rumusan  masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan komunikasi kepala sekolah dalam 

menerapkan ISO 9001:2008 di SMK Negeri se-Bandung? 

2. Bagaimana komitmen guru dalam menerapkan ISO 9001:2008 di 

SMK Negeri se-Bandung? 
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3. Bagaimana pengaruh kemampuan komunikasi Kepala Sekolah 

terhadap komitmen guru dalam menerapkan ISO 9001:2008 di 

SMK Negeri se-Kota Bandung? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini merupakan pedoman bagi peneliti dalam 

melaksanakan penelitiannya. Tujuan penelitian ini dapat diperoleh setelah 

penelitian selesai dilakukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah : 

 

 

 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran faktual mengenai kemampuan komunikasi kepala sekolah 

terhadap komitmen guru dalam menerapkan ISO 9001:2008 di SMK 

Negeri se-Kota Bandung. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini diantaranya adalah : 

a. Untuk mengetahui kemampuan komunikasi kepala sekolah 

dalam menerapkan ISO 9001:2008 di SMK Negeri se-

Bandung 

b. Untuk mengetahui bagaimana komitmen guru dalam 

menerapkan ISO 9001:2008 di SMK Negeri se-Bandung 

c. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan komunikasi 

Kepala Sekolah terhadap komitmen guru dalam 

menerapkan ISO 9001:2008 di SMK Negeri se-Kota 

Bandung 

D. MANFAAT PENELITIAN 
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Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut : 

1. Segi Teoritis 

 Segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan kajian lebih lanjut mengenai perkembangan Ilmu Administrasi 

Pendidikan khususnya dalam aspek komunikasi dan komitmen. 

2. Segi Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan 

pemikiran bagi peningkatan kemampuan komunikasi kepala sekolah 

dan peningkatan komitmen guru dalam menerapkan ISO 9001:2008 di 

SMK Negeri se-Kota Bandung. 

 

 

 

E. STRUKTUR ORGANISASI SKRIPSI 

Untuk memudahkan pembaca dalam melihat dan memahami isi 

dari laporan penelitian ini, peneliti mengurutkan sistematikanya, sebagai 

berikut: 

Bab I : Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

Bab II : Menguraikan tentang kajian pustaka, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Kajian 

pustaka berisi teori yang sedang dikaji yaitu konsep dasar 

komitmen dan konsep komunikasi, dan kedudukan masalah 

penelitian  dalam bidang ilmu yang diteliti. Penelitian 

terdahulu berisi kesimpulan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya yang relevan dan dapat dijadikan referensi serta 

masukan untuk penelitian yang akan peneliti lakukan. 
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Kerangka pemikiran merupakan tahapan yang ditempuh 

dalam merumuskan hipotesis dengan mengkaji hubungan 

teoritis antarvariabel penelitian, setelah hubungan variabel 

tersebut didukung oleh teori yang dirujuk barulah hipotesis 

dapat dirumuskan.  Hipotesis  merupakan jawaban 

sementara terhadap masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian. 

Bab III : Berisi penjabaran yang rinci mengenai metodelogi 

penelitian yang terdiri  dari lokasi dan subjek 

populasi/sampel penelitian, metode penelitian, definisi 

operasional, instrumen penelitian, proses pengembangan 

instrumen, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 

Bab IV : Merupakan hasil  penelitian dan pembahasan, peneliti akan 

menguraikan hasil perhitungan  yang diperoleh melalui 

pengumpulan data/angket terhadap indikator-indikator 

variabel X (Kemampuan Komunikasi Kepala Sekolah) dan 

variabel Y (Komitmen Guru dalam Menerapkan ISO 

9001:2008) yang  sesuai dengan rumus dan prosedur yang 

telah ditetapkan. Adapun isi yang tercakup dalam bab ini 

meliputi analisis data, penyajian hasil pengolahan data, dan 

pembahasan hasil penelitian. 

Bab V : Merupakan kesimpulan, implikasi dan rekomendasi yang 

menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap 

hasil analisis temuan penelitian  yang berjudul Pengaruh 

Kemampuan Komunikasi Kepala Sekolah Terhadap 

Komitmen Guru dalam Menerapkan Iso 9001:2008 di SMK 

Negeri se-Kota Bandung. 

 


