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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan komponen penting dalam usaha membangun 

suatu negara. Melalui pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia atau 

SDM yang berkualitas yang mampu bersaing secara global dengan kemampuan, 

keterampilan maupun pengetahuan yang dimiliki. Dalam prosesnya, untuk 

mewujudkan pendidikan yang bermutu membutuhkan waktu yang relatif 

panjang dengan melibatkan seluruh komponen pendidikan seperti bahan ajar, 

metodologi, dukungan administrasi, sarana prasarana dan lingkungan yang 

kondusif serta sumber daya lainnya.  

Terkait mutu, pendidikan di Indonesia saat ini belum bisa dikatakan 

bermutu. Karena dalam prosesnya, masih banyak ditemukan permasalahan baik 

yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan, pemerataan, biaya pendidikan, 

angka putus sekolah maupun keterserapan lulusan pada Dunia Usaha dan Dunia 

Industri (DUDI) yang pada akhirnya Indonesia hanya menepati posisi ke-69 dari 

127 negara di dunia (Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011: 

The Crisis, Armed Conflict and Education UNESCO). Dengan kondisi tersebut, 

upaya untuk membangun bangsa yang sejahtera akan sulit dicapai.  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai penyelenggara pendidikan 

yang menyiapkan calon tenaga profesional yang siap bekerja dan bersaing 

secara global dinilai belum bisa mengatasi permasalahan Sumber Daya Manusia 

(SDM) dalam pembangunan bangsa. Hal ini dikarenakan dalam 

penyelenggaraan pendidikan kejuruan masih terdapat permasalahan yang 

berkaitan dengan mutu layanan pendidikan, tingkat keterserapan lulusan pada 

dunia kerja, kepedulian industri terhadap perkembangan pendidikan kejuruan 

serta faktor lainnya yang akan berimplikasi terhadap mutu lulusan yang akan 

dihasilkan.  

Berdasarkan data yang terhimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

menyatakan bahwa, angka pengangguran lulusan SMK sebagai angkatan kerja 

pada tahun 2015 masih berada pada angka 9,05% atau lebih tinggi dari tamatan 
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atau lulusan lainnya. Berikut disajikan dalam bentuk tabel tingkat 

pengangguran terbuka penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2013-2015: 

Tabel. 1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia 15 tahun ke Atas 

Menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan (persen) 

Tahun 2013-2015 

Pendidikan yang ditamatkan 
2013 2014 2015 

Februari Agustus Februari Agustus Februari 

SD ke bawah 3,55 3,44 3,69 3,04 3,61 

Sekolah Menengah Pertama 8,21 7,59 7,44 7,15 7,14 

Sekolah Menengah Atas 9,45 9,72 9,10 9,55 8,17 

Sekolah Menengah Kejuruan 7,72 11,21 7,21 11,24 9,05 

Diploma I/II/III 5,72 5,95 5,87 6,14 7,49 

Universitas 5,02 5,29 4,31 5,65 5,34 

JUMLAH 5,88 6,17 5,70 5,94 5,81 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 

 

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka menjadi sebuah keharusan 

bagi institusi penyelenggara pendidikan kejuruan untuk mewujudkan misi SMK, 

yaitu untuk mempersiapkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja yang 

memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja dalam menghadapi persaingan 

global. Karena keberadaan SMK dituntut untuk memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja, maka peserta didik harus memiliki keterampilan serta sikap profesional 

terhadap bidang keahlian yang dimiliki, sehingga lulusan SMK dapat terserap 

secara menyeluruh pada dunia kerja. Sebagaimana yang tertuang dalam tujuan 

SMK pada kurikulum SMK Dikmenjur (2008, hlm.9) yaitu: 

1. memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional; 

2. mampu memilih karier, mampu berkompetensi dan mengembangkan 

diri; 

3. menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia 

usaha/ dunia industri saat ini dan masa yang akan datang; dan 

4. menjadi tenaga kerja yang produktif, adaptif dan kreatif. 

 

Peranan SMK dalam menghasilkan sumber daya manusia yang siap 

bekerja menjadi sangatlah penting dalam pembangunan bangsa. Untuk itu perlu 

adanya upaya pengendalian dan penjaminan mutu terhadap 8 Standar Nasional 

Pendidikan pada pendidikan kejuruan yang meliputi (1) Standar Isi; (2) Standar 

Proses; (3) Standar Kompetensi Lulusan: (4) Standar Pendidik dan Tenaga 
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Kependidikan; (5) Standar Sarana dan Prasarana: (6) Standar Pengelolaan 

Sekolah: (7) Standar Pembiayaan dan (8) Standar Penilaian Pendidikan  

[Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (SNP)] serta upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara 

berkelanjutan oleh semua pihak melalui implementasi Total Quality 

Management atau Manajemen Mutu Terpadu. 

Total Quality Management merupakan upaya perbaikan dan 

peningkatan mutu secara berkelanjutan oleh semua pihak dengan 

memperhatikan kepuasaan pelanggan. Manajemen mutu terpadu sangat 

dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan, TQM sebagai inovasi yang 

diharapkan mampu memberikan perubahan serta menjawab permasalahan-

permasalahan pengelolaan pendidikan. Manajemen mutu terpadu memfokuskan 

pada proses bisnis yang baik melalui pencegahan kecacatan dengan kontrol 

kualitas, maupun melakukan peningkatan mutu berkelanjutan. Penerapan 

sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008 di Sekolah Menegah Kejuruan 

merupakan contoh konkret implementasi manajemen mutu terpadu 

dilingkungan pendidikan yang dapat dijadikan sebagai alat ukur dan identifikasi 

proses kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang 

digambarkan melalui sasaran mutu organisasi.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SMKN 1 

Cimahi mengenai efektivitas implementasi Total Quality Management 

menyatakan bahwa implementasi TQM pada satuan pendidikan perlu adanya 

komitmen dari semua pihak terhadap mutu pendidikan. Komitmen pegawai 

terhadap mutu ini tergambar dengan adanya keterlibatan mereka dalam 

pemenuhan standar nasional pendidikan yang ditandai dengan perolehan 

akreditasi sekolah yang baik serta penetapan sistem manajemen mutu ISO 

9001:2008 selama hampir 10 tahun yang mengindikasi bahwa seluruh pegawai 

sekolah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan mutu secara 

berkelanjutan. 

Senada dengan pendapat Sallis (2012, hlm. 89-93) menunjukan bahwa 

kendala dalam mengimplementasikan TQM diantaranya komitmen manajer 
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senior terhadap mutu, manajer tengah dan manajer bawah. Dengan kata lain, 

bahwa untuk dapat mengimplementasikan manajemen mutu terpadu, 

membutuhkan komitmen semua pihak yang terlibat, termasuk tenaga 

pendidikan dan kependidikan di sekolah.  

Adapun penjelasan Berrouiguet (2013) dalam jurnal menyatakan bahwa 

hambatan dalam implementasi TQM diantaranya komitmen manajer senior 

beserta anggotanya terhadap mutu, sarana penunjang, biaya mutu, serta 

pemberdayaan mutu. Dari banyaknya hambatan dalam implementasi TQM pada 

dunia bisnis, komitmen manajer puncak dan anggota merupakan faktor 

penghambat utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi TQM.  

Sedangkan temuan dari penelitian sebelumnya mengenai implementasi TQM 

dalam dunia pendidikan yang dilakukan oleh Kurniawan, Anggit Cahya (2013) 

dalam jurnal penelitian mengemukakan bahwa faktor penghambat dalam 

implementasi TQM adalah komitmen atau dukungan dari warga sekolah. 

Komitmen yang penuh dari semua pihak yang terlibat, termasuk tenaga 

pendidikan dan kependidikan di sekolah dalam implementasi TQM. 

Komitmen dalam hal ini merupakan kekuatan yang utama dalam 

menggerakan mesin manajemen dalam implementasi TQM. Tanpa komitmen 

dari manajer senior atau kepala sekolah yang didukung oleh seluruh pegawai 

sekolah maka efektivitas dari implementasi TQM tidak dapat terlaksana. 

Senada dengan pendapat Robbins (2002, hlm. 284) bahwa “Komitmen 

merupakan sikap kesediaan diri untuk memegang teguh visi, misi serta kemauan 

untuk menggerahkan seluruh usaha dalam melaksanakan tugas, adanya 

hubungan signifikan antara budaya kerja dengan komitmen karyawan”. 

Merujuk dari pemaparan hasil studi pendahuluan di SMKN 1 Cimahi 

dan penelitian yang relevan terkait implementasi TQM, maka peneliti 

memutuskan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana komitmen pegawai 

sekolah terhadap mutu pendidikan dan untuk mengetahui pengaruh yang lebih 

jauh mengenai komitmen pegawai sekolah terhadap efektivitas implementasi 

TQM, maka Peneliti mengajukan judul skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Komitmen Pegawai Sekolah Terhadap Efektivitas Implementasi Total 
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Quality Management (TQM) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Se-

Kota Cimahi”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Identifikasi dan perumusan masalah merupakan gambaran secara umum 

mengenai ruang lingkup penelitian, pembatasan bidang penelitian, variabel 

penelitian. Variabel yang menjadi fokus penelitian adalah: 

1. Variabel X (Komitmen Pegawai Sekolah) 

Komitmen pegawai sekolah merupakan salah satu perilaku pegawai sekolah 

terhadap terhadap mutu pendidikan. Pegawai yang ada disekolah 

diantaranya kepala sekolah, guru dan staf. 

Pada fokus penelitian ini, komitmen pegawai sekolah yang dimaksud adalah 

gambaran perilaku pegawai sekolah terhadap mutu, baik komitmen afektif, 

komitmen berkesinambungan dan komitmen terhadap nilai. 

2. Variabel Y (Efektivitas Implementasi Total Quality Management ) 

Efektivitas Implementasi Total Quality Management dalam penelitian ini 

adalah tingkat efektivitas pelaksanaan yang komprehensif dalam mengelola 

organisasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan meraih 

kemajuan dalam setiap aktivitas organisasi. Pada fokus penelitian, terfokus 

meneliti Fokus pada kepuasan pelanggan, Obsesi terhadap mutu, 

Pendekatan ilmiah, Komitmen jangka panjang, Kerjasama tim, Perbaikan, 

Kebebasan yang terkendali, Pendidikan dan pelatihan, Kesatuan tujuan, 

Adanya keterlibatan dan pemberdayaan Guru dan Staf TU 

. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti menetapkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran komitmen pegawai sekolah di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri Se-Kota Cimahi? 

2. Bagaimana gambaran Efektivitas Implementasi Total Quality 

Management di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Se-Kota Cimahi? 
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3. Bagaimana pengaruh komitmen pegawai sekolah terhadap efektivitas 

implementasi Total Quality Management di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri Se-Kota Cimahi? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus. 

1. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai seberapa pengaruh Komitmen Pegawai 

Sekolah terhadap Efektivitas Implementasi Total Quality Management di 

SMKN Se-Kota Cimahi. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan dalam melakukan penelitian adalah untuk memperoleh 

informasi tentang fenomena empirik dilapangan mengenai: 

a. Bagaimana komitmen pegawai sekolah di SMKN Se-Kota Cimahi; 

b. Bagimana Efektivitas Implementasi Total Quality Management di 

SMKN Se-Kota Cimahi; serta 

c. Bagaimana pengaruh komitmen pegawai sekolah terhadap Efektivitas 

Implementasi Total Quality Management di SMKN Se-Kota Cimahi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat dari segi teori; 

Secara teoritis, manfaat yang dapat diperoleh melalui kegiatan 

penelitian ini adalah untuk memperkaya disiplin ilmu Administrasi 

Pendidikan dengan pengimplementasikannya pada komitmen pegawai 

sekolah terhadap mutu pendidikan. 

2. Praktis 
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Secara praktis, manfaat yang dapat diperoleh melalui kegiatan 

penelitian ini adalah upaya pengoptimalan komitmen pegawai sekolah 

terhadap mutu pendidikan. Dalam penelitian ini akan diulas apa yang 

menjadi hambatan dalam efektivitas implementasi TQM di sekolah. 

 

 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Secara garis besar struktur organisasi penulisan skripsi ini terbagi 

menjadi lima bagian atau bab yang dimulai dari Bab I berisi pendahuluan. 

Kemudian berturut-turut: Bab II berisi Kajian Pustaka, Bab II berisi Metode 

Penelitian, bab IV berisi Temuan dan Pembahasan, serta bab V berisikan 

Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. 

 

BAB I : PENDAHULUAN berisikan beberapa sub bab, diantaranya: 

Latar Belakang Penelitian; Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Penelitian; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; serta 

Struktur Organisasi Penleitian. 

 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA berisikan beberapa sub-bab, diantaranya 

Kajian Pustaka yang dibagi menjadi konsep konsep Total 

Quality Management, Total Quality Management dalam 

Pendidikan, Konsep Pegawai Sekolah, Komitmen Pegawai 

Sekolah terhadap Efektivitas Implementasi TQM, Konsep 

Efektivitas serta Penelitian yang relevan. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN terbagi menjadi sub-bab: Desain 

Penelitian, Partisipan, Populasi dan Sampel, Instrumen 

Penelitian, Prosedur Penelitian, serta Analisis Data. 
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BAB IV : TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yaitu 

berisi Hasil Temuan (Analisis Variabel, pengujian persyaratan 

analisis data, dan uji hipotesis) serta Pembahasan Hasil 

Penelitian  

 

BAB V : SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI, terbagi 

menjadi sub-bab: Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi 

 

 


