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ABSTRAK 

Mardika, Cahya. 2019. Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dalam 

Meningkatkan Mutu Layanan di SMK Negeri 1, Jenangan, Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Manajemen Pendidikan Islam Jurusan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Mutu Layanan. 

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa untuk menghadapi era globalisasi dimana 

persaingan semakin ketat di berbagai aspek termasuk dalam hal pendidikan. Untuk merespon 

kondisi ini pendidikan di Indonesia diharapkan selalu meningkatkan kreativitas dalam 

meningkatkan mutu pendidikannya agar dapat bersaing dan beradaptasi terhadap 

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Untuk itu lembaga pendidikan tidak dapat lagi 

dikelola secara tradisional tetapi membutuhkan kemampuan khusus sehingga output 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut 

diperlukan sistem manajemen yang terstruktur dan baik yang dapat dijadikan pedoman salah 

satunya adalah sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan 

pengajuan SMM ISO 9001:2015, dan untuk mengetahui implementasi SMM ISO 9001:2015 

serta aktor-aktor yang berperan didalamnya. Kemudian juga sejauh mana pengaruhnya bagi 

kemajuan lembaga tersebut atau manfaatnya bagi lembaga. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 

teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis data dilakukan dengan 

cara mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari observasi, 

wawancara, dan dokumentasi data. Analisis data penelitian kualitatif ini melalui tiga alur yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini meliputi: pertama, perencanaan pengajuan sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah: 1) tahap persiapan, 2) tahap 

penyusunan dan pengesahan dokumen, 3) tahap implementasi, 4) tahap regristasi. Kedua, 

hasil persiapan pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam meningkatkan 

mutu layanan di SMK Negeri 1 Jenangan ponorogo adalah: 1) adaptasi, 2) sosialisasi sistem 

manajemen mutu, 3) pengangkatan koordinator, 4) perumusan komitmen mutu, 5) 

menyiapkan dokumen sistem mutu, 6) audit internal, 7) audit eksternal, 8) tindak lanjut dan 

rapat tinjauan mutu. Ketiga, manfaat dari implementasi sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 dalam meningkatkan mutu layanan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo yaitu,  

1) lembaga memperoleh sertifikasi, 2) beban inspeksi lebih ringan, 3) kejelasan tugas, 4) 

sarana bencmarking antar unit kerja melalui kegiatan audit internal, 5) menstandarisasi 

berbagai kebijakan dan prosedur operasi. 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia, kebutuhan pribadi seseorang. 

Kebutuhan yang tidak dapat diganti dengan yang lain. Karena pendidikan merupakan 

kebutuhan setiap individu yang mengembangkan kualitas, potensi dan bakat diri. 

Pendidikan membentuk manusia dari tidak mengetahui menjadi mengetahui, dari 

kebodohan menjadi pintar dan kurang paham menjadi paham. Pada intinya pendidikan 

membentuk jasmani dan rohani menjadi sempurna. 

Pendidikan adalah "Bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang 

utama".1 Sedangkan pendidikan menurut ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala 

kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai 

anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setingginya.2 

Untuk mewujdukan kepribadian yang utama dan keselamatan, kebahagiaan 

setinggi-tingginya maka peran pendidikan sangat dibutuhkan sekali. Hal ini dikarenakan 

dalam pendidikan tekandung ajaran-ajaran moral yang akan membentuk kepribadian yang 

diinginkan. 

Dengan melihat hal diatas maka seorang guru diharapkan mampu mengarahkan 

anak didik sesuai tata aturan kodrat alam. Pendidikan, entah yang dilakukan oleh seorang 

guru (pendidik yang profesional), orang tua (pendidik alami), pemimpin atau yang 

                                                           
1 Ahmad Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), 19.  
2 Mukhlisan Efendi, Siti Rodliyah, Ilmu Pendidikan, ( Ponorogo : PPS PRESS),  2. 
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dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya ikut bertanggung jawab dalam bimbingan 

anak.3 

Di era globalisasi ini hampir tidak ada lagi sesuatu yang dapat diharapkan tetap 

(tidak berubah) “The only certainty about the future is its uncertainty, that there will be 

changes”, kata Hamdy dan Aitken, perubahan yang lebih pesat terutama terjadi dalam 

praksis pendidikan, karena dalam dunia pendidikan tidak pernah ada hal yang tetap sama. 

Satu-satunya yang tetap dalam pendidikan adalah perubahan itu sendiri. Suyanto 

mengatakan bahwa membangun sektor pendidikan tidak pernah akan mencapai tujuan 

akhir yang sempurna dan final. Hal ini terjadi karena konteks pendidikan selalu dinamis, 

dan tidak pernah konstan sesuai dengan dengan perubahan masyarakat, ilmu pengetahuan 

dan teknologi.4 

Realitanya masih banyak hal yang belum terjadi perubahan yang terkait dengan 

pelayanan khusus oleh sekolah di sekolah-sekolah luar masih banyak yang kurang sesuai 

dengan yang diharapkan oleh lembaga itu sendiri, terutama dalam mutu pelayanan terhadap 

para pelanggan pendidikan belum maksimal atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh 

idealita dalam pelayanan sekolah yang sesuai dengan visi, misi,dan tujuan lembaga. WQA 

(Worldwide Qoality Assurance) library 29 Desemer 2016 menyatakan “Jika kita ingin 

mengubah prilaku dan sikap seseorang, maka yang harus kita ubah sebenarnya adalah cara 

berfikir kita. Oleh karena itu dengan mengubah mindset seluruh warga sekolah untuk 

memiliki visi tentang mutu sekolah, maka sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan 

sekolahnya secara berkelanjutan”.5 

Permasalahan mutu pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan suatu 

sistem yang saling mempengaruhi. Mutu keluaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan 

                                                           
3 Samana, Profesionalisme Keguruan (Yogyakarta : Kanisius, 1992), 9. 
4 S. Suryana, Permasalahan Mutu Pendidikan dalam Prespektif Pembangunan Pendidikan, Edukasi, 3 

(September-Desember, 2007), 5. 
5 Ibid., 6. 



 

 

mutu proses. Mutu masukan pendidikan dapat dilihat dari kesiapan murid dalam 

mendapatkan kesempatan pendidikan. Data pusjas tahun 2004 menunjukkan bahwa 

sebagian siswa (46%) berada dalam kategori tingkat kebugaran kurang, dan (37%) dalam 

tingkat kebugaran sedang. Secara eksternal, komponen masukan pendidikan yang secara 

signifikan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan meliputi ketersediaan 

pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, 

maupun kesejahteraannya, prasarana dan sarana belajar yang belum memadai untuk 

menunjang mutu pembelajaran dan proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif. 

Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah ketersediaan 

pendidik dan tenaga kependidikan. Pemerintah telah berusaha menambah tenaga pendidik, 

khususnya guru. Upaya tersebut belum dapat memenuhi kekurangan guru di setiap jenjang 

pendidikan sebagai akibat banyaknya guru yang mencapai usia pensiun, berhenti, mutasi, 

dan meninggal dunia.6 

Kondisi yang lain yang dapat berpengaruh pada kelayakan dan ketidaklayakan 

sebuah lembaga adalah sarana dan prasarana yang memadai. Hal lain dalam kaitannya 

sarana dan prasarana pendidikan adalah penggunaan dan pemanfaatan teknologi 

komunikasi dan informasi. Terutama dalam pengelolaan dan pembelajaran. Pendidikan 

kejuruan yang dikelola oleh direktorat pendidikan menengah kejuruan (Dikmenjur) telah 

merintis sistem pengelolaan dan materi pembelajaran untuk siswa SMK yang disesuaikan 

dengan kebutuhan keterampilan industri. Program komputerisasi dimulai sejak tahun 1980, 

dan menargetkan semua SMK di Indonesia sudah terhubung dengan internet pada tahun 

ini, namun masih banyak juga sekolah menengah kejuruan yang masih terbatas dengan 

fasilitas internet.7  

                                                           
6 S. Suryana, Permasalahan Mutu Pendidikan, 5-6. 
7 Ibid., 9. 



 

 

Faktor lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu adalah anggaran pendidikan 

yang belum memadai, baik ketersediaanya maupun dalam efisiensi pengelolaannya. 

Komitmen pemerintah dalam melaksanakan UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional dalam alokasi anggaran pendidikan dari APBN atau 

APBD, dan penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya mulai diwujudkan. 

Namun, anggaran tersebut mencapai 9,2% dari APBN yang dibelanjakan oleh pemerintah 

pusat. Anggaran tersebut juga belum termasuk anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah 

daerah melalui APBD. Pemerintah dan pemerintah daerah juga belum mampu 

menyediakan pelayanan pendidikan dasar secara cuma-cuma. Apabila dibandingkan 

dengan negara lain, alokasi anggaran pendidikan di Indonesia masih sangat rendah.8   

Hasil analisis pembangunan pendidikan nasional di Indonesia ke depan masih 

dihadapkan pada berbagai macam persoalan yang antara lain mencakup pemerataan dan 

perluasan aset, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, penataan tata kelola, 

akuntabilitas, dan peningkatan pembiyaan. Maka diperulukan upaya meningkatkan kinerja 

sistem manajemen pendidikan secara menyeluruh yang dimulai dari kebijakan lembaga itu 

sendiri dalam upaya peningkatan mutu pendidikannya. Dalam konteks pendidikan atau 

sekoalah, penerapan manajemen untuk meningkatkan mutu paling tidak dapat dilihat dari 

beberapa indikator, yaitu jumlah siswa yang mendapat layanan pendidikan, kualitas 

layanan pendidikan, seperti pembelajaran yang berdampak pada prestasi akademik siswa 

dan jumlah siswa yang tingkat tinggal kelas menurun, produktivitas sekolah (efektifitas dan 

efisiensi penggunaan sumber daya), relevansi pendidikan, keadilan dalam penyelenggaraan 

pendidikan, iklim dan budaya kerja sekolah, partisipasi orang tua dan masyarakat dalam 

                                                           
8 Ibid., 12. 



 

 

pengambilan keputusan, kesejahteraan guru dan staf sekolah, serta demokratisasi dalam 

penyelenggaraan pendidikan.9 

Lembaga pendidikan atau sekolah yang memenuhi indikator tersebut termasuk 

dalam kategori sekolah yang bermutu. Bermutu dalam pengertian meningkatkannya 

efektifitas, efisiensi, dan produktivitas lembaga secara terus menerus. Sebagaimana telah 

diungkapkan sebelumnya. Sesungguhnya terdapat banyak cara untuk meningkatkan mutu 

diantaranya menerapkan berbagai strategi manajemen peningkatan mutu salah satunya 

adalah penerapan ISO (International Stndardization of Organization). 10 Organisasi ini 

didirikan pada tahun 1947 dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. Saat ini ISO beranggotakan 

sekitar 130 negara. Pekerjaan penyiapan standart Internasional biasanya dilakukan melalui 

komite teknik ISO (ISO technical commiers). Kelompok ISO 9000 versi tahun 2000 terdiri 

dari empat seri, yaitu ISO 9000:2000, ISO 9001:2008, ISO 9004:2000 dan ISO 9011:2000. 

Masing-masing dari seri tersebut memiliki kegunaan yang berbeda, namun keempat seri 

diatas sama-sama membentuk coherent set dari standart manajemen mutu, artinya standart 

tersebut saling berkaitan secara logis dan saling melengkapi satu sama lain. Kelompok 

standart ISO 9000 digunakan untuk memperagakan kemampuan organisasi untuk taat azas 

dalam menghasilkan produk yang memenuhi permintaan pelanggan dan peraturan yang 

berlaku. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan 

sistem manajemen mutu secara efektif, termasuk proses perbaikan yang berkelanjutan 

(continous improvement).11  

Standart ISO 9001:2000 yang telah di update menjadi standart ISO 9001:2008 

merupakan standart untuk sistem manajemen mutu (Quality Management System) bukan 

merupakan standart produk. Namun demikian jika produk telah diproses atau diproduksi 

                                                           
9 Imam Machali dan Ara Hidayat, The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik 

Pengelolaan Sekolah/ Madrasah di Indonesia (Jakarta: Prenandamedia Group, 2016), 381. 
10 Ibid. 
11 Tim Sistem Manajemen Mutu SMKN 1 Jenangan,  “Materi Sosialisasi SMM ISO 9001:2008”, 2-3. 



 

 

dengan sistem manajemen mutu yang telah diproses atau diproduksi dengan sistem 

manajemen mutu yang telah memenuhi persyaratan internasional diyakini akan 

menghasilkan produk yang bermutu.12 Selanjutnya dengan beberapa alasan yang dilihat dari 

proses peninjauan Komite Teknis, Technical Committee (TC) secara berkala (minimum 5 

tahun sekali) untuk memastikan kesesuaian standart terhadap dinamika perkembangan 

industri maka standart ISO 9001:2008 di update menjadi standart ISO 9001:2015. Alasan 

lain dari perubahan ini juga berdasarkan pada beberapa faktor, diantaranya adalah untuk 

menyesuaikan trend perkembangan sistem manajemen dan keragaman bidang industri 

pengguna standart, kompatibilitas dengan standart sistem manajemen ISO yang lain, dan 

menyediakan kerangka kerja yang konsisten untuk jangka panjang. 

Melihat dari pernyataan diatas menerapkan standart ISO pada pendidikan bukan 

merupakan perkara yang mudah bagi setiap lembaga pendidikan di Indonesia. Namun bukan 

tidak mungkin banyak lembaga di Indonesia yang sudah menerapkan standart ISO. Salah 

satunya adalah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Begitu sulitnya prosedur dan dokumen 

administrasi yang harus disiapkan oleh lembaga SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo mampu 

memilih ISO sebagai standart mutu yang dijalankan di sekolah tersebut. SMK Negeri 1 

Jenangan didirikan pada tahun 1964 beralamatkan di Jl. Niken Gandini 98 Setono, 

Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah sebuah 

sekolah menengah kejuruan yang fokus pada bidang keteknikan. Sekolah ini merupakan 

sekolah teknik tertua di Ponorogo. Terdapat tujuh program keahlian yang diselenggarakan 

oleh sekolah ini. Perjalanan SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dipercaya oleh Direktorat 

Pembinaan SMK Depdiknas baik secara langsung maupun melalui Dinas Pendidikan 

Kabupaten Ponorogo untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan, diantaranya School 

Mapping dan Monev, WAN kota, TV Edukasi, MR-IT, ICT Center, Pendidikan Jarak Jauh 

                                                           
12 Ibid., 4. 



 

 

(PJJ) atau program Virtual Campus.13 Banyak keunggulan yang diraih oleh lembaga dengan 

memiliki sertifikat ISO itu sendiri, misalnya mempermudah mendapatkan kepercayaan dari 

para pelanggannya (orang tua) untuk menyekolahkan anaknya pada pendidikan kejuruan 

bestandart Internasional, lebih banyak mendapatkan kepercayaan dalam bantuan pengadaan 

alat-alat belajar dimana biasanya ISO juga menjadi salah satu persyaratan lembaga, 

sertifikasi juga memberikan kemampuan untuk memberikan standart tinggi secara tinggi 

dan konsisten pada kinerja organisasi, dan sekolah juga mendapatkan jaringan kerja sama 

yang luas dalam hal praktikum pada produknya sehingga dapat memenuhi kompetensi yang 

dibutuhkan peserta didiknya.14 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah 

tersebut dengan mengambil judul Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 

dalam Meningkatkan Mutu Layanan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

 

B. Fokus Penelitian 

1. Perencanaan pengajuan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo. 

2. Implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam meningkatkan mutu 

layanan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

3. Serta manfaat dari implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam 

meningkatkan mutu layanan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

                                                           
13 https://id.m.wikipedia.org/wiki/SMK_Negeri 1 Jenpo. 
14 Hasil Wawancara dengan Bapak Rusdini Harahap (Wakil Manajemen Mutu SMK Negeri 1Jenangan). 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/SMK_Negeri


 

 

1. Bagaimana perencanaan  pengajuan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo? 

2. Bagaimana implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam 

meningkatkan mutu layanan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo? 

3. Bagaimana manfaat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam meningkatkan 

mutu layanan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui perencanaan pengajuan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam 

meningkatkan mutu layanan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui manfaat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam 

meningkatkan mutu layanan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengembangan keilmuan dan menambah wawasan dalam khazanah pendidikan, 

khususnya dalam memaksimalkan mutu layanan lembaga. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengalaman dan 

pengetahuan bagi penulis khususnya dalam mengatasi perkembangan dunia 

pendidikan. Selain itu, dengan hasil penelitian ini dapat menjadi bekal ketika 



 

 

penulis terjun langsung dalam dunia pendidikan terutama yang berkaitan dengan 

pengembangan sistem manajmen mutu layanan di sebuah lembaga pendidikan. 

b. Bagi Guru 

Dengan hasil penelitian ini bisa memberikan pengertian kepada guru 

tentang urgensi pentingnya peningkatan mutu layanan, serta peran guru yang 

dibutuhkan dalam proses peningkatan mutu layanan pada lembaga. 

 

 

c. Bagi Lembaga Pendidikan 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

lembaga pendidikan, terutama sekolah-sekolah umum untuk lebih memperhatikan 

layanan kenyamanan peserta didik dalam belajar dan mengajak semua warga 

sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pada lembaga. 

d. Bagi Kepala Sekolah 

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat, menambah pengetahuan dan 

pemahaman kepala sekolah yang mana salah satu perannya adalah manajer atau 

pengatur, yang bukan hanya kepemimpinannnya saja yang dipatuhi namun segala 

ucapan dan perbuatan serta keputusannya terkait manajmen yang akan 

dilaksanakan seluruh warga sekolah. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan 

gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam proposal ini, untuk memudahkan 

penyusunan proposal ini dibagi menjadi beberapa bab yang dilengkapi dengan 

pembahasan-pembahasan yang dipaparkan secara sistematis, yaitu: 



 

 

Bab I Pendahuluan yang berisi tinjauan secara global permasalahan yang dibahas, 

yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab II berisi telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian tori yang berfungsi sebagai 

alat penyusun instrument pengumpulan data (IPD). 

Bab III berisi metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, 

teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahapan-tahapan penelitian. 

Bab IV berisi tentang temuan penelitian yang mendeskripsikan data-data umum dan 

data khusu tentang implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam 

meningkatkan mutu layanan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

Bab V berisi pembahasan berdasarkan temuan peneliatan tentang implementasi 

sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam meningkatkan mutu layanan di SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo  

Bab VI berisi penutup yang mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dari 

penelitian yang telah penulis lakukan, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

  



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dari pencarian hasil penelitian yang terdahulu yang telah penulis lakukan, belum 

menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang judul dan pokok 

permasalahan seperti yang penulis teliti. Namun dengan kemampuan yang penulis miliki, 

penulis mencoba untuk menelaah dari berbagai literatur yang ada, sehingga akan 

memperjelas bahwa permasalahan tersebut layak untuk diteliti lebih lanjut. Secara umum 

penelitian tentang ISO 9000 sudah banyak dilakukan, baik dalam bentuk skripsi, tesis, 

disertasi, maupun jurnal dan buku-buku, begitu juga dengan mutu layanan. Penelitian yang 

telah dilakukan tentang ISO, diantaranya: 

Skripsi Syipa Fauziah “Implementasi Prinsip-Prinsip Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001:2008 di SMK Ekonomika Depok”. Kesimpulan Peneliti, penulis menemukan 

hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip ISO di SMK Ekonomika Depok diantaranya 

kurangnya dana dalam penerapan ISO sehingga 70 sudah 2 tahun SMK Ekonomika sudah 

tidak melakukan audit eksternal sehingga berdampak pada kurangnya komitmen 

manajemen dibeberapa pihak. Seperti contoh bidang WMM memberikan instruksi untuk 

mengerjakan dan menyelesaikan tugas, namun instruksi tersebut tidak langsung 

dikerjakan. Karena tidak diaudit eksterna mereka merasa tidak ada yang mengawasi 

sehingga tidak disiplin dalam pengumpulan tugas. Oleh karena itu, apa yang menjadi 

kesepakatan bersama maka harus komitmen menjalankan dan berjuang bersama untuk 

menyukseskan apa yang sudah /disepakati. Walaupun sudah tidak di audit eksternal pada 

tahun ini karena terhalang oleh biaya yang cukup mahal sekolah meminta pada yayasan 
13 



 

 

untuk melakuakan hal yang pernah dilakukan oleh audit eksternal. Sehingga tidak ada lagi 

guru yang kurang tertib dalam menyelesaikan administatif sekolah karena diadakannya 

audit dari pihak yayasan yang acuannya dari audit eksternal yang pernah sekolah lakukan. 

Dari kedelapan prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO yang diterapkan SMK Ekonomika 

memberikan manfaat dalam bidang pendidikan. Manfaat yang paling dirasakan sekolah 

setelah menerapkan prinsip-prinsip ISO adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat 

terhadap layanan jasa yang diberikan oleh sekolah. Dengan demikian SMK Ekonomika 

sudah menerapkan prinsip-prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO dengan baik, karena 

Implementasi Prinsip-prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO telah dijalankan secara 

optimal dan menyeluruh guna meningkatkan mutu pendidikan.15 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah dari subyek dan juga objek dari penelitian. Pada penelitian tersebut membahas 

implementasi pada ISO 9001:2008 sedangkan penulis membahas implementasi pada ISO 

9001:2015. Lokasi atau objeknya berada di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

Penelitian yang dilakukan Kholilur Rohman dengan juduk “Implementasi SMM 

ISO 9001:2008 dalam Meningkatkan Layanan Akademik di SMK Negeri 18 Jakarta”. 

Kesimpulan peneliti, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan SMM ISO 9001:2008 

pada layanan akademik berjalan dengan baik yang dibuktikan oleh: 1) penerapanya prinsip 

dari ISO diantaranya kepemimpinan, perhatian pada pelanggan, dan perbaikan 

berkelanjutan. 2) adanya SOP pada setiap kegiatan atau langkah kerja. 3) berjalannya 

program dan sasaran yang sudah ditetapkan, dan 4) adanya evaluasi berkelanjutan. Adanya 

langkah-langkah SOP seperti instruksi kerja, sasaran mutu dan rencana mutu yang 

berkaitan dengan layanan akademik di Bidang Kurikulum dan Bidang Bimbingan 
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Ekonomika Depok, (SKRIPSI: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 68. 



 

 

Konseling sebagai landasan dalam mencapai targettarget yang sudah ditentukan. Dengan 

penerapan SMM ISO 9001:2008 menjadikan kegiatan layanan akademik mudah 

diterapkan dan lebih lancar.16 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah dari subyek dan juga objek dari penelitian. Pada penelitian tersebut membahas 

implementasi pada ISO 9001:2008 sedangkan penulis membahas implementasi pada ISO 

9001:2015. Lokasi atau objeknya berada di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

Penelitian Okti Purwaningsih dengan judul “Implementasi Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2008 Terhadap Pembelajaran PAI di SMAN 1 Bantul”. Berdasarkan hasil 

Penelitian peneliti, dapat penulis simpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2008 terhadap pembelajaran PAI di SMAN 1 Bantul berjalan 

dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya usaha sekolah yang selalu menjaga 

kepercayaan pelanggan dengan cara kepala sekolah sampai guru dan karyawan selalu 

komitmen terhadap langkah-langkah ISO itu sendiri, dan diawal pasti sekolah menyusun 

program terlebih dahulu dan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah termasuk 

orang tua. Biasanya kepercayaannya itu bisa dirasakan ketika sekolah mendapat respon 

dari orang tua melalui sms maupun langsung datang ke sekolah untuk berterima kasih 

bahwa program yang telah disosialisasikan sudah berjalan dengan baik. Manfaat yang 

sekolah dapatkan ketika menjaga kepercayaan masyarakat banyaknya orang tua yang ingin 

menyekolahkan anaknya disini dan kedua dengan pemerintah, ketika masyarakat ini sudah 

percaya menyekolahkan anaknya kesini kemudian dari pemerintah kita banyak menerima 

bantuan, baik dalam bentuk jasa maupun sarana prasarana. Kurikulum yang sesuai dengan 

peningkatan mutu pendidikan, sekolah selalu mengikuti instruksi yang diberikan oleh 
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Negeri 18 Jakarta, (SKRIPSI: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 93. 



 

 

pemerintah mengenai hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Sebagai contoh perubahan-

perubahan yang diberikan pemerintah mengenai kurikulum yang awalnya KTSP dirubah 

menjadi Kuriklum 13. Sekolah sesegera mungkin merubah kurikulum sekolah dengan 

memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada seluruh warga sekolah mengenai kurikulum 

13 tersebut.17 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah dari subyek dan juga objek dari penelitian. Pada penelitian tersebut membahas 

implementasi pada ISO 9001:2008 sedangkan penulis membahas implementasi pada ISO 

9001:2015. Selain hal tersebut penulis juga berorientasi pada mutu layanannya, sedangkan 

pada penelitian diatas berorientasi pada pembelajaran PAI. Lokasi atau objeknya berada 

di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Mutu Layanan Perspektif Tokoh TQM 

Istilah mutu dalam bahasa Indonesia di ambil dari istilah “Quality” dalam 

bahasa inggris. Dalam wacana akademik, terhadap beberapa pengertian atau definisi 

leadership. Menurut (Sallis, 1993:22-23) mutu atau quality sesungguhnya merupakan 

sebuah konsep yang absolute dan di sisi lain juga dapat diartikan sebagai konsep relatif. 

Sebagai konsep absolute, mutu dipahami sebagai dasar penilaian untuk kebaikan, 

kecantikan, dan kebenaran yang memungkinkan standart tinggi dan tidak dapat 

diungguli. Dalam pemahaman ini produk-produk dianggap bermutu bila produk 

tersebut dibuat dengan sempurna dan tidak menghemat biaya. Selanjutnya mutu sebagai 
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konsep relatif dipahami sebagai sebuah atribut produk atau layanan, mutu dapat dinilai 

terus kelanjutannya.18  

Mutu merupakan produk kontekstual, yaitu apa yang dianggap bermutu saat ini 

kemungkinan bukan suatu yang dianggap bermutu besok, sehingga mutu pada dasarnya 

adalah subjektif dan dinamis. Mutu dalam konsep relatif merupakan sebuah proses yang 

mengarah pada dua aspek, yaitu tindakan spesifikasi dan mencari pelanggan yang 

membutuhkan. Aspek pertama dinamakan juga sebagai fitness for purpose or use. 

Sedangkan menurut Edwards Deming mendefinisikan mutu sebagai “a predictive 

degree of uniformity and dependability at a low cost, suited to the market”.19 

Selain Deming, Joshep  M. Juran mendefinisikan mutu sebagai “fitness for use, 

as judged by the user”. Kemudian Philip B. Crossby mengatakan “conformance to 

requirements”. V. Feigenbaum mengatakan “full customer satisfaction” (kepuasan 

penuh pelanggan).20 ISO 8402 mendefinisikan mutu sebagai totalitas dari karakteristik 

suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 

dispesifikasikan atau ditetapkan. Mutu sering kali diartikan sebagai kepuasan 

pelanggan (customer satisfaction) atau konformasi terhadap kebutuhan yang 

dispesifikasikan atau ditetapkan. Mutu seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan 

(conformance to the requirements). Mutu juga sring diartikan sebagai segala sesuatu 

yang menentukan kepuasan pelanggan dan upaya perubahan ke arah perbaikan terus-

menerus sehingga dikenal istilah Q-MATCH (Quality = Meets Agreed Trems and 

Changes). Dengan pengertian mutu tersebut, maka manajemen mutu (Quality 

Management) berarti sebagai keseluruhan metode untuk mengatur mutu dalam suatu 
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19 Ibid. 
20 Ibid., 382. 



 

 

organisasi yang meliputi produk, jasa, kinerja, proses, dan sumber daya manusia. 

Manajemen mutu menggabungkan trilogi mutu, yaitu perencanaan mutu, pengendalian 

mutu, dan perbaikan mutu. Ketiga mutu tersebut dilaksanakan secara bersama-sama 

dalam kerja tim untuk menyukseskan program perbaikan mutu.21 

Di Indonesia perihal penjaminan mutu diatur oleh pemerintah No. 19/2005, 

pasal 91 meliputi: 22 

1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan 

penjaminan mutu pendidikan. 

2) Penjamiann mutu pendidikan dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk 

memenuhi atau melampaui standart nasional pendidikan. 

3) Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis dan 

terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan 

kerangka waktu yang jelas. 

Definisi lainnya menyatakan bahwa total quality manajemen atau manajemen 

mutu terpadu merupakan manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha 

dan berorientasi pada kepoasan pelanggan dalam melibatkan seluruh anggota 

organisasi. TQM merupakan sebuah sistem manajemen yang berorientasi pada orang 

atau karyawannya dan bertujuan untuk terus menerus meningkatkan nilai yang 

diberikan pada pelanggan dengan biaya penciptaan nilai yang lebih rendah. 

Dimensi mutu dibedakan antara produk barang dan jasa. Untuk barang dimensi 

mutu atau faktor-faktor yang dipertimbangkan orang untuk menentukan mutu suatu 

produk adalah: 23 

a. Kinerja produk (perfomance). 

b. Ciri khas produk (featutiure). 

c. Keandalan (reability). 

                                                           
21 Ibid., 382-383. 
22 Nur Nasution, Manajemen Mutu Terpadu: Total Quality Manajemen (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 

22. 
23 Tim SMM, “Sosialisasi SMM ISO 9001:2008”, 3-4. 



 

 

d. Kesesuaian (conformance). 

e. Ketahanan (durability). 

f. Daya guna (srvice ability). 

g. Estetika (esthetic). 

h. Kualitas yang dirasakan (perceived quality). 

Sedangkan dimensi jasa atau layanan adalah : 

a. Tangible : dimensi yang bersifat nyata yang dapat diamati oleh pelanggan secara 

langsung, seperti penampilan fisik lembaga, kebersihan, keindahan, fasilitas, sarana 

prasarana, dan penampilan karyawan. 

b. Empathy : kemampuan karyawan memposisikan diri sebagai pelanggan, terlihat dari 

cara berkomunikasi yang baik, memahami kebutuhan pelanggan dan adanya 

perhatian pribadi kepada pelanggan. 

c. Responsiviness : kemampuan yang ikhlas untuk membantu kepada pelanggan dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. 

d. Realibilty : kemampuan memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang dijanjikan 

secara bertanggung jawab dan akurat. 

e. Asurance : kemampuan memberikan keyakinan kepada pelanggan bahwa semua 

aspek dalam organisasi memiliki kemampuan, kesopanan, kredibilitas, dan sifat 

dapat dipercaya dan adanya jaminan keamanan terhadap produk yang ditawarkan 

baik secara fisik maupun secara mental. 

Aspek-aspek manajemen mutu mencakup perencanaan mutu, pengendalian 

mutu, jaminan mutu, peningkatan mutu, dan kepemimpinan mutu. 

2. Sistem Manajemen Mutu ISO dalam pendidikan 

Penerapan sistem manajemen mutu ISO dalam lembaga pendidikan pada 

dasarnya sama dengan penerapan ISO pada lembaga atau organisasi lainnya, yaitu 



 

 

mengelola lembaga pendidikan sebagaimana industri. Dengan keseluruhan proses dapat 

terjamin dengan baik melalui sistem manajemen mutu. Berikut ini adalah model proses 

sistem manajemen mutu ISO 9001:2000. Model proses ISO 9001:2000 terdiri dari lima 

bagian utama yang menjabarkan sistem manajemen mutu organisasi, sebagai berikut: 24 

a. Sistem manajemen mutu (klausul 4 dari ISO 9001:2000). 

b. Tanggungjawab manajemen (klausul 5 dari ISO 9001:2000). 

c. Manajemen sumber daya (klausul 6 dari ISO 9001:2000). 

d. Realisasi prduk (klausul 7 dari ISO 9001:2000). 

e. Pengukuran, analisis, dan peningkatan (klausul 8 dari ISO 9001:2000). 

Langkah-langkah implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2000, 

sebagai berikut:25 

a. Suatu organisasi (perusahaan), bila ingin berhasil mencapai tujuannya (mendapatkan 

keuntungan), dimulai dengan adanya suatu arahan yang jelas dari pimpinan puncak 

mengenai tujuan perusahaan dinyatakan dalam visi dan misi yang dijabarkan lagi 

dalam kebijakan sasaran mutu. 

b. Organisasi (perusahaan) tergantung pada pelanggannya (customer) dan pihak 

berkepentingan (interested party), misalnya pemegang saham, komunitas sosial, 

karyawan, dan lembaga swadaya masyarakat. Untuk itu organisasi harus mengetahui 

keinginan pelanggan saat ini dan harapannya untuk masa mendatang. Pimpinan 

puncak harus mengetahui hal tersebut. 

c. Visi dan misi sebagai perencanaan strtegis (sebagai wujud management 

responsibility) memerlukan tersedianya sumber daya (manusia, peralatan, metode, 

dan keuangan) untuk dapat merealisasikan persyaratan dan harapan pelanggannya. 
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d. Sumber daya harus dikelola untuk menghasilkan produk atau jasa yang sesuai 

dengan persyaratan pelanggan. 

 

e. Dengan adanya perencanaan strategis tersedianya sumber daya yang mencukupi 

maka dapat dilakukan proses realisasi produk atau jasa yang mendapatkan masukan 

persyaratan dari pelanggan. 

f. Produk atau jasa akan diterima oleh pelanggan. Pada fase ini akan terjadi proses 

pembandingan antara harapan pelanggan dan produk atau jasa yang diterima, yang 

akan melahirkan kondisi puas atau tidak puas. Organisasi harus mengetahui 

kepuasan dari pelanggannya. 

g. Sebagai tindak lanjut dari measurement, kepuasan pelanggan, efektifitas, dan 

efisiensi penerapan sistem manajemen, proses, dan produk perlu dilakukan analisis 

terhadap dua data tersebut. Hasil analisis data harus ditindaklanjuti dengan suatu 

program peningkatan. 

h. Program-program peningkatan akan menuntun arahan dan tersedianya sumber daya. 

Hal ini berarti dibutuhkannya kembali komitmen dari pimpinan puncak untuk 

menjalankannya. Dengan demikian proses berkesinambungan terus berlanjut tanpa 

berhenti dengan tujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan bagi organisasi atau 

perusahaan. 

3. Landasan, Prinsip dan Sistem Proses pada Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 

a. Landasan-landasan 



 

 

Sistem manajemen mutu merupakan sebuah sistem yang berevolusi dari sistem 

pemeriksaan mutu, kendali mutu, kemudian berkembang menjadi sistem penjaminan 

mutu sampai kemudian menjadi sistem manajemen mutu terpadu.26  

Perkembangan tersebut, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:27 :

 

Gambar 2.1 Perkembangan Sistem Manajemen Mutu 

Pemeriksaan mutu dan pengendalian mutu merupakan sebuah upaya untuk 

mengahasilkan mutu yang bekerja hanya pada pengendalian produk saja. Setelah 

sebuah proses dilakukan kemudian akan menghasilkan sebuah produk, dari produk 

tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian produk dengan 

persyaratan pelanggan. Pemeriksaan dapat meliputi dua hal, yaitu pemeriksaan 

terhadap kesesuaian produk dengan buku mutu produk dan pemeriksaan kesesuaian 

produk dengan persyaratan pelanggan. Dari pemeriksaan tersebut kemudian 

diketahui apakah suatu produk sudah dapat dipasarkan atau diserahkan kepada 

pelanggan, ataukah harus diproses ulang karena tidak sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan.28 
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Jika terjadi banyak sekali atau keseluruhan produk yang dihasilkan memenuhi 

buku mutu atau memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pelanggan, maka 

produk bisa langsung dipasarkan, tetapi jika banyak sekali atau keseluruhan produk 

tidak sesuai dengan buku mutu atau persyaratan pelanggan maka produk tersebut 

harus diproses ulang. Hal tersebut berarti akan menambah biaya produksi dan biaya-

biaya lain sehingga kemungkinan besar lembaga akan merugi atau produk yang 

dihasilkan dengan biaya mahal sehingga tidak kompetitif.29 

Untuk menghindari hal tersebut yang kemudian melahirkan proses penjaminan 

mutu. Berbeda dengan proses pemeriksaan mutu dan pengendalian mutu yang 

melakukan pengecekan pada saat produk jadi. Pada proses penjaminan mutu, 

pelaksanaan pengecekan dilakukan pada saat proses pembuatan sebuah produk. 

Kondisi ini mendasarkan pada asumsi bahwa produk yang baik selalu dihasilkan dari 

proses yang baik, sehingga memastikan bahwa proses berjalan dengan baik harus 

dilakukan sehingga tidak akan terjadi kesalahan produk yang akan menyebabkan 

dilakukannya perbaikan atau pemrosesan ulang dalam sebuah produk yang sudah 

jadi.30 

Selain itu, proses kendali mutu hanya dapat dilakukan terhadap lembaga-

lembaga yang menghasilkan sebuah produk (manufaktur), tidak dapat dilakukan 

terhadap jasa, namun pada proses penjaminan mutu dapat dilakukan baik terhadap 

industri manufaktur maupun industri jasa, termasuk berbagai industri jasa non profit, 

seperti pelayanan lembaga pendidikan. Namun demikian menjamin bahwa proses 

berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan produk atau layanan yang baik 

belum cukup, karena sebuah produk layanan yang baik juga tergantung pada input 

                                                           
29 Ibid. 
30 Ibid., 51. 



 

 

yang baik. Input tersebut yang kemudian menjadi sebuah persyaratan apakah sebuah 

proses yang baik dapat dilakukan untuk dapat menghasilkan suatu produk atau 

layanan yang baik juga. Mendasarkan pada asumsi inilah kemudian lahirlah sistem 

manajemen mutu.31 

Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 merupakan sistem yang menjadi 

bagian dari manajemen mutu terpadu (TQM). Untuk dapat mengimplementasikan 

sistem manajemen mutu maka dibutuhkan berbagai landasan. Jika landasan tersebut 

semakin kuat maka kekokohan dari sistem manajemen mutu yang dibangun oleh 

sebuah organisasi juga semakin kokoh. Landasan tersebut meliputi kepedulian, nilai, 

integritas, pelatihan dan pengendalian. 

b. Prinsip-prinsip 

Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 memiliki delapan prinsip dalam 

pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:32 

1) Fokus pada pelanggan (customer focus) : fokus utama dari manajemen mutu 

adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan berusaha melebihi harapan 

pelanggan. 

2) Kepemimpinan (leadership) : pemimpin di semua tingkatan menetapkan kesatuan 

tujuan dan arah dan menciptakan kondisi dimana orang terlibat dalam mencapai 

sasaran mutu organisasi. 

3) Keterlibatan seluruh personil (engagment of people) : penting untuk organisasi 

mempunyai semua orang yang kompeten, diberdayakan, dan terlibat dalam 

memberikan nilai. 

4) Pendekatan proses (process approach) : hasil yang konsisten dan dapat diprediksi 
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tercapai lebih efektif dan efisien bila kegiatan dipahami dan dikelola sebagai 

proses yang saling terkait yang berfungsi sebagai sistem yang koheren. 

5) Pembuatan keputusan berdasarkan fakta (evidencebased decision making) : 

keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data dan informasi adalah lebih baik 

untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. 

6) Pendekatan sistem untuk pengelolaan : hampir sama dengan pendekatan proses, 

pendekatan ini merupakan upaya untuk mendapatkan pengelolaan yang efektif 

dan efisien. 

7) Pengembangan secara berkelanjutan (improvement) organisasi yang sukses 

memiliki fokus yang berkelanjutan pada perbaikan. 

8) Hubungan saling menguntungkan dengan pemasok (relationship management) : 

untuk mempertahankan keberhasilan, organisasi mengelola hubungan mereka 

dengan pihak yang berkepentingan, seperti komite sekolah. 

c. Sistem Proses 

1) Siklus input-proses-output 

Model sistem manajemen mutu berdasarkan proses dapat digambarkan 

sebagai berikut:33 
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Gambar 2.2 Model Sitem Manajemen Mutu 

2) Siklus PDCA (plan-do-check-action) 

Pengimplementasian siklus PDCA merupakan sebuah upaya untuk dapat 

menjalankan suatu peningkatan berkelanjutan. Hubungan antara implementasi 

PDCA tersebut dengan proses peningkatan berkelanjutan dapat digambarkan 

sebagai berikut:34 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Peran siklus PDCA dalam pencapaian visi 

Proses PDCA digambarkan sebagai suatu bola yang harus didorong 

menuju arah visi yang letaknya diatas. Tentu memerlukan tenaga dan upaya untuk 

dapat meletakkan bola tersebut menuju visi yang letaknya diatas. Jika tidak ada 

upaya, mustahil bola PDCA tersebut akan mencapai visi yang letaknya diatas. 

Kondisi ini menandakan bahwa mutu tersebut harus diupayakan, tidak ada mutu 

yang datang dengan sendirinya. Namun dalam upaya mendorong bola PDCA 

tersebut ke atas, selain diperlukan upaya untuk mendorongnya juga diperlukan 
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alat untuk mengganjal supaya jika ada kondisi yang tidak diinginkan bola tidak 

akan turun lagi, tetapi bisa ditahan pada level yang sudah tercapai. Alat tersebut 

adalah standar, jika pada level tertentu sudah tercapai, maka bola PDCA didorong 

lagi ke atas.35 

 

4. Tahapan-tahapan dan Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 

a. Tahapan-tahapan 

Dalam sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 menurut WQA (Worldwide 

Quality Assurance) pada dasrnya dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu:36 

1) Tahap persiapan : pada tahap ini dilakukan langkah-langkah pengkajian persiapan 

seperti pengkajian kondisi suatu organisasi secara mendalam, pembentukan tim 

penyusun dokumen, dan yang terpenting membangun komitmen untuk 

menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. 

2) Tahap penyusunan dan pengendalian dokumen : antara lain dokumen kebijakan 

mutu, sasaran mutu, pedoman mutu, prosedur mutu standart, instruksi kerja dan 

formulir-formulir. 

3) Tahap implementasi : merupakan tahap penerapan sistem manajemen mutu yaitu 

dengan melaksanakan ketentuan yang telah ditulis dalam dokumen SMM ISO 

9001:2015. 

4) Tahap regristrasi : tahap ini dilakukan apabila organisasi telah meyakini bahwa 

dokumen SMM ISO 9001:2015 telah tersusun dan diterapkan sesuai prosedur. 

Apabila pada tahap ini lembaga telah memperoleh sertifikat ISO maka telah 

dinyatakan lulus audit. 

                                                           
35 Ibid., 78. 
36 Ibid., 225. 



 

 

 

Dokumentasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 terdiri dari 4 tingkatan 

hierarki sebagai berikut:37 

1) Pedoman mutu/ quality manual (dokumen tingkat I) 

2) Prosedur operasi standar/ standart operating procedure (dokumen tingkat II) 

3) Instruksi kerja/ Work Instruction (dokumen tingkat III) 

4) Formulir (dokumen tingkat IV) 

b. Implementasi SMM ISO 9001:2015 

Berdasarkan pada proses peninjauan komite teknis, technical commitee (TC) 

secara berkala (minimum 5 tahun sekali) untuk memastikan kesesuaian standart 

terhadap dinamika perkembangan industri maka ada beberapa hal yang 

melatarbelakangi perubahan atau update ISO 9001:2008 menjadi 9001:2015, 

diantaranya adalah sebagai berikut:38  

1) Menyesuaikan trend perkembangan sistem manajemen dan keragaman bidang 

industri pengguna standart. 

2) Kompatibilitas dengan standart sistem manajemen ISO lain. 

3) Menyediakan kerangka kerja yang konsisten untuk jangka panjang. 

4) Menjadi persyaratan umum yang tetap relevan untuk semua ukuran dan jenis 

organisasi. 

5) Mendukung efektifitas proses manajemen dalam rangka mencapai target yang 

diinginkan. 

6) Mempertimbangkan perubahan implementasi sejak revisi versi 2008 dan 2015. 

7) Penggunaan istilah-istilah yang lebih sederhana untuk memastikan pemahaman 

                                                           
37 Tim SMM, “Sosialisasi SMM ISO 9001:2015” Dokumentasi SMM ISO 9001:2015, 2. 
38 Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Memahami Persyaratan dan Dokumentasi 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, 3. 



 

 

umum dan interpretasi yang konsisten dari persyaratan. 

Dilihat dari struktur klausulnya ada sedikit perbedaan antara ISO versi 

9001:2008 dengan ISO 9001:2015. Berikut struktur klausul ISO 9001:2015 :39 

1) Ruang lingkup/scope (klausul 1). 

2) Acuan yang mengatur/normative references (klausul 2). 

3) Istilah dan definisi/term and definition (klausul 3). 

4) Konteks oraganisasi/context of the organization (klausul 4) : terdiri dari empat 

bagian, yaitu klausul 4.1 (memahami organisasi dan konteksnya/understanding the 

organization and its context), klausul 4.2 (memahami kebutuhan dan harapan dari 

pihak-pihak berkepentingan/understanding the needs and expectations of 

interested parties), klausul 4.3 (menentukan ruang lingkup sistem manajemen 

mutu/determing the scope of the quality management system), dan klausul 4.4 

(sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya/quality management system and its 

procesess). 

5) Kepemimpinan/ leadership (klausul 5) : terdiri dari 3 bagian utama, yaitu klausul 

5.1 (kepemimpinan dan komitmen/leadership and commitment), klausul 5.2 

(kebijakan/policy), klausul 5.3 (peran organisasi, tanggungjawab dan 

otoritas/organization roles, responsibility and authorities). 

6) Perencanaan/planning (klausul 6) : terdapat tiga bagian utama, yaitu klausul 6.1 

(tindakan untuk menangani resiko dan peluang/actions to address risks and 

opportunities), klausul 6.2 (sasaran mutu dan perencanaan untuk 

mencapainya/quality objectives and planning to achieve them), dan klausul 6.3 

(perencanaan perubahan/ planning of changes). 

                                                           
39 Cognoscenti Consulting Group, Standart Internasional ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (ISO 

9001:2015 For Training), 11-46. 



 

 

7) Dukungan/support (klausul 7) : pada klausul ini terdapat 5 bagian, yaitu klausul 

7.1 (sumber daya/ resources), klausul 7.2 (kompetensi/ competence), klausul 7.3 

(kesadaran/ awareness), klausul 7.4 (komunikasi/comunication), dan klausul 7.5 

(informasi terdokumentasi/documented information). 

8) Operasional/operation (klausul 8) : pada klausul ini terdapat banyak bagian 

diantara yang lain ada delapan bagian, yaitu klausul 8.1 (perencanaan dan 

pengendalian operasional), klausul 8.2 (persyaratan untuk produk dan layanan), 

klausul 8.3 (desain dan pengembangan produk dan layanan), klausul 8.4 

(pengendalian produk dan layanan eksternal yang disediakan), klausul 8.5 

(produksi dan penyediaan layanan), klausul 8.6 (pelepasan atas prduk dan layanan), 

klausul 8.7 (kendali atas output yang tidak sesuai). 

9) Evaluasi kinerja/performance evaluation (klausul 9) : terdiri atas tiga klausul, yaitu 

klausul 9.1 (pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi), klausul 9.2 (internal 

audit), dan klausul 9.3 (tinjauan manajemen/management review). 

10) Peningkatan/improvement (klausul 10) : terdiri dari 3 kalusul didalamnya, yaitu 

klausul 10.1 (umum/general), klausul 10.2 (ketidak sesuaian dan tindakan 

perbaikan), dan klausul 10.3 (peningkatan terus menerus). 

c. Manfaat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 

Manfaat implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yaitu: 40 

1) Adanya jaminan organisasi untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 dan produk juga dihasilkan sesuai keinginan pelanggan. 

2) Setiap personil dan unit kerja mempunyai kejelasan tugas dan tanggungjawab. 

 

3) Adanya kejelasan hubungan antar unit kerja yang terlibat dalam melaksanakan 

                                                           
40 Ratminto, Winarsih, Manajemen Pelayanan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 2. 



 

 

pekerjaan. 

4) Dapat mengarahkan personil untuk berpola pikir mutu dan kepuasan pelanggan. 

5) Dapat distandarisasikan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berlaku di 

setiap unit kerja. 

 

  



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Kualitatif.41 Yaitu sebuah prosedur ilmiah untuk menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orag-orang dan prilaku yang dapat dialami.42 Ciri khas 

penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamat berperan serta, sebab peran 

penelitilah yang menentukan keseluruhan sekenarionya.43 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian studi kasus, yakni suatu 

penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh 

pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.44 

 

 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kedudukan peneliti adalah sebagai aktor sekaligus pengumpul data. Instrumen 

selain manusia juga dapat digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung. Oleh 

karena itu kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan sebagai partisipasi penuh, 

                                                           
41Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap gejala holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari 

latar alami yang memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. 
42Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 3. 
43Pengamat berperan serta adalah sebagai penelitian yang bercirikan interaksi social yang memakan waktu 

cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek, dan selama itu data dalam bentuk catatan 

lapangan dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut berlaku tanpa gangguan. Ibid., 17. 
44Emzir,  MetodologiPenelitianKualitatifAnalisis Data (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2010), 20.  
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pengamat partisipan atau pengamat penuh.45 Kehadiran Peneliti dalam penelitian ini sangat 

penting, peneliti di lokasi sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.46 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Dengan alasan 

bahwa lembaga tersebut dalam pengembangan kualitas mutu layanan pendidikannya telah 

menerapkan ISO 9001:2015 dan hal tersebut masih diterapkan sampai saat ini. 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Peneliti 

menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut 

responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, 

baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Peneliti menggunakan teknik observasi, maka 

sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Peneliti juga menggunakan 

dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data.47 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer dan lebih banyak pada teknik 

observasi berperan serta, wawancara secara mendalam dan dokumentasi.48 

1. Observasi 

                                                           
45 Tim Penyusun, BukuPedomanPenulisanSkripsiEdisiRevisi 2018 (Ponorogo: FakultasTarbiyah STAIN 

Ponorogo, 2018), 45. 
46Sugiyono, MetodePenelitianPendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatifdan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2017), 17-18. 
47SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitian (Jakarta: RinekaCipta, 2014), 172. 
48 M. DjunaidiGhonydanFauzanAlmanshur, MetodePenelitianKualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2012), 164. 



 

 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data 

yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan 

dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan 

perasaan. Tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau 

yang sangat relevan dengan data yang dibutuhkan. Dalam melakukan pengamatan, 

peneliti terlibat secara pasif. Artinya, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan 

subjek penelitian dan tidak berinteraksi dengan mereka secara langsung. Peneliti hanya 

mengamati interaksi sosial yang mereka ciptakan, baik dengan sesame subjek penelitian 

maupun dengan pihak luar.49 Observasi yang digunakan yaitu observasi non-partisipan, 

artinya peneliti hanya mengamati tanpa melakukan apapun. Peneliti akan melakukan 

observasi non-partisipan pada saat akan mencari data tentang pelaksanaan ISO di SMK 

Negeri 1 Jenangan, misalkan untuk mengetahui apakah sudah ada sikap yang 

mencerminkan sikap ISO yang ada di sekolah sesuai dengan konsep ISO. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan 

yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai 

dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.50Dalam hal ini peneliti akan 

melakukan wawancara baik secara tertulis ataupun secara lisan dengan kepala sekolah 

SMK Negeri 1 Jenangan, wakil kepala sekolah, wakil manajemen mutu, kepala TU, 

guru, dan juga sebagian peserta didik (pelanggan). Penggunaan metode ini didasarkan 

pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa 

yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di 

dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa 

                                                           
49Ibid., 165 
50 Abdurrahman Fathoni, MetodologiPenelitiandanTeknikPenyusunanSkripsi( Jakarta: PT RinekaCipta, 

2006), 105. 



 

 

mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa 

kini dan juga masa mendatang.51 Hal tersebut penting dilakukan terutama untuk 

mengetahui bagaimana awal mula sekolah menggunakan ISO serta kendala dan 

kelebihan ISO dan dampaknya bagi masing individu yang ada di sekolah. 

 

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non 

insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. “Rekaman” sebagai setiap tulisan  

atau pernyataan yang dipersiapkan  oleh atau untuk individual atau organisasi dengan 

tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi accounting.52 Sedangkan 

“dokumen” digunakan untuk mengacu atau bukan selain rekaman, yaitu tidak 

dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku harian,  

catatan khusus, foto-foto, dan sebagainya. Dalam hal ini dokumentasi sangat penting 

dilakukan untuk mengumpulkan data terkait administrasi yang harus dipenuhi dalam 

ISO, misalnya mengamati dokumen tingkat yang disusun oleh sekolah 

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan dalam penelitian ini, mengingat (1) 

sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi waktu; (2) 

rekaman dandokumen merupakansumber informasi yang stabil, baik keakuratannya 

dalam merefleksikan situasi yang terjadi dimasa lampau, maupun dapat dan dianalisis 

kembali tanpa mengalami perubahan; (3) rekaman dan dokumen merupakan sumber 

informasi yang kaya, secara konstektual relevan dan mendasar dalam konteknya; (4)  

sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat memenuhi 
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2012), 177. 
52 Lincolndan Guba, Naturalistic Inquiry,  35. 



 

 

akuntabilitas. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam 

format transkrip dokumentasi. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-

menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada 

tahap penulisan laporan. Oleh sebab itu, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan 

analisis data bukanlah dua hal yang terpisah seperti yang lazim dilakukan dalam penelitian 

kuantitatif. Hal ini berarti, pengumpulan data dan analisis data dilakukan bersamaan. Selama 

proses penelitian, seorang peneliti secara terus menerus menganalisis datanya. 

Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif,53 mengikuti 

konsep yang diberikan Miles & Huberman dan Spradley. Miles dan Huberman, mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai 

jenuh.  

Aktivitas dalam analisis data, meliputi data reduction,54data display55dan conclusion.56 

1. Reduksi data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, 

abstraksi dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan 

                                                           
53Analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, field notes, 

and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present 

what you have discovered to others. (Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan 

temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain) Lihat dalam Bog dan 

Biklen,  Qualitative Research for Education, An introduction to theory and methods (Boston: Allyn and Bacon, 

1982), 180.  
54Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting ,membuat katagori. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 
55Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data 

kedalam pola  yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network dan chart. Bilapola-

pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang 

baku yang selanjutnya akan di displaykan pada laporan akhir penelitian.  
56Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi.   



 

 

tertulis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang memepertajam, memilih, 

memokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir 

dapat digambarkan dan diverifikasikan. 

2. Model Data (Data Display) 

Tahap Data Display (penyajian dataI adalah sebuah tahapan lanjutan analisis dimana 

peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan 

Huberman menganjurkan untuk menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil 

penelitian, yang merupakan temuan penelitian.57 

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana 

pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti 

atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. 

 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 4 berikut:58 
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Gambar 3.1 Langkah Analisis Data 

Selanjutnya menurut Spradley teknik analisis data disesuaikan dengan tahapan 

dalam penelitian. Pada tahap penjelajahan dengan teknik pengumpulan data grand tour 

question, analisis data dilakukan dengan analisis domain. Pada tahap menentukan fokus 

analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Pada tahap selection, analisis data 

dilakukan dengan analisis komponensial. Selanjutnya untuk sampai menghasilkan judul 

dilakukan dengan analisis tema.  

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Bagian ini memuat tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan 

temuannya. Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang digunakan 

dalam mengecek keabsahan data yang ditemukan, diantara teknik yang dilakukan adalah: 

 

 

1. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan 

berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentative. Mencari 

suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan 

apa yang tidak dapat diperhitungkan. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.59 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
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2012), 320. 



 

 

pembanding terhadap data itu. Dengan triangulasi peneliti kualitatif dapat melakukan 

chek and recheck (mencari kebenaran berita atau masalah) hasil temuannya dengan 

jalan membandingkan berbagai sumber, metode dan teori.60 

3. Pengecekan teman sejawat (peer debriefing) 

Teknik pengecekan teman sejawat ini bermanfaat, karena bertujuan untuk 

proses tersebut membantu menjaga peneliti kualitatif untuk selalu tetap jujur, 

memberikan kesempatan pada peneliti kualitatif untuk merasakan secara mendalam dan 

karenanya dengan diskusi dengan teman sejawat dapat menjernihkan pikiran atau emosi 

serta perasaan yang mungkin sedang mengaburkan pertimbangan yang baik, atau untuk 

mencegah  langkah-langkah berikutnya.61 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:62 

1. Tahap Pra-lapangan 

Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini 

yaitu: 

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Memilih lapangan penelitian 

c. Mengurus perizinan 

d. Menjajaki dan menilai lapangan 

e. Memilih dan memanfaatkan informan 

f. Menyiapkan perlengakapan penelitian 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 
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62Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2009), 127. 



 

 

1) Pembatasan latar dan peneliti 

2) Kesesuaian penampilan peneliti 

3) Pengenalan hubungan peneliti di lapangan 

4) Jumlah waktu studi 

b. Memasuki lapangan 

1) Keakraban hubungan  

2) Mempelajari bahasa 

3) Peranan peneliti  

c. Berperanserta dan mengumpulkan data 

1) Pengarahan batas studi  

2) Mencatat data  

3) Petunjuk tentang cara mmengingat data  

4) Kejenuhan, keletihan dan istirahat 

5) Meneliti suatu latar yang di dalamnya terdapat pertentangan 

6) Analisis di lapangan 

3. Tahap Analisis Data 

Tahapan ini dilakukan beriringan dengan tahapan pekerjaan lapangan, analisis 

telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah. Mulai sejak sebelum terjun 

ke lapangan dan terus berlangsung sampai dengan penemuan hasil penelitian. 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan 

Pada tahap ini, penulis menuangkan hasil penelitian yang sistematis sehingga 

dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca. 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Gambaran Umum SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah sebuah sekolah menengah kejuruan 

yang fokus pada bidang keteknikan. Sekolah ini merupakan sekolah teknik tertua di 

Ponorogo. Terdapat 7 program keahlian yang diselenggarakan oleh sekolah ini. siswa 

dibagi menjadi 14 rombongan belajar dalam 3 tingkatan kelas. sistem pembelajarannya 

sendiri menganut sistem blok.63 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo sebagai SMK Kelompok Teknologi Industri 

merupakan bagian dari Sistem Penddikan Nasional, dalam hal ini Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Direktorat Jendaral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 

yang mengemban misi untuk mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia 

tingkat menengah. 

Dalam perjalanannya SMK Negeri 1 Jenangan dipercaya oleh Direktorat 

Pembinaan SMK Depdiknas baik secara langsung maupun melalui Dinas Pendidikan 

Kabupaten Ponorogo untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya, School 

Mapping dan Monev, WAN Kota, TV Edukasi, MR, IT, ICT, Pendidikan Jarak Jauh 

atau Program Virtual Campus.64 

SMK Negeri 1 Jenangan berdiri tahun 1964 hasil prakarsa pemerintah daerah 

dan dunia usaha atau dunia industri di Ponorogo. Secara resmi lembaga ini menjadi 

STM Negeri Ponorogo berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 

                                                           
63 www.smkn1jenpo.sch.id.com (diakses pada tanggal 8 Februari 2019)  
64  Ibid. 
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148/Diprt/BI/66 tanggal 1 Februari 1996. Perubahan STM Negeri Ponorogo menjadi 

SMK Negeri Jenangan berdasarkan SK Mendikbud nomor 036/0/1997 tanggal 7 Maret 

1997. 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo selain memberikan pembelajaran secara 

akademik juga memberikan wadah dan fasilitas bagi minat dan bakat siswa, agar 

kemampuan non akademik dari siswa juga terasah dengan baik. Namun tidak lepas dari 

memberikan fasilitas lembaga juga menyalurkan bakat dan kemampuan siswa dengan 

mengikiti beberapa kompetisi yang pada akhirnya memberikan prestasi-prestasi yang 

sangat membanggakan bagi lembaga itu sendiri. Berikut prestasi-prestasi yang telah 

diraih dan kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo:65 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Kegiatan Pendukung Siswa-siswi SMK Negeri 1 Jenangan 

No. Kegiatan Pendukung Pelaksanaan 

1.  

Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

(Rohis). 

Jum’at 

2. Pramuka  Rabu dan Sabtu 

3. PPA Janggala  Selasa 

4. Seni Musik dan Paduan Suara Selasa 

5. Seni Tari dan Seni Reog Selasa 

6. Bola Basket Rabu 

7. Bola Volly Kamis 
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8. Futsal Kamis 

9. 
Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa 

Inggris 
Senin 

10. 
Pembinaan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 
Kamis 

11. UKS dan PMR Rabu 

12. 
Pembinaan kreativitas, Keterampilan, 

dan Kewirausahaan 
Jum’at 

2. Letak Geografis 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah salah satu sekolah teknik yang cukup 

tua usianya, yang jika ditinjau dari letak geografisnya berada di desa Setono, kecamatan 

Jenangan, kabupaten Ponorogo. Sedangkan SMK Negeri 1 Jenangan terletak di timur 

dari kota atau alon-alon Ponorogo.  

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo terletak kurang lebih 6 km kearah timur dari 

alon-alon Ponorogo, juga kurang lebih sekitar 7 km dari perbatasan kota Madiun. 

Letaknya yang sangat strategis membuat SMK Negeri 1 Jenangan dapat menjadi pilihan 

yang tepat untuk sekolah teknik yang banyak diminati masyarakat Ponorogo dan juga 

Madiun.66 

3. Visi, Misi, dan Tujuan 

Visi SMK Negeri 1 Jenangan: “Menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Kejuruan Yang Unggul, Berdaya Saing Tinggi dalam Persaingan Global dan Berbudaya 

Lingkungan”. 

Misi SMK Negeri 1 Jenangan: 

a. Memberikan layanan pendidikan dan pelatihan dalam berbagai jenjang kompetensi. 
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b. Menyiapkan tamatan yang memiliki keunggulan dalam kedisiplinan, kejujuran, 

kreatifitas, kemandirian dan berjiwa entrepreneur untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan dan mampu bersaing dalam era global. 

c. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan 

secara berkelanjutan. 

d. Mewujudkan pendidikan untuk menjaga daya dukung alam melalui tindakan 

pelestarian, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga tercipta 

kondisi belajar dan bekerja yang nyaman dan produktif. 

Tujuan SMK Negeri 1 Jenangan: 

a. Memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah Menengah 

Kejuruan. 

b. Penyediaan dan penyusunan materi, bahan ajar untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran. 

c. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.  

d. Mengembangkan kurikulum berkarakter, berbudaya lingkungan secara terintegrasi 

dan sinkronisasi (penyelarasan) dengan DU / DI. 

e. Peningkatan kualitas lingkungan sekolah untuk mewujudkan Green, Clean and 

Healthy School. 

f. Mengembangkan sistem pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. 

g. Melaksanakan penerapan Teaching Industri / Teaching Factory dalam 

pengembangan produk melalui kegiatan praktik dan berbudaya lingkungan. 

h. Melaksanakan pembelajaran Kewirausahaan praktis dan melaksanakan tata kelola 

BLUD. 

i. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan 

pendidikan,  peningkatan kualitas lulusan dan keterserapan lulusan. 



 

 

j. Meningkatkan kepedulian warga sekolah untuk melakukan pelestarian, pencegahan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

k. Mengimplementasikan sistem manajemen mutu berbasis ISO.67 

4. Keadaan Guru dan Siswa 

Guru atau Pengajar di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tidak hanya berasal 

dari Ponorogo saja, tetapi banyak juga guru atau pengajar yang berasal dari luar kota 

Ponorogo atau bahkan luar pulau Jawa dengan pendidikan yang sudah tidak diragukan 

kembali dengan pengetahuan dan keilmuannya. Jumlah guru secara keseluruhan 

sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang. Mayoritas pendidikan terakhir adalah S1 

(sarjana) namun juga banyak yang telah meraih gelar S2 (magister).68 

Sedangkan data siswa pada tahun 2018/2019 dibagi menjadi 59 rombongan 

belajar yang meliputi 19 rombongan belajar kelas XII dengan jumlah siswa laki-laki 

sebanyak 650 orang dan perempuan sebanyak 29, kemudian ada mutasi 1 dengan 

jumlah total kelas XII sebanyak 678 siswa-siswi. Selanjutnya 20 rombongan belajar 

dari kelas XI dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 632 dan siswi perempuan 

sebanyak 52 mutasi 1 orang dengan jumlah total sebanyak 683 siswa-siswi. Berikutnya 

dari 20 rombongan belajar dari kelas X dengan jumlah siswa sebanyak 622 dan siswi 

sebanyak 92 mutasi 4 siswa dengan jumlah total kelas X sebanyak 710 orang.69 

5. Sarana dan Prasarana 

SMK Negeri 1 Jenangan merupakan lembaga pendidikan yang menjadi salah 

satu sekolah teknik yang terfavorit. Oleh karenanya sangat penting bagi lembaga untuk 

terus mengembangkan sarana dan prasarananya. Karena sarana dan prasarana dangat 

menunjang dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah teknik ini. sarana dan 
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69 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 03/D/04-III/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian.   



 

 

prasarana merupakan komponen yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran dan 

dapat menunjang pelayanan mutu yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dengan adanya 

sarana dan prasarana yang lengkap maka proses pendidikan dan pengajaran akan 

berjalan dengan lancar. 

Lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo dapat dilihat di transkrip dokumentasi terlampir dalam skripsi ini.70 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data tentang Perencanaan Pengajuan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

Latar belakang penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 menurut 

kepala sekolah SMK Negeri 1 Jenangan adalah adanya keharusan lembaga untuk 

melakukan update ISO 9001:2008 menuju ISO 9001:2015. Tujuannya adalah untuk 

menstandartkan pelayanan pendidikan secara taraf Internasional. Pernyataan ini adalah 

sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mustari selaku kepala sekolah di SMK 

Negeri 1 Jenangan, sebagai berikut: 

Adanya ISO 9001:2015 itu sebenarnya merupakan update dari ISO 9001:2008, 

pada dasarnya keduanya sama, namun pada penerapannya ISO 2015 sudah lebih 

mudah. Tujuannya memilih ISO untuk standart pelayanan sekolah kami. 

Pelayanan yang berstandart Internasional diharapkan mampu meningkatkan 

hasil output dan outcome yang dapat diterima dimanapun.71 

 

Sedangkan menurut Bapak Rusdini Harahap yang melatarbekangi penerapan 

SMM ISO 9001:2015 adalah sebagaimana hasil wawancara berikut: 

ISO sendiri sudah dimulai atau diterapkan sejak tahun 2009, namun dalam 

penerapanya itu sendiri kami juga belum bisa menerapkan secara keseluruhan. 

ISO 2015 itu sendiri merupakan update dari ISO 2008, sebenarnya masa update 

itu sendiri bisa pada Desember 2019, namun kami sudah menerapkannya sejak 

April 2018.72 
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Sitematika pengajuan dari sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 itu pada 

dasarnya hampir sama dengan ISO 9001:2008. Hanya saja ada  beberapa klausul 

tambahan yang membedakan dalam penerapannya. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Bapak Mustari, yaitu : 

Secara mekanisme perencanaan hampir sama dengan yang 2008, namun ada 

beberapa point atau klausul tambahan yang membedakan pada 

implementasinya. Namun dari segi penerapannya ISO 2015 dianggap lebih 

praktis. Dalam perencanaan itu sendiri perlu adanya peninjauan lebih lanjut 

keadaan dari lembaga secara mendalam, kemudian pembentukan tim, pelatihan 

utnuk memberikan pemahaman terhadap semua anggota sekolah.73 

 

Dari pemaparan kepala sekolah Bapak Rundini Harahap menambahkan bahwa 

perencanaan penerapan ISO sendiri sangat penting adalah menyiapkan dokumen-

dokumen tingkat I dan tingkat II, sebagaimana hasil wawancara berikut : 

Jadi pada penerapan ISO itu sendiri yang paling penting adalah menyiapkan 

dokumennya, karena untuk memperoleh sertifikatnya itu dibutuhkan adanya 

bukti dokumen. Untuk dokumen perencanaan itu ada pada tingkat I dan II. 

Pelaksanaannya ada di dokumen tingkat III, dan IV. Itu semua merupakan syarat 

utama untuk proses audit mutunya.74 

 

Hal tersebut juga sesui dengan data observasi yang dilakukan peneliti bahwa 

adanya beberapa dokumen yang harus disiapkan diantaranya merupakan dokumen 

penting tentang sasaran mutu yang akan menjadi pencapaian tujuan SMK Negeri 1 

Jenangan.75 

Proses pembentukan tim pengelola sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 

dikoordinasi oleh bagian manajemen mutu. Hal ini sebagaimana hasil wawancara kami 

dengan wakil kepala bagian kurikulum Bapak Lukito, sebagai berikut:  

Perencanaan tentang ISO itu sudah diatur dan dikoordinasikan oleh bagian 

WMM (Wakil Manajemen Mutu). Semua wakil kepala juga harus terlibat 

terutama bagian kurikulum, karena program-program yang ada dikurum yang 

                                                           
73 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 01/W/15-II/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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75 Lihat Transkrip Observasi nmor : 03/O/23-II/2019 dalam Lampiran Hasil Observasi. 



 

 

nantinya akan bersentuhan langsung dengan calon produk dari sekolah (peserta 

didik).76 

Bapak Sugiono menambahkan sebagaimana hasil wawancara berikut : 

Semua warga sekolah harus terlibat, mulai dari siswa, guru, dan kepala sekolah. 

Namun tetap dikoordinasi oleh WMM (Wakil Manajemen Mutu). Karena sudah 

menjadi kewajiban semua untuk menjaga dan meningkatkan mutu dari sekolah 

kita.77  

Bapak Mohan menambahkan sebelum menerapkan sistem manajemen perlu 

adanya keputusan bersama terkait penggunaan standart tersebut, kemudian menentukan 

tim yang akan mengkoordinasi pembuatan dokumen, menetapkan tujuan dan yang 

paling penting adalah memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah terkait 

manajemen ISO. Berikut hasil wawancara dengan bapak Mohan selaku sekretaris 

WMM: 

ISO 9001:2015 itu merupakan update dari ISO 9001:2008, secara prosedur 

sama, yang membedakan hanya pada klausulnya. Untuk tahapan awal 

penerapan iso atau perencanaannya itu ada beberapa yang harus dilakukan 

seperti keputusan dari atasan terkait stndart ini, menetapkan kelompok kerja 

atau tim yang terlibat, kemudian merumuskan tujuan-tujuannya, baru ditinjau 

ulang, dan pada akhirnya ada kata kesepakatan baru kita mulai dokumentasi.78  

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara diatas tentang perencanaan sistem 

manajemen mutu ISO 9001: 2015 dan anggota-anggota yang terlibat di dalamnya dapat 

diketahui bahwa perencanaan yang dilakukan meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

Pertama,  memutuskan untuk mengadospsi atau menggunakan suatu standart sistem 

manajemen kualitas yang akan diterapkan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Kedua, 

menetapkan suatu komitmen pada tingkat pimpinan senior organisasi. Ketiga, 

menetapkan suatu tim kerja atau komite yang berpengaruh yang terdiri dari para 

manajer atau wakil kepala yang lain. Keempat, menugaskan wakil manajemen yang 

                                                           
76 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 07/W/20-II/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
77 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 06/W/20-II/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
78 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 04/W/18-II/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 



 

 

bertanggungjawab untuk menjamin persyaratan standart dari sistem manajemen mutu. 

Kelima, menetapkan tujuan-tujuan implementasi sstem. Keenam, meninjau ulang atau 

menganalisis keadaan lembaga saat ini untuk dapat melalui audit sistem. Ketujuh, 

menciptakan kesadaran terkait sistem manajemen mutu yang digunakan melalui 

pelatihan-pelatihan. 

2. Data tentang Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Dalam 

Meningkatkan Mutu Layanan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

Menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 bukan merupakan perkara 

yang mudah. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Rusdini Harahap 

sebagai berikut :  

Sebenarnya kami sendiri masih sangat kesulitan menerapkan semua yang telah 

tertulis dalam perencanaan ISO juga. Namun kami akan tetap berusaha 

memenuhi layanan yang dibutuhkan peserta didik dengan sebaik mungkin.79 

 

Dalam pelaksanaanya sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 juga melibatkan 

siswa-siswinya, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sugiono sebagai berikut: 

Peserta didik merupakan pelanggan utama kami, artinya jelas mereka harus 

terlibat , mereka yang nantinya akan menilai dan mengisi angket tentang 

kepuasan terhadap layanan kami. Jadi baik atau tidaknya mutu kami itu 

tergantung kepada kepuasan dari para peserta didik kami.80 

 

Bapak Rusdini menambahkan, bahwa sebenarnya yang dikatakan ISO itu 

mengerjakan apa yang sudah tertulis, dan menulis apa yang telah dikerjakan. Berikut 

hasil wawancara dengan Bapak Rusdini Harahap: 

Kalau ditanya soal penerapan, lebih mudah dikatakannya ISO itu itu menulis 

apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang ada pada tulisan. Jadi semisal 

kita hari ini berada di SMK Negeri 1 Jenangan, ada prosedur dan peraturannya 

yang ditempel-tempel di dinding, maka kita harus menerapkan apa yang sudah 

menjadi peraturan disana. Juga sebaliknya saat kita berada disana kita catat 

apapun yang kita kerjakan, semisal mengajar maka kita tulis juga hasilnya 

mengajar. Jadi akan lebih terstruktur seperti yang menjadi tujuan kami.81 

 

                                                           
79Lihat Transkrip Wawancara nomor : 03/W/16-II/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian.  
80 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 06/W/20-II/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
81 Ibid. 



 

 

Mengerjakan yang telah tertulis pada masing-masing bidangnya, artinya dalam 

setiap bidangnya harus mempunyai target tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu 

maka diperlukan adanya sasaran mutu yang harus dipenuhi oleh masing-masing unit 

kerjanya. Sasaran mutu tersebut telah penulis lampirkan pada lampiran observasi.82  

Bapak Mustari menambahkan bahwa untuk menjalankan sistem manajemen 

mutu ISO maka sangat dibutuhkan untuk memahamkan seluruh elemen yang terlibat, 

sebagaimana hasil wawancara berikut : 

Dalam hal penerapan ISO semua warga sekolah harus berperan dan terlibat, 

utamanya adalah bagian wakil manjemen mutu. Biasanya kami melakukan 

wrokshop atau pelatihan terkait sistem manajmen mutu ISO 9001:2015 untuk 

menyeragamkan pengetahuan seluruh elemen yang terlibat. Termasuk 

didalamnya kami melibatkan siswa-siswi kami untuk mengisi angket kepuasan 

pelanggan.83 

 

Keterlibatan peserta didik juga terlihat dari hasil observasi peneliti yang melihat 

langsung kegiatan pelayanan dalam sekolah yang sangat disiplin dan teratur.84  

Bapak Rusdini Harahap menambahkan sebagimana hasil wawancara berikut ini: 

Implementasinya itu selain dari tahapan-tahapan awal itu lebih kepada 

menjalankan apa yang sudah dituliskan di dokumen-dokumennya. Kemudian 

baru ada audit mutu internal yang berfungsi untuk memastikan bahwa sistem 

yang dikembangkan dapat dilaksanakan sepenuhnya dan memastikan 

keefektifan dari sistem itu. Baru nanti ujungnya kita dapat sertifikat ISO itu.85 

 

Berdasarkan deskripsi dari hasil wawancara diatas mengenai pelaksanaan 

sistem manajemen mutu ISO 901:2015 di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dapat 

disimpulkan bahwa, pelaksanaan dari sistem manajemen mutu ISO itu selain dari 

tahapan yang telah disebutkan diawal merupakan penerapan dari dokumen-dokumen 

tingkat I, II, III, dan IV yang telah disusun dan ditulis sebelumnya pada tahap 
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perencanaan. Kemudian dilanjutkan dengan proses audit mutu internal yang berfungsi 

untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat dilaksanakan sepenuhnya 

dan memastikan keefektifan sistem tersebut agar dapat diidentifikasi peluang 

perbaikan. Kemudian baru masuk pada tahap sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 yang akan melalui beberapa tahapan didalamnya, yaitu pemilihan badan 

sertifikasi, pengajuan permohonan sertifikasi, penilaian awal, penilaian, sertifikasi 

pemeliharaan, surveillance audit, dan penilaian ulang. Baru kemudian mendapatkan 

sertifikat ISO.  

 

3. Data tentang Manfaat dari Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 

dalam Meningkatkan Mutu Layanan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

Dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 tentunya 

memberikan manfaat tersendiri bagi SMK Negeri 1 Jenangan. Selain dari dampak yang 

mengarah kepada dampak positif juga banyak kendala yang harus dihadapi oleh SMK 

Negeri 1 Jenangan. Namun SMK Negeri 1 Jenangan juga memiliki upaya-upaya untuk 

mengatasi kendala tersebut. 

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Gunawan terkait dampak yang terjadi 

setelah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015: 

Perbedaan sebelum dan sesudah menerapkan ISO 9001:2015 itu jelas ada, saat 

sudah menggunakan ISO kita akan lebih teratur, karena sudah ada prosedurnya. 

Apa yang akan dikerjakan dan langkah-langkahnya sudah ada dalam klausul-

klausul ISO. jadi kita tinggak laksanakan saja yang sudah tertulis. Manfaatnya 

sendiri lebih banyak juga, diantaranya dengan bisa memiliki sertifikat ISO akan 

menambah kepercayaan pelanggan.86  

 

Dalam wawancara dengan wakil kepala bagian kesiswaan Bapak Sugiono 

menambahkan sebagaimana hasil wawancara berikut : 

                                                           
86 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 05/W/18-II/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 



 

 

Dengan menggunakan ISO beban inspeksi menjadi lebih ringan karena semua 

proses telah tertata sedemikian rupa sehingga setiap kesalahan atau 

penyimpangan dapat diketahui pada setiap tahapannya. Suasana kerja juga lebih 

menyenangkan karena kejelasan dan ketegasan tugas, wewenang dan 

tanggungjawab setiap jabatan dan personilnya. Serta ada kejealasan hubungan 

antara unit-unit kerja yang terlibat dalam suatu kegiatan.87 

 

Menerapkan ISO 9001:2015 juga memberikan perbedaan yang lebih baik, 

terutama dalam manajemen sekolahnya karena memang pada dasarnya pengaturan 

mutu itu sendiri lebih mengarah kepada kerja manajemen sekolahnya. Hal ini 

sebagaimana wawancara dengan Bapak Lukito sebagai berikut : 

Perbedaan lebih kepada sistem manajemen sekolahnya, karena memang itu 

lebih kepada proses perencanaan dan pelaksanaan dari manajemen itu sendiri.88  

 

Sedangkan menurut pendapat siswa yang kami wawancara perbedaan saat telah 

menerapkan ISO maka secara otomatis merubah sarana dan prasarana yang akan 

semakin baik. Berikut hasil wawancara dengan salah satu siswa SMK Negeri 1 

Jenangan : 

Secara sarana dan prasarananya sekolah kami menjadi lebih lebih baik saat telah 

menggunakan ISO 9001:2015. Selain hal itu pelayanan yang ada dikantor juga 

lebih cepat karena sistemnya juga sudah tertata. Intinya kalau sekolah itu 

semakin bermutu tentunya juga akan terjamin juga mutu didalamnya.89 

 

 

Rendi menambahkan seperti dalam hasil wawancara sebagai berikut: 

Perbedaan secara positif setelah menerapkan ISO 9001:2015 lebih kepada 

sarana dan prasarananya yang kami rasakan. Lebih berkualitas dan berfariasi, 

terutama dalam hal alat belajar, namun juga banyak sarana prasarana yang telah 

rusak dan diperlukan perbaikan. Juga perlu adanya penambahan sarana 

prasarana mengingat jumlah dari siswa yang semakin banyak.90 

 

Dari uraian hasil wawancara diatas mengenai manfaat implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015 di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dapat 

disimpulkan bahwa, manfaat dari adanya sistem manajemen mutu SIO 9001:2015 yaitu, 

                                                           
87 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 06/W/20-II/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
88 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 07/W/20-II/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian.  
89 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 09/W/20-II/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
90 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 08/W/20-II/2019 dalam Lampiran Hasil Penelitian. 



 

 

lembaga dapat memperoleh setifikat ISO 2015 dan secara otomatis terdaftar secara 

Internasional pada lembaga registrasi sebagai lembaga yang diakui telah menerapkan 

sistem manajemen mutu. Hal ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan 

karena adanya jaminan kualitas yang terorganisir secara sistemik sehingga dapat 

meningkatkan image organisasi. Beban inspeksi dari pekerjaan juga lebih ringan 

dikarenakan semua prosesnya telah tertata sedemikian rupa. Selanjutnya, suasana kerja 

lebih menyenangkan karena kejelasan dan ketegasan tugas. Juga dapat menjadi 

bencmarking antar unit kerja melalui kegiatan audit internal.  

Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 juga membuat sistem kerja menjadi 

standart kerja terdokumentasi, memberikan jaminan bahwa setiap produk yang akan 

dihasilkan sesuai dengan keinginan pelanggan. Kemudian menjadi rujukan dalam 

mengarahkan karyawan dan tenaga pendidik agar berwawasan mutu dalam memenuhi 

permintaan pelanggan baik internal maupun eksternal. Juga menjadi dasar yang kokoh 

dalam membangun sikap dan keinginan bagi setiap kemajuan dan peningkatan. 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut gambaran tentang Implementasi Sistem Manajmen Mutu ISO 9001:2015 di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo: 

 

 

Implementasi TQM 

(Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SMM ISO 9001:2015 sesuai 

persyaratan studi ISO 9001:2015: 

 

Klausul I : Ruang Lingkup 

Klausul II : Acuan Normatif 

Klausul III-X : Sistem Manajemen 

Mutu 

 

 

Prinsip Mutu TQM 

 

1. Orientasi pada pelanggan 

2. Kepemimpinan Organisasi 

3. Keterlibatan SDM 

4. Pendekatan Proses 

5. Pendekatan sistem pelanggan 

6. Perbaikan secara berkelanjutan 

7. Pendekatan factual dalam 

pembuatan keputusan 

8. Hubungan saling menguntungkan 

Untuk optimalisasi penerapan ISO 9001:2015, sebagai 

pelaksana meliputi: 

 

1. Kepala Sekolah 

2. Wakil Kepala Sekolah 

3. Ketua Jurusan Kompetensi Keahlian 

4. Guru 

5. Karyawan 

6. Siswa Siswi 

Tercapainya program perbaikan mutu dalam menyusun kebijakan dan sasaran 

yang ditetapkan dengan pemusatan terhadap organisasi dan tim kerja yang 

baik. 

Peningkatan Pelayanan Kepada (Stakeholder) 

Gambar 5.4 Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 



 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan tentang Sistematika Pengajuan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

Kualitas mutu pendidikan pada masa sekarang merupakan hal utama yang menjadi 

pandangan pertama bagi para calon pelanggan maupun pelanggan yang telah merasakan 

mutu tersebut. Persaingan dalam lembaga pendidikan yang semakin berkembang memaksa 

lembaga pendidikan khususnya SMK Negeri 1 Jenangan harus berani menstandartkan diri 

untuk berani melampaui standart yang ada. Karena kunci kesuksesan agar dapat bersaing 

di pasar global pendidikan adalah kemampuan untuk memenuhi atau melampaui standart-

standart yang berlaku. Apabila suatu kualitas itu ditentukan oleh kepuasan pelanggan, 

maka standart kualitas itu ekuivalen dengan harapan pelanggan yang tertulis. Untuk 

menjamin adanya keseragaman dalam kualitas, maka perlu dibentuk standart yang sama, 

dengan cara ini maka apa yang dianggap sebagai produk berkualitas di suatu lembaga juga 

akan diterima di lembaga lain. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ISO 9001 merupakan standart 

yang dihasilkan oleh Internasional Organization for Standardization, yaitu sekumpulan 

standart sistem kualitas universal yang memberikan kerangka yang sama bagi jaminan 

mutu yang dapat digunakan di seluruh dunia.91 

Hal tersebut sesuai dengan deskripsi data sebelumnya bahwa SMK Negeri 1 

Jenangan mulai menerapkan ISO dengan tujuan bisa memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas mutu layanan yang ada di lembaga. Selain hal tersebut SMK Negeri 1 Jenangan 

juga sangat memprioritaskan dan memenuhi kepuasan dari para pelanggannya (peserta 

                                                           
91 Fandy Tjiptono, Total Quality Management (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 86. 
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didik). Walaupun pada dasarnya menerapkan sistem manjemen mutu ISO 9001:2015 itu 

bukan perkara yang mudah. Butuh proses yang sangat rumit dengan tahapan yang juga 

sulit untuk dilalui dan banyak kendala, namun juga kaya akan manfaat dan dampak yang 

positif bagi lembaga. 

Secara teoritis dijelasakan bahwa implementasi sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 memiliki tahapan-tahapan perencanaannya yaitu: Tahap persiapan, tahap 

penyusunan dan pengendalian dokumen antara lain dokumen kebijakan mutu, sasaran 

mutu, pedoman mutu, prosedur mutu standart, instruksi kerja dan formulir-formulir. Tahap 

implementasi merupakan tahap penerapan sistem manajemen mutu yaitu dengan 

melaksanakan ketentuan yang telah ditulis dalam dokumen SMM ISO 9001:2015. Tahap 

regristrasi, tahap ini dilakukan apabila organisasi telah meyakini bahwa dokumen SMM 

ISO 9001:2015 telah tersusun dan diterapkan sesuai prosedur. Apabila pada tahap ini 

lembaga telah memperoleh sertifikat ISO maka telah dinyatakan lulus audit.92 

Teori tersebut sesuai dengan deskripsi data sebelumnya, bahwa untuk menrapkan 

sistem manajemen mutu diperlukan persiapan seperti. memutuskan untuk mengadospsi 

atau menggunakan suatu standart sistem manajemen kualitas yang akan diterapkan 

berdasarkan kebutuhan pelanggan. Kemudian menetapkan suatu komitmen pada tingkat 

pimpinan senior organisasi. Selanjutnya menetapkan suatu tim kerja atau komite yang 

berpengaruh yang terdiri dari para manajer atau wakil kepala yang lain. 

Lembaga juga harus menetapkan tujuan-tujuan implementasi sistem. dan meninjau 

ulang atau menganalisis keadaan lembaga saat ini untuk dapat melalui registrasi audit 

sistem. Juga harus menciptakan kesadaran terkait sistem manajemen mutu yang digunakan 

melalui pelatihan-pelatihan. 

                                                           
92 Sugeng Listyo Prabowo, Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 di Perguruan Tinggi 

(Malang: UIN Malang Press, 2009), 45. 



 

 

Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 merupakan sistem yang menjadi bagian 

dari manajemen mutu terpadu (TQM). Untuk dapat mengimplementasikan sistem 

manajemen mutu maka dibutuhkan berbagai landasan. Jika landasan tersebut semakin kuat 

maka kekokohan dari sistem manajemen mutu yang dibangun oleh sebuah organisasi juga 

semakin kokoh. Landasan tersebut meliputi kepedulian, nilai, integritas, pelatihan dan 

pengendalian.93 

Hal tersebut sesuai dengan deskripsi data sebelumnya bahwa SMK Negeri 1 

Jenangan melakukan pelatihan guna menyamakan segala konsep tentang ISO supaya 

masing-masing individu memahami dan dapat memperlancar proses implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015. 

Selain hal tersebut dalam klausul 6.1.2 yang berisi organisasi harus merencanakan 

tindakan untuk menangani resiko dan peluang. Tindakan yang diambil untuk menangani 

resiko dan peluang harus proporsional dengan dampak potensial pada kesesuaian produk 

dan jasa.94 Hal tersebut sesuai dengan hasil deskripsi data sebelumnya bahwa harus adanya 

alur persiapan dan penijauan tentang lembaga. Fungsi perencanaan antara lain menentukan 

tujuan dan kerangka tindakan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu. 

Perencanaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo merupakan keputusan yang diambil untuk meningktkan kualitas mutu layanan 

sekolah sehingga dapat mencapai tujuan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai 

dengan kebutuhan perkembangan zaman. 

B. Pembahasan tentang Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dalam 

Meningkatkan Mutu Layanan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

                                                           
93 M. Nur Nasution, Manajemen Mutu Terpadu (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 299. 
94 Tim Sistem Manajemen Mutu SMK Negeri 1 Jenangan, Memahami Persyaratan dan Dokumentasi 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (Tim ISO SMKN Jenpo, 2016), 14. 



 

 

Dalam pelaksanaannya, sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di SMK Negeri 1 

Jenangan tidak terlepas dari peran pemimpin dan juga para manjemen sekolah yang ada. 

Juga sudah menjadi tanggungjawab organisasi untuk menjaga dan meningkatkan mutu 

yang ada. Sebagaimana dijelaskan secara teoritis dalam klausul ISO 9001:2015 tentang 

kepemimpinan atau  leadership (klausul 5) yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu klausul 

5.1 (kepemimpinan dan komitmen atau leadership and commitment) yang artinya 

manjemen puncak atau pemimpin harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen 

terhadap sistem manajemen mutu dengan mengamibil akuntabilitas atas efektifitas dari 

sistem manajemen mutu. Klausul 5.2 (kebijakan atau policy) yang artinya mencakup 

komitmen untuk memenuhi persyaratan dan mengkomunkasikan kebijakan mutu agar 

dipahami pihak-pihak yang berkaitan. Klausul 5.3 (peran organisasi, tanggungjawab dan 

otoritas atau organization roles, responsibility and authorities) yang artinya top 

management  memastikan bahwa tanggungjawab dan wewenang ditetapkan, 

dikomunkasikan, dipahami dalam organisasi dan juga memastikan sistem manajemen 

mutu memenuhi persyaratan standart.95 

Hal tersebut pun selaras dengan deskripsi data sebelumnya bahwa seluruh warga 

sekolah berperan penting untuk bersama-sama menjalankan sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 terutama bagian manajemen mutu. Namun selain dari bidang penjaminan mutu 

dan seluruh manjemen sekolah siswa khususnya juga menjadi tombak utama tercapainya 

sebuah keberhasilan mutu yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, 

sehingga tercapai kepuasan pelanggan pendidikan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

Kepala sekolah juga menjadi pemimpin yang harus memutuskan segala sesuatu yang akan 

dijalankan dalam penerapan ISO, juga harus memotivasi setiap anggotanya untuk dapat 

                                                           
95 Ibid., 11. 



 

 

terus mencapai tujuan dari lembaga. Serta memberikan pemahaman melalui pelatihan dan 

workshop tentang ISO. 

Selanjutnya komitmen manajemen salah satu hal yang sangat penting yang menjadi 

prasyarat untuk dapat diimplementasikannya SMM ISO 9001:2015 di dalam sebuah 

lembaga. Pada beberapa organisasi yang memiliki iklim organisasi yang kurang baik, dan 

kepemimpinan yang tidak kuat , maka komitmen pimpinan tersebut akan sangat sulit untuk 

dapat diwujudkan. Hal tersebut tentu akan berdampak pada wewenang yang dimiliki oleh 

pemimpin tersebut. Ketidakjelasan wewenang yang dimiliki akan menjadikan pimpinan 

tidak mampu melakukan berbagai perubahan yang dibutuhkan dalam implementasi SMM 

ISO 9001:2015.96 Dalam hal ini pimpinan SMK Negeri 1 Jenanagan sudah sangat 

berkompeten dan memiliki konsistensi yang tinggi. Terlihat dengan pengalaman-

pengalaman dan pencapaian yang telah diraih. 

Berdasarkan kajian teori sebelumnya peran lembaga penjaminan mutu sangat 

dibutuhkan dalam implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Bagian-bagian 

yang ada pada penjaminan mutu dapat meliputi hal-hal yang berkaitan dengan 

dokumentasi sitem mutu, audit internal, pengembangan sistem, dan informasi penjaminan 

mutu. Bagian dokumentasi sistem mutu merupakan bagian merawat dan mengembangkan 

dokumen mutu di dalam organisasi, melakukan perubahan dan pendistribusian dokumen, 

memastikan bahwa dokumen yang sudah kadaluwarsa tidak digunakan lagi iseluruh 

wilayah organisasi yang dilakukan penjamin mutu.97 

Hal tersebut sesuai dengan deskripsi data sebelumnya bahwa hampir seluruh 

perumusan dan pembuatan dokumen-dokumen tingkat SMM ISO 9001:2015 di SMK 

Negeri 1 Jenangan di koordinasi oleh wakil manjamen mutu yang ada di SMK Negeri 1 

                                                           
96 Sugeng Listyo Prabowo, Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9000.., 254. 
97 Ibid.,256. 



 

 

Jenangan. Namun juga melibatkan siswa sebagai pelanggan untuk mengisi dan menilai 

angket tentang mutu pelayanan di SMK Negeri 1 Jenangan. 

Berikutnya adalah implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 harus 

melalui tahap audit mutu. Audit mutu merupakan proses yang sistematis, independen, dan 

terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi secara objektif agar bisa 

menentukan tingkat kriteria audit yang harus dipenuhi atau dengan kata lain melakukan 

pengecekan pada sistem manajemen yang beroperasi secara efektif sesuai dengan kriteria 

sistem.98 Hal tersebut sesuai dengan deskripsi data sebelumnya yang menegaskan bahwa 

puncak dari penerapan  sistem manajemen mutu ISO adalah pada bagian audit. Karena hal 

ini yang menentukan layak atau tidaknya lembaga mendapat serifikasi ISO 9001:2015. 

Terakhir dalam implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 adalah 

pengukuran kepuasan. Lembaga pendidikan yang akan sukses dalam jangka panjang 

adalah lembaga yang dapat memuaskan konsumennya dalam segi mutu pelayanan, sebab 

mutu layanan akan menentukan puas atau tidaknya pelanggan terhadap produk yang 

dihasilkan. Dalam hal ini diperlukan alat ukur kepuasan pelanggan tersendiri untuk 

mengetahui seberapa baik lembaga dalam menyajikan mutu layanan yang baik.99 Hal 

tersebut sesuai dengan deskripsi data sebelumnya, SMK Negeri 1 Jenangan melibatkan 

siswa dan siswinya untuk mengisi angket kepuasan pelanggan yang disebarkan oleh 

lembaga penjaminan mutu. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 dalam meningkatkan mutu layanan di SMK Negeri 1 Jennagan Ponorogo harus 

ada komitmen manjemen, peran dari jaminan mutu dan organisasi, pelaksanaan sistem 

manjemn mutu ISO 9001:2015, dan pengukuran kepuasan pelanggan. 

                                                           
98 Ibid.,286. 
99 M. Nur Nasution, Manajemen Mutu Terpadu, 321. 



 

 

C. Pembahasan tentang Manfaat dari Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 dalam Meningkatkan Mutu Layanan di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 memberikan dampak positif 

dalam sistem yang ada di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, yaitu lembaga lebih 

merasakan mudah dalam bekerja dan melakukan pelayanan kepada peserta didik. Hal ini 

dikarenakan sudah adanya dokumen-dokumen atau tulisan yang akan memandu tenaga 

administrasi terhadap apa yang akan dilakukan. Selain itu juga lebih mudah bekerjasama 

antar unit kerja untuk mencapai tujuan mutu pendidikan.100 

Uraian tersebut sesuai dengan deskripsi data pada bab sebelumnya bahwa salah 

satu manfaat yang telah dirasakan SMK Negeri 1 Jennagan setelah penerapan sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015 yaitu, beban inspeksi menjadi lebih ringan karena semua 

proses telah tertata sedemikian rupa sehingga setiap kesalahan atau penyimpangan dapat 

diketahui pada setiap tahapannya. Suasana kerja juga lebih menyenangkan karena 

kejelasan dan ketegasan tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap jabatan dan personil 

serta adanya kejelasan hubungan antara unit-unit kerj yang terlibat. 

Suatu lembaga yang telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 

harus menampilkan perilaku “write what you do an do what you write” artinya selalu 

menulis apa yang dilakukan dan melakukan apa yang telah ditulis guna memenuhi 

kepentingan pelanggannya.101 Hal ini memberikan manfaat tersendiri sebagaimana 

deskripsi yang telah disebutkan yaitu, memberikan jaminan bahwa produk yang akan 

dihasilkan agar sesuai dengan keinginan pelanggan sehinggan tercapai mutu yang 

memuaskan pelanggannya. Juga menjadi rujukan dalam mengarahkan staf dan guru untuk 

                                                           
100 Ratminto, Winarsih, Manajemen Pelayanan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 2. 
101 Tim Sistem Manajemen Mutu SMK Negeri 1 Jenangan, Memahami Persyaratan dan Dokumentasi 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, 10. 



 

 

lebih berwawasan mutu, sehingga mampu memperlancar proses implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manfaat implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015 di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dalam 

meningktkan mutu layanan adalah sebagai berikut: 

1. Lembaga yang memperoleh sertifikasi SMM ISO 9001:2015 secara otomatis akan 

terdaftar secara Internasional pada lembaga regristrasi sebagai lembaga yang diakui 

telah menerapkan SMM ISO 9001:2015. Hal ini diyakini dapat meningkatkan 

kepercayaan pelanggan karena adanya jaminan mutu. 

2. Beban inspeksi menjadi lebih ringan karena semua proses telah tertata sedemikian rupa, 

sehingga setiap kesalahan atau penyimpangan dapat diketahui pada setiap tahapannya.  

3. Suasana kerja yang lebih menyenangkan karena kejelasan tuga dan wewenang. 

4. Menjadi sarana bencmarking antar unit kerja melalui kegiatan audit internal. 

5. Membuat sistem kerja kerja menjadi standart terdokumentasi. 

6. Memberikan jaminan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan keinginan 

pelanggan. 

7. Menstandarisasi berbagai kebijakan dan prosedur operasi yang berlaku dalam 

organisasi. 

8. Menjadi dasar yang kokoh dalam membangun sikap dan keinginan bagi setiap 

kemajuan dan peningkatan. 

  



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Perencanaan pengajuan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo yaitu, (a) tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan langkah-

langkah pengkajian persiapan seperti pengkajian terhadap kondisi SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo secara mendalam, pembentukan steering commite, tim penyusun 

dokumen, melaksanakan pelatihan pemahaman dan dokumentasi SMM ISO 

9001:2015. (b) Tahap penyusunan dan pengesahan dokumen yaitu, dilakukan 

penyusunan dokumen yang berisi antara lain, kebijakan mutu, sasaran mutu, pedoman 

mutu, prosedur mutu standart, instruksi kerja dan formulir-formulir. 

2. Implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam meningkatkan mutu 

layanan di SMK Negeri 1 Jenangan didasarkan pada beberapa hal yang mencakup (a) 

komitmen manjemen, (b) peran dari jaminan mutu dan organisasi, (c) pelaksanaan 

sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, dan (d) pengukuran kepuasan pelanggan. 

3. Manfaat dari implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam 

meningkatkan mutu layanan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo yaitu, (a) lembaga 

yang memperoleh sertifikasi SMM ISO 9001:2015 dan diakui telah menerapkan 

SMM ISO 9001:2015. (b) Beban inspeksi menjadi lebih ringan karena semua proses 

telah tertata sedemikian rupa. (c) Suasana kerja yang lebih menyenangkan karena 

kejelasan tugas dan wewenang. (d) Sarana bencmarking antar unit kerja melalui 

kegiatan audit internal. (e) Menstandarisasi berbagai kebijakan dan prosedur operasi 

yang berlaku dalam organisasi. Serta (f) Menjadi dasar yang kokoh dalam 

membangun sikap dan keinginan bagi setiap kemajuan dan peningkatan. 
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B. Saran 

1. Bagi pihak sekolah agar dapat memperhatikan implementasi sistem manajemen mutu 

ISO 9001:2015 di SMK Negeri 1 Jenangan. Seluruh warga SMK Negeri 1 Jenangan 

dari siswa, guru, dan para staf manajemen sekolah untuk lebih meningkatkan komitmen 

keberlangsungan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di SMK Negeri 1 Jenangan 

dan terus memperbaiki dan meningkatkan proses implementasi sistem manajemen 

mutu ISO 9001:2015 agar menjadi lebih baik. 

2. Bagi peneliti yang lain diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini di masa yang 

akan datang dengan mempertimbangkan aspek lain dalam implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015 di lembaga pendidikan. 
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