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Abstrak 

Agar mutu pendidikan tetap terjaga dan proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus 
ada standar pengelolaan sekolah  disepakati secara secara nasional. Pemikiran ini telah 
mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan yang 
mampu memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki sekolah sehingga tujuan sekolah 
dapat tercapai. Masalah yang terjadi pada sistem lama, birokrasi pusat sangat mendominasi 
proses pengambilan keputusan pendidikan. Sekolah cenderung hanya melaksanakan kebijakan-
kebijakan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, lingkungan Sekolah, dan 
harapan orang tua. 
 
Edmons (1979) menyebutkan bahwa ada lima karakteristik sekolah efektif yaitu : (1) 
kepemimpinan dan perhatian kepala sekolah terhadap kualitas pengajaran, (2) pemahaman yang 
mendalam terhadap pengajaran, (3) iklim yang nyaman dan tertib bagi berlangsungnya 
pengajaran dan pembelajaran, (4) harapan bahwa semua siswa minimal akan menguasai ilmu 
pengetahuan tertentu, dan (5) penilaian siswa yang didasarkan pada hasil pengukuran hasil 
belajar siswa.  
 
Melalui delapan bagian TQM yaitu ethics, integrity, dan trust, kepemimpinan, kerja tim, 
pelatihan, penghargaan dan komunasi diharapkan akan diperoleh jaminan keberhasilan 
kegiatannya. Peran kepalas sekolah sangat besar karena harus dapat mengembangkan, 
melatihkan dan menerapkan kedelapan bagian tersebut ke dalam pelaksanaan program 
pendidikan di sekolah.  Penerapan TQM tanpa landasan etika, integritas, dan kepercayaan tidak 
akan berhasil. Pelatihan baik untuk pemberdayaan TQM maupun keterampilan teknik tertentu 
merupakan kunci keterlaksanaan suatu program karena akan membentuk lingkungan kerja yang 
sesuai dengan tujuan program. Kepemimpinan dan kerja tim saling melengkapi dalam 
pelaksanaan suatu kegiatan. Kehilangan faktor komunikasi antar bagian dan pelaksana dapat 
menjadi beban atau kendala dari pelaksanaan kegiatan. Pemberian penghargaan yang sesuai 
baik untuk pelaksana program harus segera direalisasikan begitu mereka selesai melaksanakan 
dan mencapai prestasi kerjanya. Melalui penerapan TQM akan diperoleh kualitas kerja yang baik, 
membuat suasana kerja yang nyaman, berbagi pengetahuan yang saling menguntungkan, dan 
memperoleh penghargaan sesuai kinerjanya. 
Kata kunci : Mutu pendidikan, sekolah efektif, total quality management. 

 
A. PENDAHULUAN 
 

Satuan pendidikan atau sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal 

terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan  
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pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, harus 

dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan 

kualitas/mutu pendidikan. Hal ini dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai 

keragamannya itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri 

sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya.  

Agar mutu tetap terjaga dan proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka 

harus ada standar yang mengatur dan disepakati secara secara nasional untuk dijadikan 

indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut (adanya benchmarking). 

Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan 

peningkatan mutu pendidikan yang mampu memberdayakan semua sumber daya yang 

dimiliki sekolah sehingga tujuan sekolah dapat tercapai. 

Dalam pengelolaan yang baru, bervariasinya kebutuhan siswa akan belajar, 

beragamnya kebutuhan guru dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, 

berbedanya lingkungan sekolah satu dengan lainnya dan ditambah dengan harapan 

orang tua/masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak, dan tuntutan dunia 

usaha untuk memperoleh tenaga bermutu menjadi pertimbangan utama dalam proses 

pengambilan keputusan. Ini memberi keyakinan bahwa di dalam proses pengambilan 

keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan mungkin dapat dipergunakan berbagai 

teori, perspektif dan kerangka acuan (framework) dengan melibatkan berbagai 

kelompok masyarakat terutama yang memiliki kepedulian kepada pendidikan. Sekolah 

berada pada pada bagian terdepan dari pada proses pendidikan, sedangkan  masyarakat 

dituntut partisipasinya agar lebih memahami pendidikan, sedangkan pemerintah pusat 

berperan sebagai pendukung dalam hal menentukan kerangka dasar kebijakan 

pendidikan. 

Strategi ini berbeda dengan konsep mengenai pengelolaan sekolah yang selama 

ini kita kenal. Dalam sistem lama, birokrasi pusat sangat mendominasi proses 

pengambilan atau pembuatan keputusan pendidikan, yang bukan hanya kebijakan 

bersifat makro saja tetapi lebih jauh kepada hal-hal yang bersifat mikro. Sekolah 

cenderung hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut yang belum tentu sesuai 

dengan kebutuhan belajar siswa, lingkungan Sekolah, dan harapan orang tua. 

Pengalaman menunjukkan bahwa sistem lama seringkali menimbulkan kontradiksi 
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antara apa yang menjadi kebutuhan sekolah dengan kebijakan yang harus dilaksanakan 

di dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Fenomena pemberian kemandirian 

kepada sekolah ini memperlihatkan suatu perubahan cara berpikir dari yang bersifat 

rasional, normatif dan pendekatan preskriptif di dalam pengambilan keputusan 

pandidikan kepada suatu kesadaran akan kompleksnya pengambilan keputusan di dalam 

sistem pendidikan dan organisasi yang mungkin tidak dapat diapresiasiakan secara utuh 

oleh birokrat pusat. Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya pemikiran-

pemikiran baru untuk memberdayakan semua sumber yang ada di sekolah untuk 

mencapai tujuan pendidikan, lebih khusus tujuan satuan pendidikan atau tujuan 

sekolah.  

  

B. PENGERTIAN SEKOLAH EFEKTIF 

Dalam membangun pendidikan, selain memakai pendekatan makro juga perlu 

memperhatikan pendekatan mikro yaitu dengan memberi fokus secara lebih luas pada 

institusi sekolah yang berkenaan dengan kondisi keseluruhan sekolah seperti iklim 

sekolah dan individu-individu yang terlibat di sekolah baik guru, siswa, dan kepala 

sekolah serta peranannya masing-masing dan hubungan yang terjadi satu sama lain 

(Koster, 2005). Sementara itu, Brookover (1979) mengungkapkan bahwa input sekolah 

memang penting tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana mendayagunakan 

input tersebut yang terkait dengan individu-individu di sekolah. 

Pemahaman terhadap institusi sekolah secara menyeluruh sangat penting karena 

basis utama pendidikan adalah sekolah. Pentingnya pemahaman terhadap keefektifan 

sekolah tidak saja dalam kaitan dengan meningkatkan mutu pendidikan tetapi juga 

sejalan dengan kebijakan nasional yaitu desentralisasi pendidikan dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah. Berkenaan dengan desentralisasi pendidikan tersebut, di 

bidang pendidikan dasar, Depdiknas telah menyiapkan konsep otonomi sekolah yaitu 

manajemen berbasis sekolah. Dengan konsep ini, pemerintah tidak hanya berharap 

pada meningkatnya mutu pendidikan melainkan juga tercapainya pemerataan, relevansi, 

dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya otonomi sekolah, diharapkan 

sekolah dapat lebih leluasa mengelola sumber daya pendidikan dengan 

mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta sekolah dapat lebih 
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tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat dan mampu melibatkan masyarakat 

dalam membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan pada tingkat sekolah. 

Sekolah merupakan suatu institusi yang didalamnya terdapat komponen guru, 

siswa, dan staf administrasi yang masing-masing mempunyai tugas tertentu dalam 

melancarkan program. Sebagai institusi pendidikan formal, sekolah dituntut 

menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademis tertentu, keterampilan, 

sikap dan mental, serta kepribadian lainnya sehingga mereka dapat melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja pada lapangan pekerjaan yang 

membutuhkan keahlian dan keterampilannya.  

Keberhasilan sekolah merupakan ukuran bersifat mikro yang didasarkan pada 

tujuan dan sasaran pendidikan pada tingkat sekolah sejalan dengan tujuan pendidikan 

nasional serta sejauhmana tujuan itu dapat dicapai pada periode tertentu sesuai dengan 

lamanya pendidikan yang berlangsung di sekolah. Berdasarkan sudut pandang 

keberhasilan sekolah tersebut, kemudian dikenal sekolah efektif dan sekolah tidak efektif 

yang mengacu pada sejauh mana sekolah dapat mencapai tujuan dan sasaran 

pendidikan yag telah ditetapkan. Dengan kata lain, sekolah disebut efektif jika sekolah 

tersebut dapat mencapai apa yang telah direncanakan. Pengertian umum sekolah efektif 

juga berkaitan dengan perumusan apa yang harus dikerjakan dengan apa yang telah 

dicapai. Suatu sekolah akan disebut efektif jika terdapat hubungan yang kuat antara apa 

yang telah dirumuskan untuk dikerjakan dengan hasil-hasil yang dicapai oleh sekolah, 

sebaliknya sekolah dikatakan tidak efektif bila hubungan tersebut rendah (Getzel, 1969).  

C. CIRI-CIRI SEKOLAH EFEKTIF 

Ada beberapa ahli yang berhasil mengidentifikasi ciri-ciri sekolah efektif, 

beberapa di antaranya adalah Squires, et.al, dan Scheerens. David A. Squires, et.al. 

(1983) berhasil merumuskan ciri-ciri sekolah efektif yaitu: (1) adanya standar disiplin 

yang berlaku bagi kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan di sekolah; (2) memiliki 

suatu keteraturan dalam rutinitas kegiatan di kelas; (3) mempunyai standar prestasi 

sekolah yang sangat tinggi; (4) siswa diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah 

direncanakan; (5) siswa diharapkan lulus dengan menguasai pengetahuan akademik; 

(6) adanya penghargaan bagi siswa yang berprestasi; (7) siswa berpendapat kerja keras 

lebih penting dari pada faktor keberuntungan dalam meraih prestasi; (8) para siswa 

diharapkan mempunyai tanggungjawab yang diakui secara umum; dan (9) kepala 
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sekolah mempunyai program inservice, pengawasan, supervisi, serta menyediakan 

waktu untuk membuat rencana bersama-sama dengan para guru dan memungkinkan 

adanya umpan balik demi keberhasilan prestasi akademiknya.  

Sementara itu, Jaap Scheerens (1992) menyatakan bahwa sekolah yang efektif 

mempunyai lima ciri penting yaitu; (1) kepemimpinan yang kuat; (2) penekanan pada 

pencapaian kemampuan dasar; (3) adanya lingkungan yang nyaman; (4) harapan yang 

tinggi pada prestasi siswa; (5) dan penilaian secara rutin mengenai program yang dibuat 

siswa.  

Mackenzie (1983) mengidentifikasikan tiga dimensi pendidikan efektif yaitu 

kepemimpinan, keefektifan dan efisiensi serta unsur pokok dan penunjang masing-

masing dimensi tersebut. Sementara Edmons (1979) menyebutkan bahwa ada lima 

karakteristik sekolah efektif yaitu : (1) kepemimpinan dan perhatian kepala sekolah 

terhadap kualitas pengajaran, (2) pemahaman yang mendalam terhadap pengajaran, 

(3) iklim yang nyaman dan tertib bagi berlangsungnya pengajaran dan pembelajaran, 

(4) harapan bahwa semua siswa minimal akan menguasai ilmu pengetahuan tertentu, 

dan (5) penilaian siswa yang didasarkan pada hasil pengukuran hasil belajar siswa.  

Pengetahuan lain mengenai sekolah efektif adalah sebagai berikut : (1) mampu 

mendemontrasikan kebolehannya mengenai seperangkat kriteria ; (2) menetapkan 

sasaran yang jelas dan upaya untuk mencapainya; (3) adanya kepemimpinan yang kuat; 

(4) adanya hubungan yang baik antara sekolah dengan orangtua siswa; dan (5) 

pengembangan staf dan iklim sekolah yang kondusif untuk belajar (Townsend, 1994). 

Metode lain yang dipakai untuk mengidentifikasikan sekolah yang efektif adalah : 

penggunaan standar tes, pendekatan reputasi, dan penggunaan evaluasi sekolah serta 

pengembangan berbagai aktifitas. 

Tinjauan yang lebih komprehensif mengenai sekolah efektif dilakukan oleh 

Edward Heneveld (1992) yang mengungkapkan serangkaian indikator berupa 16 faktor 

yang berkenaan dengan sekolah efektif yaitu : (1) dukungan orangtua siswa dan 

lingkungan, (2) dukungan yang efektif dari sistem pendidikan, (3) dukungan materi 

yang cukup, (4) kepemimpinan yang efektif, (5) pengajaran yang baik, (6) fleksibilitas 

dan otonomi, (7) waktu yang cukup di sekolah, (8) harapan yang tinggi dari siswa, (9) 

sikap yang positif dari para guru, (10) peraturan dan disiplin, (11) kurikulum yang 

terorganisir, (12) adanya penghargaan dan insentif, (13) waktu pembelajaran yang 
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cukup, (14) variasi strategi pengajaran, (15) frekuensi pekerjaan rumah, dan (16) 

adanya penilaian dan umpan balik sesering mungkin. 

 

D. KOMPONEN-KOMPONEN UTAMA DALAM SEKOLAH EFEKTIF 

Komponen-komponen utama sekolah efektif adalah input, proses, output dan  

outcome. Penelitian yang secara keseluruhan mengkaji komponen-komponen itu serta 

bagaimana hubungan yang terjadi antara input dan proses dengan output ataupun 

outcome sekolah. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa studi keefektifan 

sekolah telah banyak membantu dalam memecahkan masalah pendidikan dalam kaitan 

dengan peningkatan mutu pendidikan. 

 Sekolah adalah suatu sistem yang mencakup banyak aspek baik input, proses, 

output maupun outcome serta tatanan yang ada dalam sekolah tersebut. Dalam kaitan 

ini Bosker dan Guldemon (1991) mengembangkan sistem sekolah efektif yang teridiri 

dari lima komponen yatu : konteks, input, proses, output, dan outcome. Komponen 

konteks, misalnya adalah kebutuhan masyarakat, lingkungan sekolah, dan kebijakan 

pendidikan; komponen input, misalnya, adalah sumber daya dan kualitas guru. 

Komponen proses, misalnya adalah iklim sekolah dan kurikulum; dan komponen output, 

misalnya, adalah hasil belajar siswa dan pencapaian keseluruhan. Sedangkan komponen 

outcome misalnya adalah kesempatan kerja dan penghasilan. 

 Secara operasional, dapat saja komponen keefektifan sekolah mengacu pada  

yaitu input, proses, dan outcome yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi 

serta keterbatasan yang ada baik model, teori, serta metodologi maupun hal-hal yang 

bersifat teknis. Komponen proses ditinjau dari tiga variabel yaitu kepuasan kerja guru, 

partisipasi orangtua siswa dan iklim sekolah. Komponen outcome terdiri dari dua 

variabel yaitu hasil belajar siswa dan konsep diri siswa. Pengertian input sekolah, 

kepuasan kerja guru, partisipasi orangtua siswa, iklim sekolah, hasil belajar siswa, dan 

konsep diri siswa, masing-masing diuraikan sebagai berikut. 

Aspek input sekolah adalah keseluruhan sumber daya sekolah yang mencakup 

tiga aspek yaitu karakteristik sekolah, karakteristik guru, dan karakteristik siswa. 

Karakteristik sekolah terdiri dari 6 indikator yaitu : (1) luas gedung, (2) luas 

laboratorium, (3) luas perpustakaan, (4) banyaknya ruang kelas, (5) banyaknya siswa, 

dan (6) banyaknya dana yang dialokasikan di sekolah. Karakteristik guru terdiri dari 4 
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indikator yaitu : (1) umur, (2) pendidikan, (3) pengalaman mengajar, dan (4) gaji guru. 

Karakteristik siswa terdiri dari 4 indikator yaitu : (1) jumlah jam belajar siswa di rumah, 

(2) jumlah jam les mata pelajaran, (3) pendidikan orangtua siswa, dan (4) besarnya 

penghasilan orangtua siswa. 

Kepuasan kerja guru adalah keseluruhan perasaan guru berkenaan dengan 

berbagai aspek pekerjaannya yang meliputi lima aspek yaitu : (1) sumber daya 

pendidikan, (2) proses belajar mengajar, (3) prestasi sekolah, (4) penghasilan dan 

penghargaan, dan (5) kebebasan melakukan aktifitas. Iklim sekolah adalah keseluruhan 

harapan, pendapat, dan pengalaman yang dirasakan oleh guru berkenaan dengan 

situasi kerjanya yang meliputi lima aspek yaitu: (1) kondisi fisik dan fasilitas sekolah, (2) 

cara kerja dan gaya kepemimpinan kepala sekolah, (3) harapan pada prestasi sekolah, 

(4) hubungan kerja, (5) ketertiban/ disiplin sekolah.  

Sementara itu, partisipasi orangtua siswa terdiri dari 9 indikator yaitu partisipasi 

dalam : (1) ikut menentukan kebijakan dan program sekolah, (2) ikut mengawasi 

pelaksanaan kebijakan dan program sekolah, (3) pertemuan rutin di sekolah, (4) 

kegiatan ekstrakurikuler, (5) mengawasi mutu sekolah, (6) pertemuan BP3, (7) 

membiayai pendidikan, (8) mengembangkan iklim sekolah, dan (9) partisipasi dalam 

pengembangan sarana dan prasarana sekolah. 

Hasil belajar siswa merupakan pengetahuan yang dicapai siswa pada sejumlah 

mata pelajaran di sekolah. Sedangkan konsep diri siswa adalah pandangan dan penilaian 

siswa mengenai keseluruhan dirinya yang meliputi dua aspek yaitu : aspek internal diri 

yang terdiri dari identitas diri, perilaku diri, dan penilaian diri; dan aspek eksternal diri 

yang terdiri dari fisik diri, etika moral diri, personal diri, famili diri, dan sosial diri.  

 

E. UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENJADIKAN SEKOLAH YANG EFEKTIF 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa cara untuk menjadikan sekolah lebih 

efektif adalah lebih memberdayakan sumberdaya yang dimiliki sekolah. Namun, menurut 

Tim Konsultan SMU (2004), untuk meningkatkan efektivitas sekolah dapat dilakukan: (1) 

komunikasi lebih terbuka, (2) pengambilan keputusan bersama, (3)  memperhatikan 

kebutuhan guru, (4) memperhatikan kebutuhan siswa, dan (5) mengusahakan adanya 

keterpaduan Sekolah dan Masyarakat. Penjelasan masing-masing aspek adalah sebagai 

berikut. 

1. Komunikasi yang terbuka 
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Secara umum komunikasi di antara para pemegang peran diusahakan meningkat 

dari sebelumnya. Ada beberapa perbedaan tingkat keterbukaan dan cara pendekatan 

yang dikomunikasikan pada setiap sekolah. Pada beberapa sekolah, semua yang terlibat 

dan masalah-masalah disampaikan untuk menjadi perhatian para pemegang peran 

melalui rapat, diskusi informal dan surat (kepada orang tua siswa) atau melalui kegiatan 

sekolah biasa (misalnya pada upacara bendera setiap hari Senin). Pada sekolah lain 

frekuensi dan kesempatan untuk menerima umpan balik sangat kurang, walaupun 

pemegang peran merasa bahwa keadaan sekarang lebih baik daripada sebelumnya. 

Dengan adanya komunikasi yang lebih terbuka / transparan, maka para pemegang 

peran akan merasa lebih positif mengenai sekolah. Hal ini dapat menciptakan dasar 

yang kuat untuk mendukung pengembangan sekolah melalui peran serta para 

pemegang peran.  

2. Pengambilan keputusan bersama 

Secara umum para pemegang peran diupayakan mengalami lebih banyak 

tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Tingkat pengambilan keputusan yang 

harus diambil oleh para pemegang peran berbeda antara satu sekolah dengan sekolah 

yang lain. Seluruh pemegang peran mengalami peningkatan tanggung jawab dalam 

pengambilan keputusan dibandingkan dengan sebelumnya. Para pemegang peran 

merasa lebih terlibat di dalam proses tersebut dan yakin bahwa Kepala Sekolah 

menghargai pendapat mereka. Hirarki pengambilan keputusan telah ditetapkan dan 

menunjukkan keputusan apa dan oleh siapa yang diperoleh bagi masing-masing 

pemegang peran.  

3. Memperhatikan Kebutuhan Guru 

Sekolah lebih memperhatikan kebutuhan guru, karena hal ini dapat memberikan 

berbagai tingkatan motivasi pada guru. Kebutuhan guru termasuk juga kesejahteraan 

pribadi, pengembangan profesional dan bantuan dalam pengajaran. Apabila 

kesejahteraan guru terjamin, guru dapat memberi perhatian yang lebih kepada 

pengajaran. Guru didukung untuk meningkatkan kualifikasi ke tingkat S1 dan didorong 

untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dukungan dari kepala sekolah mengenai 

kenaikan pangkat bagi pegawai negeri dan kebutuhan pengembangan profesional 

dikomunikasikan kepada guru, bahwa hal tersebut penting demi tercapainya tujuan 

pendidikan sekolah. Akhirnya beberapa sekolah menyediakan bantuan pengajaran 

langsung dengan mengalokasikan dana untuk bahan pengajaran, pengembangan 

perpustakaan dan mengizinkan guru untuk lebih kreatif didalam kelas.  
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4. Memperhatikan Kebutuhan Siswa 

Sekolah yang memperhatikan kebutuhan siswa lebih diterima oleh siswa, orang 

tua dan masyarakat. Kebutuhan siswa termasuk pula peningkatan pengajaran, 

memberikan waktu pengajaran tambahan untuk persiapan Ujian Nasional, menambah 

kegiatan ekstra kurikuler, melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan mengenai 

masalah-masalah mereka, serta mengembangkan program pelatihan keterampilan 

(ekstra kurikuler) untuk mempersiapkan ke dunia kerja. Semua sekolah yang melakukan 

pembaharuan yakin, bahwa sekolah perlu dijadikan tempat yang menyenangkan bagi 

para siswa sehingga merasa betah berada di sana. Dengan memberikan ketrampilan 

yang menarik dan peningkatan kegiatan ekstra, siswa akan lebih termotivasi untuk pergi 

ke sekolah. Salah satu hasilnya adalah apabila kebutuhan siswa diperhatikan, siswa dari 

kecamatan lain akan tertarik untuk bergabung.  

5. Keterpaduan Sekolah dan Masyarakat 

 Sekolah mempunyai peran sosial penting dalam masyarakat. Yang termasuk 

masyarakat dalam konteks ini adalah orang tua siswa dan masyarakat setempat. Komite 

Sekolah adalah alat utama untuk saling bertemu bagi sekolah dan orang tua siswa. 

Biasanya rekomendasi kepala sekolah dikaji ulang dalam rapat Komite Sekolah dan 

anggotanya memutuskan rekomendasi mana yang akan didukung sebagai masalah 

utama yang perlu didanai. Rekomendasi kepala sekolah didasarkan pada perhatian 

tersebut, namun tercermin dalam pemikiran guru, siswa, orang tua siswa dan 

masyarakat. Perhatian pemegang peran telah dikomunikasikan secara formal melalui 

rapat (misalnya rapat guru) atau secara informal melalui diskusi perseorangan dengan 

kepala sekolah. Narasi di atas dapat divisualisasikan dalam Gambar 1.  
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Gambar 1. Model Pembaharuan untuk Pengembangan Sekolah 
 
 

Salah satu keuntungan dari model pengembangan sekolah seperti yang 

ditampilkan dalam Gambar 1, adalah apabila sekolah sudah mencapai tingkat-tingkat 

komunikasi terbuka yang optimal dan pengambilan keputusan bersama, sekolah dapat 

menjadi mandiri. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa kepala sekolah 

berfungsi sebagai koordinator pada fungsi sekolah yang berbeda. Masalah utama adalah 

arah pengembangan sekolah dan identifikasi sumber keuangan untuk membantu 

pengembangan sekolah yang dapat berjalan terus menerus dalam kegiatan kepala 

sekolah. Dalam sistem pendidikan di mana kepala sekolah secara periodik diganti, 

pendekatan ini membuat pengembangan sekolah dapat tetap dilanjutkan meskipun 

kepala sekolah baru.  

 

F.  PENERAPAN  TOTAL QUALITY MANAGEMENT  DI SEKOLAH  EFEKTIF. 

 Penerapan TQM bukan sekedar program manajemen yang ditujukan untuk 

pelengkap atau pemanis kegiatan saja, akan tetapi memang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kualitas produktivitas kerja. TQM harus berorientasi pada tujuan, agar 

kinerja organisasi lebih efektif ( Thomas Packard,1995). Delapan bagian yang harus 

diterapkan dalam kegiatan organisasi tersebut merupakan unsur yang berfungsi saling 

mendukung membentuk bangunan TQM. 
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1. Pembentukan Fondasi (foundation) 

Kelompok foundation merupakan kumpulan bagian ethics, integrity, dan trust. 

Melalui TQM akan dibentuk suatu fondasi kerja yang baik melalui etika, integritas, dan 

kejujuran. Ketiga bagian ini akan membuka dan menunjukkan potensi TQM dalam suatu 

kegiatan. Penjelasan ketiga bagian tersebut adalah sebagai berikut, 

a. Etika (Ethics) 

Etika adalah suatu disiplin mengenai baik dan buruk dalam kondisi apapun juga. 

Ada dua subyek yang perlu diperhatikan dalam etika, pertama etika organisasi, yaitu 

etika berorganisasi yang akan menentukan kondisi organisasi melalui aturan-aturan 

yang harus ditaati oleh tenaga kerja sehingga menghasilkan kinerja yang baik. 

Kedua adalah etika individu, yaitu yang berhubungan dengan perilaku benar dan 

salah dari setiap individu yang merupakan bagian dari pelaku atau pelaksana suatu 

kegiatan dalam organisasi. 

Etika dalam kegiatan monev sangat diperlukan, baik melalui etika organisasi 

monev maupun etika individu sebagai pelaksana. Tanpa etika yang baik, niscaya 

hasil monev tidak mencerminkan kebenaran hasil pelaksanaan suatu program. Etika 

organisasi yaitu bagaimana para individu yang terlibat dapat mengikuti aturan yang 

Kerja Tim 

Kepemimpinan 

Pelatihan 

Etika, Integritas, dan 
Kepercayaan 

Penghargaan 

K o m u n i k a s i 

K
o
m
u
ni
k
a
si 

K
o
m
u
ni
k
a
si 

K o m u n i k a s i 



 12

telah direncanakan untuk tatacara monev, sedangkan individu pelaksana harus 

menjaga etika dalam pengambilan data monev dan berhubungan dengan subyek 

pelaksana program yang dimonev, sehingga diperoleh data yang valid.  

b.  Iintegritas  (Integrity) 

Integritas merupakan perwujudan dari kejujuran, moral, tata nilai, keadilan, dan 

ketaatan serta ketulusan terhadap kenyataan organisasinya. Kondisi tersebut akan 

menunjukkan suatu karakteristik tertentu yaitu apa (internal dan eksternal) yang 

diharapkan dan berhak didapat oleh customer. Kebalikan dari integritas adalah 

duplicity (tidak loyal atau bermuka dua). TQM tidak akan berhasil bila di dalam 

suasana kerja terdapat duplicity.  

Integritas dituntut dalam kinerja pelaksana monev. Tanpa integritas maka 

kebenaran hasil monev perlu dipertimbangkan. Inegritas dalam monev terwujud 

dalam ketegasan kerja yang lebih mengutamakan kinerja monev daripada 

keberpihakkan terhadap obyek yang dimonev. Selain itu,  keadilan dalam 

pengambilan data dan menelaah hasil monev dari berbagai program harus tetap 

dijaga, sehingga tujuan monev dapat tercapai.  

c. Trust (kepercayaan) 

Kepercayaan merupakan produk dari integritas dan etika. Tanpa kepercayaan, 

kinerja dalam TQM tidak dapat dibangun atau diwujudkan. Kepercayaan akan 

membantu perkembangan partisipasi penuh dari seluruh anggota organisasi. Selain 

komitmen pelaksana kegiatan, kepercayaan diperlukan untuk menentukan 

keputusan disetiap level dalam organisasi dan membawa setiap individu berani 

mengambil resiko untuk meningkatkan kinerjanya sehingga menolong peningkatan 

organisasi. Kepercayaan merupakan faktor yang mendukung dan menjamin 

kepuasan pengguna (customer ), sehingga dapat diartikan bahwa kepercayaan 

dapat membangun kerjasama lingkungan untuk mendukung TQM. 

a.  Pembentukan Dinding  (bricks ) 

Berdasarkan fondasi yang kuat dari kejujuran, etika, dan integritas, maka akan 

dibentuk dinding TQM yang berfungsi sebagai tempat atau sarana untuk mencapai 
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atap yang melindungi bangunan utuh dari TQM. Untuk mewujudkan dinding 

tersebut, dalam TQM membutuhkan training, teamwork, dan leadership. 

b.  Training (pelatihan) 

Training atau pelatihan sangat penting untuk dilaksanakan agar dapat mencapai 

kondisi tenaga kerja atau pelaksana yang produktiv. Supervisor atau pengawas 

(pendamping) bertanggungjawab terhadap penerapan TQM disetiap bagian 

kerjanya, dan mengajarkan filosofi dari TQM. Pelatihan yang dibutuhkan antara lain, 

keterampilan interpersonal, kemampuan kerja tim, pemecahan masalah, 

pengambilan keputusan, keterampilan teknik, dan keterampilan lainnya sesuai 

kebutuhan. Selama penerapan TQM, pelatihan-pelatihan ini harus dilaksanakan agar 

siapapun yang terlibat dapat menjadi lebih efektif dalam kinerja organisasi. 

Training dalam pelaksanaan monev sangat dibutuhkan, khususnya untuk 

mempersiapkan perangkat monev. Selain itu, monev yang melibatkan cukup banyak 

anggota atau pelaksana kegiatan, memerlukan pelatihan tentang prosedur 

pelaksanaan, pengolahan dan penelaahan data , serta pembuatan laporan. Melalui 

pelatihan dan pendampingan oleh tim ahli atau pengawas, diharapkan kegiatan 

monev dapat berlangsung sesuai tujuan. 

c. Teamwork (kerja tim) 

Kerja monev tidak dapat dilaksanakan oleh individu, kegiatan ini memerlukan 

kerja tim, kondisi ini sesuai filosofi TQM yaitu kerja kelompok merupakan kunci dari 

kegiatan TQM. Melalui kerja tim, suatu kegiatan diharapkan dapat lebih cepat 

diselesaikan dan pemecahan masalah yang diperlukan akan lebih baik. Dalam suatu 

kerja tim, orang akan merasa lebih nyaman untuk membuka atau mengutarakan 

suatu masalah  dan memperoleh pertolongan dari anggota tim lain untuk 

memecahkan masalahnya. Dalam TQM ada tiga tipe tim kerja yang dapat diadopsi, 

yaitu  

(1)  Quality Improvement Team or Excellence Teams (QITS) 

Merupakan tim kerja yang dibentuk tidak permanen (sementara) yang bertujuan 

untuk memecahkan masalah–masalah khusus yang sering terjadi. Tim ini 

biasanya bekerja selama periode 3 sampai dengan 12 bulan 
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(2)  Problem Solving Teams (PSTs) 

Tim yang dibentuk untuk memecahkan masalah yang sudah pasti dan 

mengidentifikasi serta mengatasi kasus dari masalah-masalah tersebut. Tim ini 

biasanya bekerja selama 1 minggu sampai dengan 3 bulan  

(3) Natural Work Teams (NWTs) 

Tim ini merupakan kelompok kecil yang terdiri dari tenaga – tenaga terampil 

yang dapat saling berbagi tugas dan tanggungjawab. Tim menggunakan konsep 

kerja misalnya, employee involement teams, self-managing teams, dan quality 

circles. Tim ini biasanya bekerja selama 1 sampai 2 jam setiap minggu. 

d.  Leadership (kepeminpinan) 

Leadership atau kepemimpinan merupakan bagian terpenting dari TQM. 

Kepemimpinan di dalam TQM membutuhkan pemimpin yang mempunyai visi, 

mampu membuat arah strategi kegiatan yang dimengerti oleh seluruh pelaksana 

yang dapat memberi pedoman terhadap kinerja organisasi. Supervisor dalam proses 

kegiatan harus memahami TQM, mempunyai komitmen dan selalu unggul dalam 

kinerja sebagai panutan pelaksana lainnya. Selain itu seorang supervisor atau 

pendamping kegiatan harus yakin bahwa strategi, filosofi, nilai dan tujuan kegiatan 

disampaikan ke seluruh lingkup organisasi agar dapat menjaga fokus dan kejelasan 

arahnya. Menurut Dheeraj Mehrotra (2007), seorang pimpinan baik sebagi 

supervisor, guru, kepala sekolah, pendamping kegiatan, harus mengetahui apa yang 

diinginkan atau akan didapat oleh siswa, pengguna jasa atau konsumen.   Komitmen 

dari seluruh individu yang terlibat dibutuhkan dari pimpinan sampai level bawah 

untuk membentuk dan menyebarkan nilai kualitas kerja yang tinggi sehingga 

keberlanjutan tujuan kegiatan dapat tercapai  

2.  Perekatan ( binding mortar) 

Perekatan merupakan langkah menggabungkan bagian-bagian dari bagian 

fondasi sampai atap menjadi satu dalam bentuk rumah TQM. Perekatan bagian-

bagian di dalam TQM tersebut menggunakan elemen komunikasi. 

3.  Komunikasi (communication) 
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Komunikasi merupakan aktifitas interaktif antara pengirim dan penerima 

informasi. Keberhasilan TQM membutuhkan  komunikasi diantara seluruh anggota 

organisasi, penyedia atau pemasok, dan pengguna produk atau jasa. Supervisor 

atau pendamping harus membuka suasana agar pelaksana kegiatan dapat menerima 

dan mengirim informasi tentang proses TQM. Komunikasi dua arah dan saling 

membagi informasi yang benar merupakan kondisi vital yang diharapkan. Agar 

komunikasi tersebut dapat dipercaya, maka pesan yang disampaikan harus jelas dan 

penerima harus mengintepretasikannya sesuai alur pesan pengirim. Ada tiga 

perbedaan berkomunikasi dalam TQM, 

a.  Komunikasi ke bawah (downward communication) 

Merupakan komunikasi yang paling dominan di dalam organisasi. Presentasi dan 

diskusi biasanya dimulai dari komunikasi ini. Melalui komunikasi jenis ini, 

pendamping atau supervisor dapat menyampaikan TQM dengan jelas. 

b. Komunikasi ke atas (upward communication) 

Melalui komunikasi jenis ini, tenaga kerja atau pelaksana lapangan dapat 

menyampaikan saran kepada pimpinan sebagai dampak dari TQM. Saran dan 

kritik yang dapat meningkatkan kinerja dari para pelaksana lapangan harus 

diterima dan ditindaklanjuti sebagai koreksi nyata pelaksanaan TQM. Hal ini 

merupakan bentuk tingkat kepercayaan yang baik antara pendamping dan 

pelaksana lapangan atau pemberdayaan komunikasi melalui sikap saling terbuka 

dan mau mendengar dari yang lain. 

c. Komunikasi ke samping (sideways communication) 

Komunikasi jenis ini penting dilaksanakan, karena akan membuka kerjasama 

yang baik antar departemen atau bagian di suatu kegiatan. Melalui komunikasi 

ini akan terjadi hubungan yang baik antara pengguna dan pemasok sehingga 

terjadi hubungan komunikasi yang baik antar pelaksana program 

4.  Pembentukan Atap (roof) 

Roof atau pembentukan atap merupakan kegiatan yang terakhir dari 

pembentukan ujud suatu rumah, artinya atap dapat memayungi semua kegiatan dan 

memberi bentuk yang nyata dari keseluruhan pelaksanaan TQM.  
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5.  Penghargaan (recognition) 

Penghagaan merupakan bagian akhir dari suatu sistem TQM dan harus diberikan 

pada tim dan individu yang telah melaksanakan dan mencapai sesuai tujuan 

kegiatannya. Siapapun individu yang terlibat dalam suatu kegiatan telah menunjukkan 

kinerjanya baik sebagai sendiri maupun di dalam suatu tim. Mengetahui keberhasilan 

suatu pekerjaan merupakan tugas pendamping atau supervisor di lapangan. 

Penghargaan dapat merubah atau meningkatkan percaya diri, produktivitas, kualitas 

dalam menangani suatu pekerjaan menjadi lebih baik. Penghargaan harus segera 

diberikan karena merupakan hak setelah seseorang melaksanakan suatu pekerjaan. 

G. PENUTUP 

Penerapan TQM dalam pelaksanaan program  memerlukan komitmen yang tinggi 

dari anngota atau individu yang terlibat. Melalui delapan bagian TQM tersebut 

diharapkan akan diperoleh jaminan keberhasilan kegiatannya, peran kepalas sekolah 

sangat besar karena harus dapat mengembangkan, melatihkan dan menerapkan 

kedelapan bagian tersebut ke dalam pelaksanaan program pendidikan di sekolah 

Penerapan TQM tanpa landasan etika, integritas, dan kepercayaan tidak akan berhasil. 

Pelatihan baik untuk pemberdayaan TQM maupun keterampilan teknik tertentu 

merupakan kunci keterlaksanaan suatu program karena akan membentuk lingkungan 

kerja yang sesuai dengan tujuan program. Kepemimpinan dan kerja tim saling 

melengkapi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Kehilangan faktor komunikasi antar 

bagian dan pelaksana dapat menjadi beban atau kendala dari pelaksanaan kegiatan. 

Pemberian penghargaan yang sesuai baik untuk pelaksana program harus segera 

direalisasikan begitu mereka selesai melaksanakan dan mencapai prestasi kerjanya. 

Melalui penerapan TQM akan diperoleh kualitas kerja yang baik, membuat suasana kerja 

yang nyaman, berbagi pengetahuan yang saling menguntungkan, dan memperoleh 

penghargaan sesuai kinerjanya. 
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