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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Sistem Penjaminan Mutu

1. Pengertian Mutu

Mutu adalah bobot derajat, jenis, karat, kualitas, nilai: harga, kadar, kelas,

martabat, nilai dan taraf.1

Istilah mutu berasal dari bahasa Indonesia. Sedangkan menurut bahasa

inggris mutu adalah quality (kualitas), dalam pengertian umum mutu mengandung

makna derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang

maupun jasa. Barang dan jasa pendidikan itu bermakna dapat dilihat dan tidak

dapat dilihat tetapi dapat dirasakan.2

Menurut Tilaar bahwa mutu atau kualitas mempunyai banyak arti seperti:

degree of action, sesuai dengan requirement, keseluruhan karakteristik yang

memuaskan di dalam penggunaan produk.3

Heizer dan Render mendefenisikan kualitas sebagai kemampuan produk

atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan.4

Crosby dalam Nur Nasution menyatakan bahwa kualitas adalah

conformance to requirement, yaitu sesuai yang disyaratkan atau distandarkan.

Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah

1 Eko Endarmoko, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 423
2 Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi ke Lembaga

Akademik (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 53
3 Tilaar, H.A.R., Standar Pendidikan Nasional, suatu Tinjauan Kritis, (Jakarta: Rineka

Cipta, 2012), h. 36
4 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 113



9

ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi dan produk

jadi.5

Deming dalam Nur Nasution menyatakan bahwa kualitas adalah kesesuaian

dengan kebutuhan pasar. Apabila Juran mendefenisikan kualitas sebagai fitness fo

use dan Crosby sebagai conformance to requirement, Maka Deming

mendefenisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau

konsumen. Perusahaan harus benar-benar dapat memahami apa yang dibutuhkan

konsumen atau suatu produk yang akan dihasilkan.6

Feigenbaum dalam Nur Nasution menyatakan bahwa kualitas adalah

kepuasan pelanggan (full costumer satisfaction). Suatu produk berkualitas apabila

dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa

yang diharapkan konsumen atas suatu produk.

Garvin dan Gavis dalam Nur Nasution menyatakan bahwa kualitas adalah

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja,

proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan

pelanggan atau konsumen

Edward Sallis mengemukakan konsep mutu dalam tiga pengertian, yakni:

a. Mutu dalam konsep yang absolut (mutlak) dalam konsep ini, mutu dianggap

sesuatu yang ideal dan tidak ada duanya.

5 M. Nur Nasution, Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management), (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2015), h. 2

6 M. Nur Nasution, Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)..., h. 2



10

b. Mutu dalam konsep yang relatif, konsep ini menyatakan bahwa suatu produk

atau jasa telah memenuhi persyaratan atau kriteria, atau spesifikasi yang

ditetapkan standar

Mutu menurut konsumen, konsep ini menganggap konsumen sebagai

penentu akhir tentang mutu suatu produk atau jasa, sehingga kepuasan konsumen

menjadi prioritas.7

Konsep mutu yang dikemukakakan oleh Edward Sallis dapat disimpulkan

bahwa dari konsep-konsep ini didapatkan mutu/ kualitas bukanlah merupakan

tujuan akhir, melainkan sebagai alat ukur atas produk akhir dari standar yang

ditentukan.

Selain definisi mutu yang dikemukakan oleh Edward Sallis, "mutu secara

kebahasaan dapat diartikan scbagai derajat keunggulan suatu barang atau jasa

dibandingkan dengan yang lain".8 Ini berarti jika suatu barang atau jasa yang ada

memiliki keunggulan dibanding yang lainnya, barang maupun jasa tersebut dapat

dinilai bermutu. Dalam definisi yang lebih luas mengenai mutu/ kualitas, ada yang

menyebutkan bahwa kualitas/ mutu adalah "suatu nilai atau suatu keadaan".9 Ini

berarti bahwa suatu barang atau jasa dapat dikatakan bermutu jika memiliki nilai

yang terkandung didalamnya.

7 Umaedi, Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah (mengelola pendidikan dalam era
masyarakat berubah), (Jakarta: CEQM, 2004), h. 161

8 Umaedi, Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah..., h, 157
9 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), h. 68
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Goetsch dan davis mengemukakan pengertian mutu/ kualitas "sebagai

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pengguna produk atau jasa".10

Ini berarti bahwa jika suatu benda maupun keadaan dapat memenuhi atau

bahkan melebihi harapan pengguna produk maka dapat dikatakan bermutu. Jika

dalam pendidikan dapat diartikan bahwa output ataupun lulusan dapat dikatakan

bermutu jika dapat memenuhi atau melebihi harapan dan kebutuhan masyarakat

sebagai pengguna jasa pendidikan. Khusus dalam bidang jasa, diperlukan

pelayanan kepada pelanggan yang ramah tamah, sopan santun, serta jujur

sehingga dapat memuaskan masyarakat.

Jadi berdasarkan uraian defenisi dan menurut para pakar diatas, dapat

disimpulkan bahwa mutu/ kualitas adalah suatu standar atau ukuran untuk

memberi nilai terhadap tujuan yang ingin dicapai Selain itu mutu akan selalu

fokus pada ekspetasi atau harapan pelanggan yang puas terhadap suatu produk

atau jasa.

2. Mutu Pendidikan

Pendidikan bukan sekedar mengajarkan atau mentransfer pengetahuan, atau

semata mengembangkan aspek intelektual, melainkan juga untuk

mengembangkan karakter, moral, nilai-nilai, dan budaya peserta didik.

Undang-undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1

dijelaskan hahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik

10 Eti Rochaety, dkk, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2006), h. 96
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melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan bagi peranannya di

masa yang akan datang."11

Dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 Bab I Pasal layat (1)

dikatakan bahwa :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadaian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan Negara.12

Pada proses pendidikan, mutu pendidikan berkaitan dengan bahan ajar,

metodologi, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, lingkungan dan

sebagainya. Namun pada hasil pendidikan, mutu berkaitan dengan prestasi yang

dicapai sekolah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa tes kemampuan

akademik, seperti ulangan umum, raport, ujian nasional, dan prestasi non

akademik seperti dibidang olahraga, seni atau keterampilan.13

Di katakan pula bahwa dalam konteks pendidikan, pengertian mutu

mengacu pada masukan, proses, keluaran, dan dampaknya.

a. Mutu masukan dapat dilihat dari kondisi baik atau tidaknya masukan sumber

daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf, dan siswa. Memenuhi

atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku,

kurikulum, sarana prasarana, dan lain-lain. Memenuhi atau tidaknya perangkat

lunak pendidikan, seperti peraturan, instruktur organisasi dan deskripsi kerja.

11 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h.
37

12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengertian pendidikan
13 Choirul Fuad Yusuf, Budaya Sekolah dan Mutu Pendidikan, (Jakarta: PT. Pena

Citrasatria, 2008), h. 21
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Mutu masukan yang berupa harapan, seperti visi, motivasi, ketekunan serta

cita-cita.14

b. Mutu proses meliputi kemampuan sumber daya sekolah mentrasformasikan

multi jenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu

bagi siswa Seperti, kesehatan, kedisiplinan, kepuasan, keakraban, dan lain-

lain.15

c. Mutu keluaran, yakni hasil pendidikan di pandang bermutu jika mampu

melahirkan keunggulan akademi (nilai) dan ekstrakurikuler (aneka jenis

keterampilan) pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang

pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.16

Jadi kesimpulan dari pembahasan diatas mutu pendidikan adalah suatu

standar atau ukuran kualitas suatu pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan.

Selain itu juga mutu pendidikan mengacu pada proses input, procces, dan output.

3. Penjaminan Mutu

Quality Assurance (QA) atau jika diterjemahkan langsung ke dalam bahasa

Indonesia adalah "Penjaminan Kualitas". Istilah "Assurance" atau "Jaminan"

menyatakan suatu kepastian ataupun kepercayaan terhadap produk yang

dihasilkan oleh suatu perusahaan. Quality Assurance (QA) menjamin kualitas

14 Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah (dari unit birokrasi ke lembaga
akademik), (Jakarta: PT. Bumi Aksar, 2008), h. 53

15 Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah..., h. 54
16 Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah..., h. 54
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produk yang dihasilkan dan memastikan proses pembuatan produk tersebut sesuai

dengan standar dan persyaratan yang telah ditentukan.17

Menurut Suparlan Penjaminan Mutu adalah perbuatan menjamin kualitas

yang lebih menekankan pada masalah prosesnya.18

Gryna mendefinisikan penjaminan mutu adalah kegiatan atau aktivitas-

aktivitas dalam menunjukkan bukti-bukti yang dapat memberikan kepercayaan

atau jaminan bahwa mutu dapat dipenuhi.19

Sallis menyatakan bahwa mutu bukanlah sebuah akhir, namun sebagai

sebuah alat dimana produk atau jasa dinilai, yaitu apakah telah memenuhi standar

yang telah ditetapkan. Lebih lanjut Sallis menyatakan bahwa penjaminan mutu

lebih menekankan pada tanggungjawab (responsibility) tenaga kerja disbanding

dengan inspeksi control mutu.20

Definisi penjaminan mutu berdasarkan ISO 8402-1994 adalah semua

perencanaan dan aktivitas-aktivitas sistematis yang diterapkan dalam sistem mutu

dan unjuk kerja sebagai kebutuhan, untuk memberikan jaminan atau kepercayaan

yang memadai bahwa dengan kesungguhan untuk memenuhi tercapainya mutu

yang diharapkan.

17 Budi Kho, Pengertian Quality Control dan Quality Assurance (QA & QC), diakses dari
https://ilmumanajemenindustri.com/perbedaan-pengertian-quality-control-qc-quality-assurance-qa/
pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 06.25

18 Suparlan, Menjadi Guru Efektif, (Yogyakarta: Hikayat, 2005), h. 178
19 Gryna, M. F. Quality Planning and Analysis. From Product Depelopment through Use,

(New York: McGraw-Hill, 2001), h. 659
20 Edward Sallis, Total Qulity Management in Education, (London: Kogan Page Education

Management Series, 2003), h. 120
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Jadi dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa penjaminan mutu adalah

suatu proses atau kegiatan menjaga kualitas atau ekspetasi pelanggan terhadap

suatu produk atau jasa.

Pengembangan jaminan mutu merupakan upaya yang sangat kompleks

Aspek-aspek khusus yang perlu diperhatikan antara lain adalah:21

a. Kurikulum.

Dalam mengendalikan jaminan mutu pendidikan perlu memperhatikan

pengorganisasian kurikulum dan menetapkan sasaran yang jelas dan upaya untuk

mencapainya. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan;

1) tujuan yang hendak dicapai harus jelas

2) program harus sederhana dan fleksibel,

3) program-program yang telah disusun harus sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan,

4) program yang dikembangkan harus menyeluruh dan harus jelas

pencapaiannya, dan

5) harus ada kordinasi antara komponen pelaksana program di sekolah.22

b. Implementasi kurikulum

Impelemntasi kurikulum adalah upaya pelaksanaan atau penerapan

kurikulum yang telah dirancang/didesain.23 Dalam penjaminan mutu pendidikan

difokuskan pada proses manajemen kurikulum, pembelajaran berkualitas yang

21 Sitti Roskina Mas, Pengelolaan Penjaminan Mutu Pedidikan, (Yogyakarta. Zahir
Publishing, 2017), h. 21

22 Sitti Roskina Mas, Pengelolaan Penjaminan Mutu Pedidikan..., h. 22
23 Imas Kurinasih dan Berlin Sani, Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013:

Memahami Berbagai Aspek Dalam Kurikulum 2013, (Jakarta: Kata Pena, 2014), h. 5
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didukung media pembelajaran, dan sistem penilaian yang dapat mengukur

keberhasilan pendidikan. Proses manajemen kurikulum meliputi perencanaan,

pelaksanaan, dan evalussinya. Peningkatan mutu pembclajaran dengan

penggunaan media pembelajaran yang mengacu pada aktivitas.

1) Bantuan klinis,

2) perencanaan dengan merumuskan tujuan pembelajaran, pengalaman

belajar, dan prosedur asesmen

3) pengajaran

4) manajemen kelas, dan

5) memonitor perkembangan dengan memberikan asesmen yang

berkelanjutan.

c. Peserta didik

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan

jenis pendidikan tertentu. 24 Dalam mengendalikan mutu layanan pembelajaran

perlu memperhatikan kondisi peserta didik meliputi tingkat kecerdasannya,

kesehatannya, minat dan bakatnya, suasana emosi, dan motivasi belajarnya.

Dengan demikian, rekrutmen peserta didik ditentukan dengan kriteria sehat

jasmani dan rohani, dan lulus tes. Prosedur seleksinya dapat dilakukan dengan

alur;

1) masa persiapan,

2) masa pendaftaran,

24 Undang-undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Bab 1 Pasal 1No.4
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3) seleksi tulis,

4) pengumuman kelulusan, dan

5) tes kesehatan dan persiapan masuk sekolah. Sebagai masukan utama (input)

unsur utama dalam proses layanan pembelajaran dan unsur utama dalam

keluaran (output) kondisi peserta didik merupakan potensi dasar untuk

menentukan mutu proses dan hasil pembelajaran.25

d. Kompetensi profesional guru.

Dalam mengendalikan jaminan mutu pendidikan perlu memperhatikan

kompetensi profesional guru yang akan mempengaruhi mutu untuk kerjanya

dalam melayani proses pembelajaran. Mutu kompetensi profesional guru

merupakan perpaduan antara

1) potensi dan kondisi pribadi yang dimiliki oleh para guru sendiri (tingkat

kecerdasan, kondisi kebugaran jasmani dan keschatan rohaninya

komitmen semangat untuk maju, ketenangan dan jaminan kerja dan

lainnya,

2) mutu pendidikan pra-jabatan yang ditempuhnya

3) mutu pendidikan dari para pengawas, kepala sekolah dan pemandu bidang

studi dalam berbagai kesempatan. Tingkat kinerja guru dalam

pembelajaran ditunjukkan dalam kesungguhannya menunaikan tugas

profesinya. Oleh karena itu, mutu guru menjadi indikator untuk menjaga

kualitas pembelajaran dan guru merupakan pelaksana utama pembelajaran

25 Sitti Roskina Mas, Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan..., h. 22
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yang harus memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi dalam

pembelajaran.26

e. Fasilitas pendidikan.

Dalam mengendalikan jaminan mutu pendidikan di sekolah perlu pula

memperhatikan ketersediaan fasilitas belajar, seperti buku pelajaran, alat alat

pendidikan/peraga, kondisi papan tulis, kenyamanan bangku dan meja murid.

Pemanfaatan sumber belajar dan alat-alat pelajaran untuk menciptakan proses

pembelajaran yang bermakna tergantung terutama pada mutu kinerja profesional

guru. Sekolah yang mengelola fasilitasnya dengan baik akan menciptakan kondisi

yang menyenangkan dan akan menampilkan kenyamanan, keindahan,

kemutakhiran, dan kemudahan dalam penggunaannya.27

f. Budaya sekolah

Menurut Short dan Greer mendefinisikan bahwa budaya sekolah merupakan

keyakinan, kebijakan, norma, dan kebiasaan dalam sekolah yang dapat dibentuk,

diperkuat, dan dipelihara melalui pimpinan dan guru-guru di sekolah.28 Dalam

mengendalikan jaminan mutu pendidikan di sekolah perlu pula memperhatikan

mutu kehidupan dan budaya sekolah. Kondisi tersebut dicerminkan pada

terciptanya respon psikologis yang menyenangkan dari penghuni sekolah terhadap

seluruh aspek lingkungan sekolah.29

26 Sitti Roskina Mas, Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan..., h. 22
27 Sitti Roskina Mas, Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan..., h. 24
28 Zamroni, Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural, (Yogyakarta: Gavin

Kalam Utama, 2011), h. 133
29 Sitti Roskina Mas, Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan..., h. 24



19

g. Pembiayaan pendidikan.

Dalam mengendalikan jaminan mutu pendidikan di sekolah perlu

memperhatikan ketertiban pengelolaan dana pendidikan. Penggunaan dana

pendidikan yang diperoleh baik dari pemerintah, iuran orangtua siswa, dan dari

masyarakat melalui komite sekolah perlu direncanakan sebaik-baiknya.

Pendidikan yang baik memerlukan biaya yang lebih besar dari pada pendidikan

yang jelek. Akan tetapi, biaya yang wajar dengan pengelolaan yang baik akan

jauh lebih efektif daripada biaya yang besar dengan pengelolaan yang jelek.30

h. Perhatian dan partisipasi masyarakat.

Dalam mengendalikan mutu pendidikan di sekolah perlu pula

memperhatikan kepeduliaan masyarakat terhadap sekolah. Kepeduliaan

masyarakat (termasuk orang tua) terhadap sekolah tidak hanya sekedar

ditunjukkan oleh kesediam membaniu sekolah dalam bentuk fisik atau bantuan

biaya akan tetapi pada masa kini kepedulian tersebut perlu mencakup aspek-aspek

yang berkaitan dengan mutu layanan pembelajaran yang dilakukan. Dibentuknya

semacam "dewan mutu" merupakan lembaga yang diperlukan pada masa kini

untuk mengoreksi dan memberi masukan ide sebagi upaya peningkatan mutu

pendidikan di sekolah.31

i. Perilaku manajemen pendidikan.

Dalam mengendalikan jaminan mutu pendidikan di sekolah perlu pula

memperhatikan peluang untuk memberdayakan manajemen sekolah. Para pejabat

yang menduduki posisi dalam struktur organisasi hendaknya menahan diri untuk

30 Sitti Roskina Mas, Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan..., h. 24
31 Sitti Roskina Mas, Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan..., h. 25
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menggurui atau mendikte sekolah baik langsung maupun melalui juknis (petunjuk

teknis) atau juklak (petunjuk pelaksanaan). Prakarsa dan inisiatif perlu

dikembangkan di tingkat bawah sehingga masing-masing kelembagaan sekolah

secara lambat laun memiliki kapasitas untuk melakukan "need assesment" dan

menggali berbagai sumber dana yang diperlukan bagi pengembangan dirinya

sendiri.32

j. Keasramaan.

Keasramaan merupakan salah satu bentuk pelayanan khusus pada peserta

didik pada penyelenggaraan pendidikan. Keasramaan merupakan bagian

pelayanan terpadu terhadap pembinaan ilmu pengetahuan, iman dan taqwa, serta

keterampilan sehingga peserta didik dapat memiliki kesadaran diri, motivasi diri,

pengaturan diri, empati, dan keterampilan sosial sehingga visi, misi, dan tujuan

pendidikan dapat tercapai. Karena pendidikan berlangsung setiap saat, guru dan

siswa hidup bersama-sama, maka siswa akan terdidik dengan sempurna, tidak

hanya pengetahuan, tetapi lebih kepada cara hidup yang nyata dan berperilaku

baik.33

4. Tujuan Penjaminan Mutu

Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan

kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan dalam pembukaan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dicapai melalui

penerapan SPMP. Sedangkan tujuan antara yang hendak dicapai melalui sistem

32 Sitti Roskina Mas, Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan..., h. 25
33 Sitti Roskina Mas, Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan..., h. 25
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penjaminan mutu pendidikan ini adalah terbangunnya sistem penjaminan mutu

pendidikan, meliputi:

a. Terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonfomal, dan atau informal.

b. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam

penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau

program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan,

pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi.

c. Ditetapkan secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan

formal dan/atau nonformal.

d. Terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang

dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program

pendidikan.

e. Terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal

berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan

tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan,

penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau

kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah.34

5. Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu

Substansi utama sistem penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan dengan

pendekatan siklus PDCA (Plan-Do-Check-Action) pada proses penyelenggaraan

pendidikan.

a. Perencanaan mutu (Plan)

34 Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
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Plan, adanya perencanaan berkaitan dengan perencanaan mutu, meliputi

penetapan kebijakan mutu, penetapan tujuan mutu beserta indikator

pencapaiannya, serta penetapan prosedur untuk pencapaian tujuan mutu.

Rencana ini disusun berdasarkan prinsip 5W+IH (what, why, who, when,

where, dan how) yang dibuat secara jelas dan terperinci, serta menetapkan sasaran

maupun target yang musti dicapai.35

b. Pelaksanaan (Do)

Do, adanya pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan, maka untuk

penjaminan mutu pendidikan, seluruh proses pendidikan termasuk pelayanan

administrasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

c. Evaluasi (Check)

Check, adanya monitoring, pemeriksaan, pengukuran dan evaluasi terhadap

pelaksanaan dan hasil pelaksanaan termasuk audit mutu internal.

d. Action

Adanya tindak lanjut dan perbaikan dari hasil evaluasi, menyusun rencana,

perbaikan dan menyusun laporan pelaksanaan program pendidikan.36

Penyesuaian dilakukan bila dianggap perlu, didasarkan pada hasil analisis.

Penyesuaian berkenaan dengan standardisasi prosedur baru guna menghindari

timbulnya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran haru bagi

perbaikan berikutnya.37

B. Konsep Rekrutmen Guru

1. Pengertian Guru

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

35 Umi Hanik, Implementasi Total Quality Management dalam Peningkatan Kualitas
Pendidikan, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), h. 22

36 Sugeng Listyo, Prabowo, Implementasi Sistem Manajemen Mutu (ISO:9001:2008) di
Perguruan Tinggi (Guidelenes IWA-2), (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 56-57.

37 Umi Hanik, Implementasi Total Quality..., h. 23
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pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah.38

Sedangkan menurut Hadari Nawawi bahwa pengertian guru dapat dilihat

dari dua sisal. Pertama, “Secara sempit guru adalah ia yang berkewajiban

mewujudkan program kelas, yakni orang yang kerjanya mengajar dan

memberikan pelajaran di kelas. Sedangkan secara luas diartikan guru adalah orang

yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung

jawab dalam membantu anak-anak dalam mencapai kedewasaan masing-

masing.”39

Sedangkan menurut Uno Hamzah mendefinisikan guru adalah sebagai

berikut: dalam proses pendidikan guru merupakan tenaga profesional yang

mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, dengan demikian Uno Hamzah

mengatakan bahwa:

Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam

mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Guru bertugas sebagai

tenaga profesional maka guru harus ikut dalam menentukan kebijakan pendidikan

di dalam kelas atau sekolah melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaannya, sesuai

dengan pandangan tentang administrasi kelas atau sekolah yang harus dikelola

melalui usaha kerja bersama.40

38 Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 & Peraturan Pemerintah RI nomor 74 tahun
2008 tentang guru dan dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2009), cet. 2, h. 2

39 Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas, (Jakarta, Gunung Agung,
1982), h. 123

40 Uno Hamzah, Teori Motivasi dan Pengukuran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 99-100
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Sardiman AM. Memberikan pengertian guru adalah, “Tenaga profesional di

bidang kependidikan yang memiliki tugas “mengajar”, “mendidik” dan

“membimbing” anak didik agar menjadi manusia yang berpribadi (pancasila)”.41

Jadi kesimpulannya guru adalah seorang yang mengajar, mendidik, dan

membimbing peserta didik. Guru dalam hal ini adalah guru yang telah memenuhi

persyaratan kualifikasi formal.

2. Standar Guru

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun  2005 tentang Guru

dan Dosen, pada BAB IV Guru sebagai berikut :42

Pasal 8
Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan

pendidikan nasional.

Pasal 9
Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui

pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10
(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

41 Sardiman, AM., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada, 2000), h. 148

42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen



25

Lebih lanjut yang mengatur tentang standar guru terdapat dalam peraturan

pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, pada BAB VI Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan :43

Pasal 28
(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai

agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat

pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang

dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai

ketentuan perundangundangan yang berlaku.

(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

a. Kompetensi pedagogik;

b. Kompetensi kepribadian;

c. Kompetensi profesional; dan

d. Kompetensi sosial.

(4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang

diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati

uji kelayakan dan kesetaraan.

43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
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(5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan

oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29
(1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau

sarjana (S1)

b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini,

kependidikan lain, atau psikologi; dan

c. sertifikat profesi guru untuk PAUD

(2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau

sarjana (S1)

b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI,

kependidikan lain, atau psikologi; dan

c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI

3. Standar Kualifikasi Calon Guru Khas JSIT

Calon Guru Sekolah Islam Terpadu  memiliki kualifikasi:44

1. Beragama Islam

2. Tidak Merokok

3. Untuk wanita senantiasa berjilbab

4. Minimal berpendidikan S1

44 Standar Mutu Sekolah Islam Terpadu, Standar Kualifikasi Calon Guru Khas JSIT
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5. Mengikuti Taklim rutin

6. Dapat membaca Al Quran

7. Berakhlakul karimah

8. Terbebas Narkoba dan Alkohol

4. Pengertian Rekrutmen

Salah satu cara agar suatu organisasi dapat mewujudkan tujuannya secara

efektif yaitu dengan melalui perekrutan. Karena dengan perekrutan sumber daya

manusia yang tepat dapat mewujudkan tujuan organisasi secara efektif.

Perekrutan adalah proses menarik orang-orang pada waktu yang tepat,

dalam jumlah yang cukup, dan dengan persyaratan yang layak, untuk mengisi

lowongan dalam organisasi.45

Penarikan tenaga kerja (Recruitment) merupakan proses pencarian calon

karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan.46

Langkah awal dalam fungsi operatif pengelolaan guru adalah pengadaan

tenaga kerja  (procurement), fungsi pengadaan tenaga kerja (guru) yaitu

serangkaian proses kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan tenaga kerja

(guru) yang memadai berdasarkan kebutuhan organisasi (need assesment)

sebagaimana yang dituangkan dalam job analysis.47

Menurut Ibrahim Bafadal, rekrutmen guru merupakan satu aktivitas

manajemen yang mengupayakan didapatkannya seorang atau lebih calon pegawai

45 R. Wayne Mondy, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid 1 Edisi 10, (Jakarta:
Erlangga, 2008), h. 132

46 Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 140
47 Ramayulis, Mulyadi, Manajemen & Kepemimpinan Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam

Mulia, 2017),  h.117
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yang betul-betul potensial untuk menduduki posisi tertentu di sebuah lembaga.

Sebagai bagian dari organisasi seluruh sumber daya manusia (SDM) yang ada

memang harus mendapatkan perhatian, karena mereka akan memberikan

kontribusinya masing-masing dalam pencapaian tujuan organisasi.48

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah

proses untuk mendapatkan sumber daya manusia dalam mewujudkan tujuan suatu

organisasi.

Jadi adapun rekrutmen guru adalah kegiatan mencari dan mendapatkan

tenaga pendidik (guru) yang sangat berpotensi dengan melalui tahapan-tahapan

yang telah dipersiapkan oleh suatu sekolah.

5. Prinsip-prinsip Rekrtumen Guru

Dalam rangka mendapatkan calon guru yang professional, memenuhi

kualifikasi, dan menjanjikan untuk menduduki posisi tertentu tidaklah mudah, ada

beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam perencanaan atau pelaksanaan

rekrtumen guru, diantaranya :

a. Rekrutmen guru harus dirancang secara matang agar dapat memenuhi

kebutuhan.

b. Rekrutmen guru harus dilakukan secara objektif. Artinya panitia seleksi

pegawai baru menetapkan pelamar yang lulus dan pelamar yang tidak lulus

secara objektif. Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan secara objektif

48 Isnaini, Rohmatun Lukluk. "Implementasi Rekrutmen Guru di SD Ta'mirul Islam
Surakarta (Kajian Manajemen Sumber Daya Manusia Di SD Islam)." Jurnal Pendidikan Agama
Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 111
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diniliai tidak lulus, dan sebaliknya pelamar yang memenuhi persyaratan

ditetapkan sebagai pelamar yang lulus.

c. Agar didapatkan calon yang professional, sebaiknya materi seleksi pegawai

baru harus komprehensif mencakup semua, aspek persyaratan yang harus

dimiliki oleh calon guru.49

6. Alasan Rekrutmen Guru

Rekrutmen dilaksanakan dalam suatu organisasi karena kemungkinan

adanya lowongan dengan beranekaragaman alasan, antara lain:50

a. Berdirinya organisasi baru Berdirinya kelas baru atau penambahan kelas

karena meningkatnya jumlah siswa, jadi membutuhkan guru baru pula.

b. Adanya perluasan kegiatan Yang dimaksud perluasan kegiatan seperti halnya

kegiatan les atau ekstrakurikuler baru.

c. Terciptanya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru Adanya

rancangan program baru sehingga membutuhkan tenaga baru pula.

d. Adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain Mutasi atau pekerja yang

pindah ke organisasi lain biasanya dikarenakan pindah rumah atau ikut

suami/istri ke daerah lain.

e. Adanya pekerja yang berhenti, baik dengan hormat maupun tidak dengan

hormat sebagai tindakan punitive Pekerja yang berhenti karena cuti hamil atau

49 Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2008) cet. 4, h. 22

50 Faustino Cardoso Gomes, Manjemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: C.V Andi
Offset, 2003), h. 105-106.
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karena telah melanggar peraturan sehingga diberhentikan oleh pihak

lembaga/instansi yang terkait.

f. Adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun Usia pensiun atau

usia lanjut sudah tidak mungkin melakukan proses belajar mengajar.

g. Adanya pekerja yang meninggal dunia.

7. Proses Rekrutmen Guru

Proses rekrutmen guru bisa dilakukan melalui empat kegiatan yaitu sebagai

berikut:51

a. Persiapan rekrutmen guru.

Kegiatan pertama, dalam proses rekrutmen guru baru, adalah melakukan

persiapan rekrutmen guru baru. Persiapan rekrutmen guru baru harus matang

sehingga melalui rekrutmen tersebut sekolah bisa memperoleh guru yang baik.

Kegiatan persiapan rekrutmen guru baru ini meliputi:

1) Pembentukan panitia rekrutmen guru baru.

2) Pengkajian berbagai undang-undang atau peraturan pemerintah, peraturan

yayasan yang berkenaan dengan peraturan penerimaan guru, walaupun

akhir-akhir ini telah diberlakukan otonomi daerah.

3) Penetapan persyaratan-persyaratan untuk melamar menjadi guru baru.

4) Penetapan prosedur pendaftaran guru baru.

5) Penetapan jadwal rekrutmen guru baru.

51 Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar…, h. 30- 32



31

6) Penyiapan fasilitas yang diperlukan dalam proses rekrutmen guru baru,

seperti media pengumuman penerimaan guru baru, format rekapitulasi

pelamar, dan format rekapitulasi pelamar yang diterima.

7) Penyiapan ruang atau tempat memasukan lamaran guru baru.

8) Penyiapan bahan ujian seleksi, pedoman pemeriksaan hasil ujian dan

tempat ujian.

b. Penyebaran pengumuman penerimaan guru baru.

Begitu persiapan telah selesai dilakukan, maka kegiatan berikutnya

penyebaran pengumuman dengan melalui media yang ada seperti brosur, siaran

radio, surat kabar dan sebagainya. Sudah barang tentu yang digunakan sebaiknya

media yang dapat dengan mudah dibaca dan didengar oleh masyarakat.

Pengumuman penerimaan guru baru yang baik berisi tentang waktu, tempat,

persyaratan, dan prosedur mengajukan lamaran.

c. Penerimaan lamaran guru baru.

Begitu pengumuman Penerimaan lamaran guru baru telah disebarkan tentu

masyarakat mengetahui bahwa dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana

tercantum dalam pengumuman, ada penerimaan guru baru disekolah. Mengetahui

ada penerimaan guru baru itu, lalu masyarakat yang berminat memasukkan

lamarannya. Panitia pun mulai menerima lamaran tersebut. Kegiatan yang harus

dilakukan panitia meliputi:

1) Melayani masyarakat yang memasukkan lamaran kerja.

2) Mengecek semua kelengkapan yang harus disertakan bersama surat

lamaran.
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3) Mengecek semua isian yang terdapat didalam surat lamaran,seperti nama

pelamar, alamat pelamar.

4) Merekap semua pelamar dalam format rekapitulasi pelamar. Untuk

melamar, seseorang diharuskan mengajukan surat lamaran. Surat lamaran

tersebut harus dilengkapi dengan berbagai surat keterangan, seperti ijazah,

surat keterangan kelahiran yang menunjukan umur pelamar, surat

keterangan warga Negara Indonesia (WNI), surat keterangan kesehatan

dari Dokter, surat keterangan kelakukan baik dari kepolisian.

5) Seleksi pelamar. Setelah pendaftaran atau pelamaran guru baru ditutup,

kegiatan berikutnya adalah seleksi atau penyaringan terhadap semua

pelamar. seleksi merupakan suatu proses pembuatan perkiraan mengenai

pelamar yang mempunyai kemungkinan besar untuk berhasil dalam

pekerjaanya setelah diangkat menjadi guru. Ada lima teknik dalam hal ini

yaitu inventaris biografis, wawancara, pemeriksaan badan, teknik tes, dan

penilaian oleh pusat penilaian.

C. Konsep Proses Pembelajaran

1. Pengertian Pembelajaran

Menurut Sanjaya kinerja guru berkaitan dengan tugas perencanaan,

pengelolaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar siswa.52

Brown dalam Sardiman menjelaskan tugas dan peranan guru, antara lain:

menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan

52 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum berbasis Kompetensi,
(Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 13-14
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mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan

belajar siswa.53

Dengan demikian yang dimaksud dengan proses belajar mengajar adalah

inti dari proses pendidikan secara keseluruhan, kegiatan belajar mengajar adalah

“suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan”.54

Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan

interaksi antara guru-siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam

situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar.

Proses pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mana

suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi suatu situasi yang dihadapi dan

karakteristik-karakteristik dari perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan

berdasarkan kecenderungan-kecenderungan reaksi asli, kematangan atau

perubahan-perubahan sementara.55

Jadi Pembelajaran sebagai wujud dari kinerja guru, maka segala kegiatan

pembelajaran yang dilakukan guru harus menyatu, menjiwai, dan menghayati

tugas-tugas yang relevan dengan tingkat kebutuhan, minat bakat, dan tingkat

kemampuan peserta didik serta kemampuan guru dalam mengorganisasi materi

pembelajaran.

53 Sardiman, AM., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar..., h. 142
54 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka

Cipta, 2010), h. 37
55 Jogiyanto, Sistem Informasi Keperilakuan, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), h. 12
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2. Standar Pembelajaran

Adapun standar proses pembelajaran terdapat peraturan pemerintah

Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

pada BAB IV Standar Proses sebagai berikut :56

Pasal 19
(1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses

pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.

(3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran,

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan

pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran

yang efektif dan efisien.

Pasal 20
Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan

pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar,

metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pasal 21
(1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan

56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
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beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks

pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik

setiap pendidik.

(2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan

budaya membaca dan menulis.

Pasal 22
(1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai

teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

(2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes

tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau

kelompok.

(3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan

dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik

penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan

satu kali dalam satu semester.

Pasal 23
Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)

meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah

tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 24
Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,

penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran

dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
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3. Kompetensi Guru

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kompetensi berarti

“kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal”.57

Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan

perilaku yang harus di miliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru dalam

melaksanakan tugas keprofesionalannya, ditampilkan melalui unjuk kerja.58

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar
yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kebiasaan berfikir dan
bertindak secara konsisten dan terus menerus dapat memungkinkan seseorang
untuk menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan dan
nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu.59

Kata kompetensi secara harfiah dapat diartikan sebagai “kemampuan”.60

Kata ini sekarang menjadi kunci dalam dunia pendidikan. Dengan memiliki

kompetensi yang memadai, khususnya seorang guru dapat melaksanakan tugasnya

dengan baik. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya dunia pendidikan jika para

gurunya tidak memiliki kompetensi memadai. Makna penting kompetensi dalam

dunia pendidikan didasarkan atas pertimbangan rasional bahwasanya proses

pembelajaran merupakan proses yang rumit dan kompleks. Ada beragam aspek

yang saling berkaitan dan memengaruhi berhasil atau gagalnya kegiatan

pembelajaran. Mereka yang yang mampu memberi pencerahan kepada siswanya

dapat dipastikan memiliki kompetensi sebagai guru professional.

57 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
hal.453

58 Sarimaya, Farida, Sertifikasi Guru Apa, Mengapa, dan Bagaimana, (Bandung: Yrama
Widya, 2008), h. 17

59 Akhyak, Profil Pendidik Sukses, (Surabaya: Elkaf, 2006), h. 19
60 Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif “memberdayakan dan mengubah jalan hidup

siswa” (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 56
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W. Robert Huston mendefinisikan kompetensi “Competence ordinarily is

defined as adequacy for a task or as possesi on of reguire knowledge, skill, and

abilities”. (Suatu  tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan keterampilan

dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang).61

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal,

keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara kaffah membentuk

kompetensi standar profesi guru, yang mencangkup penguasaan materi,

pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan

pribadi dan profesionalisme.62

Kompetensi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan

kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang menjadi bagian dari dirinya

sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik

dengan sebaik-baiknya. Pengertian kompetensi guru adalah “seperangkat

penguasaan, kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan

kinerjanya secara tepat dan efektif”.63

Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang
dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan, dengan demikian suatu
kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau kerja yang dapat dipertanggung
jawabkan (rasional) dalam upaya mencapai tujuan.64

Kesadaran akan kompetensi juga menuntut tanggung jawab yang berat bagi

para guru itu sendiri. Dia harus berani menghadapi tantangan dalam tugas maupun

61 Munardji, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), h. 65
62 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT Rosda Karya,

2007), h. 26
63 Kunandar, Guru Profesional : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 55
64 Wina Sanjaya, “Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi”

dalam Akhyak, Profil Pendidik Sukses…, h. 20
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lingkungannya, yang akan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Berarti dia

juga harus berani merubah dan menyempurnakan diri sesuai dengan tuntutan

zaman.

D. Konsep Evaluasi Pembelajaran

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut Mehrens dan

Lehmann yang dikutip oleh Ngalim Purwanto, evaluasi dalam arti luas adalah

suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat

diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.65

Selanjutnya, Roestiyah dalam bukunya Masalah-masalah ilmu keguruan

yang kemudian dikutip oleh Slameto, mendeskripsikan pengertian evaluasi

sebagai berikut:66

a. Evaluasi adalah proses memahami atau memberi arti, mendapatkan dan

mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak- pihak pengambil

keputusan.

b. Evaluasi ialah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalamdalamnya,

yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa, guna mengetahui sebab akibat

dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan

kemampuan belajar.

65 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2004), Cet ke-12, h.3

66 Slameto, Evaluasi Pendidkan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet ke-3, h. 6
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c. Dalam rangka pengembangan sistem instruksional, evaluasi merupakan suatu

kegiatan untuk menilai seberapa jauh program telah berjalan seperti yang telah

direncanakan.

d. Evaluasi adalah suatu alat untuk menentukan apakah tujuan pendidikan dan

apakah proses dalam pengembangan ilmu telah berada di jalan yang

diharapkan.

2. Standar Evaluasi

Adapun standar evaluasi sesuai termaktub dalam peraturan pemerintah

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

pada BAB XII Evaluasi sebagai berikut :67

Pasal 78
Evaluasi pendidikan meliputi:

a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan

sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan;

b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah;

c. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

d. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

e. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau

organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan;

67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
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Pasal 79
(1)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir a dilakukan oleh

satuan pendidikan pada setiap akhir semester.

(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

meliputi:

a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;

b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan

ekstrakurikuler;

c. hasil belajar peserta didik;dan

d. realisasi anggaran;

(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan.

3. Tujuan Evaluasi Pembelajaran

Menurut Anas Sudijono, evaluasi formatif ialah evaluasi yang dilaksankan

ditengah tengah atau pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, yaitu

dilaksanakan pada setiap kali satuan program pelajaran atau sub pokok bahasan

dapat diselesaikan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik

telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan.68

Secara umum, dalam bidang penidikan, evaluasi bertujuan untuk:69

a. Memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai dimana

tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian

68 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2006), h.23

69 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan..., h. 16
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tujuan-tujuan kurikuler setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka

waktu yang telah ditentukan.

b. Mengukur dan menilai sampai di manakah efektifitas mengajar dan metode-

metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik, serta

kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta.

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari kegiatan evluasi dalam bidang

pendidikan adalah:70

a. Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program

pendidikan.

b. Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan peserta

didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan

ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya.

Evaluasi dalam pembelajaran dilakukan untuk kepentingan pengambilan

keputusan, misalnya tentang akan digunakan atau tidaknya suatu pendekatan,

metode, atau teknik. Tujuan utama dilakukan evaluasi proses pembelajaran adalah

sebagai berikut:71

a. Menyiapkan informasi untuk keperluan pengambilan keputusan dalam proses

pembelajaran.

b. Mengidentifikasi bagian yang belum dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.

c. Mencari alternatif tindak lanjut, diteruskan, diubah atau dihentikan.

70 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan..., h. 17
71 Ahmad Sofyan, dkk, Evaluasi Pembelajaran IPA Berbasis Kompetensi, (Jakarta: UIN

Jakarta Press, 2006), Cet ke-1, h. 31-32
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4. Teknik Evaluasi Pembelajaran

Istilah teknik dapat diartikan sebagai alat. Jadi teknik evaluasi berarti alat

yang digunakan dalam rangka melakukan kegiatan evaluasi. Berbagai macam

teknik penilaian dapat dilakukan secara komplementer (saling melengkapi) sesuai

dengan kompetensi yang dinilai, teknik penilaian yang dimaksud antara lain

melaui tes, observasi, penugasan, inventori, jurnal, penilaian diri dan penilaian

antar teman yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat

perkembangan peserta didik.

Dalam konteks evaluasi hasil proses pembelajaran di sekolah dikenal

adanya 2 macam teknik, yaitu teknik tes, maka evaluasi dilakukan dengan jalan

menguji peserta didik, sedangkan teknik non test, maka evaluasi dilakukan dengan

tanpa menguji peserta didik.

a. Teknik tes Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka

pengukuran dan penilaian dibidang pendidikan yang berbentuk pemberian

tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-

perintah oleh testee sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan

tingkah laku dengan nilai-nilai yang dicapai oleh testee lainnya atau

dibandingkan dengan nilai standar tertentu.72

b. Dengan teknik non tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik

dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan:73

72 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan..., h. 67
73 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,

2002), Cet ke-4, h. 27-31
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1) Skala bertingkat (Rating scale) skala menggambarkan suatu nilai yang

berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan.

2) Quesioner (Angket) yaitu sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh

orang yang akan diukur (responden).

3) Daftar cocok (Check list) yaitu deretan pernyataan dimana responden yang

dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok (√) ditempat yang sudah

disediakan.

4) Wawancara (Interview) suatu metode atau cara yang digunakan untuk

mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak.

5) Pengamatan (Observation) suatu tehnik yang dilakukan dengan cara

mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.

6) Riwayat hidup gambaran tentang keadaan seseorang selama dalam masa

kehidupannya.

E. Penelitian Relevan

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan

dilakukan oleh penulis dapat dilihat sebagai berikut :

1. Skripsi penelitian oleh Cipta Karyani tentang “Analisis Penerapan Manajemen

Mutu Pendidikan di MAN 1 Konawe Selawatan”. Temuan dari penelitian

cipta karyani menunjukkan bahwa mutu pendidikan di MAN 1 Konsel telah

memiliki SDM yang baik dan memadai, proses pembelajaran yang hidup dan

berkualitas, serta kualitas lulusan yang berdaya saing, dengan kata lain mutu

masukan (input), proses dan keluaran (output) terpenuhi. Ketiga komponen
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tersebut telah terpenuhi di MAN 1 Konawe Selatan sehingga mutu pendidikan

telah tercapai dengan baik.

2. Jurnal karya oleh Siti Roskina tentang "Pengelolaan Penjaminan Mutu

Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri". Temuan dari penelitian siti roskina

yaitu mengindikasikan bahwa Standar Acuan Minimal (SAM) telah menjadi

standar utama pada penjaminan mutukurikulum dan proses belajar-mengajar,

ketenagaan khususnya guru, fasilitas, dan keasrmaan yang telah di

implementasikan pada MAN Insan Cendekia Gorontalo.

3. Jurnal karya Sri Uchtiawati, Irwani Zamawi tentang “Penerapan Penjaminan

Mutu Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Berstandar Internasional”.

Temuan penelitian mereka yaitu bagaimana sekolah yang bertaraf

internasional baik sekolah negeri maupun swasta dalam dalam merealiasasi

penerapan mutu diharuskan melakukan penjaminan mutu secara eksternal

melalui Badan Akreditasi Sekolah, maupun secara internal yang dilakukan

oleh sekolah sendiri. Sehingga dapat terwujudnya suatu jaminan mutu sekolah

yang berkelanjutan ‘kaizen’.

Berikut adalah persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya

yang berhubungan dengan topik Sistem Penjaminan Mutu.

No. Peneliti/Judul Persamaan Perbedaan
1. Skripsi karya Cipta Karyani,

mahasiswi Fakultas Tarbiyah &
llmu Keguruan IAIN Kendari
yang berjudul "Analisis
Penerapan Manajemen Mutu

Persamaan
penelitian Cipta
Karyani dengan
penulis terletak
pada tema

Perbedaan dari
penelitian Cipta
Karyani dengan
penulis yaitu Cipta
Karyani fokus
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Pendidikan di MAN 1 Konawe
Selatan"74

penelitian yaitu
mutu.

pada penerapan
manajemen mutu,
selain itu dari
lokasi dan waktu
penelitian sangat
berbeda.

2. Jurnal karya Sitti Roskina
"Pengelolaan Penjaminan Mutu
Pendidikan Madrasah Aliyah
Negeri" Volume 24 Nomor 2
September 2013.75

Persamaan
penelitian Sitti
Roskina dengan
penulis terletak
pada tema
penjaminan mutu.

Perbedaan dari
penelitian Sitti
Roskina adalah
terletak pada
fokus penelitian
dimana Sitti
Roskina fokus
pada penelitian
pengolalaan
penjaminan mutu
pendidikan MAN
Insan Cendekia
Gorontalo.

3. Jurnal karya Sri Uchtiawati,
Irwani Zamawi “Penerapan
Penjaminan Mutu Pendidikan
pada Sekolah Menengah Atas
Berstandar Internasional” Volume
2, Nomor 1, Januari 2014.76

Persamaan
penelitian Sri
Uchtiawati, Irwani
Zamawi dengan
peneliti yaitu pada
tema kajian
penelitian sama-
sama meneliti
mengenai
penjaminan mutu
di dunia
pendidikan.

Perbedaan dari
penelitian Sri
Uchtiawati, Irwani
Zamawi dengan
peneliti yaitu Sri
Uchtiawati, Irwani
Zamawi fokus
pada proses
pembuatan
Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
sekolah yang
bertaraf

74 Cipta Karyani, Skripsi: “Analisis Penerapan Manajemen Mutu Pendidikan di MAN 1
Konawe Selatan”, (Kendari: IAIN Kendari, 2016)

75 Siti Roskina, Jurnal Manajemen Pendidikan: "Pengelolaan Penjaminan Mutu
Pendidikon Madrasah Aliyah Negeri" Volume 24 Nomor 2 September 2013

76 Sri Uchtiawati, Irwani Zamawi, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan:
“Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Berstandar
Internasional” Volume 2, Nomor 1, Januari 2014
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Internasional
sebagai suatu
proses penjaminan
mutu sekolah.

Dari semua karya penelitian di atas merupakan penelitian terkait sistem

penjaminan mutu dalam pendidikan. Namun penelitian yang akan dilaksanakan

ini jauh berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini

peneliti memfokuskan kajian pada bagaimana sistem penjaminan mutu di SDIT

Al-Qalam Kendari yang subjeknya fokus pada guru.
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