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ABSTRAK 

Fitri, Eka Zulfa Lailatul. 2019. Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001:2015 Terhadap Kinerja Guru di SMK PGRI 2 Ponorogo Tahun 

2018-2019. Skripsi. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. H. Muhammad Thoyib, M.Pd. 

Kata Kunci: Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Kinerja Guru  

Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 adalah salah satu sistem mutu yang 

digunakan oleh lembaga sebagai pendamping dari mutu yang dimiliki oleh sekolah. 

Namun kenyataan, banyak sistem manajemen mutu ISO 9001 yang tidak digunakan 

oleh sekolah dengan sebaik-baiknya dan justru melemahkan dari kinerja guru yang 

ada di lembaganya. Banyak lembaga pendidikan yang telah memiliki sistem 

penjaminan mutu akan tetapi tidak berpengaruh terhadap kinerja guru ataupun 

semua yang ada dalam lembaga karena beberapa faktor. Seperti kurang siap dan 

teraturnya penataan sistem yang ada di lembaga, motivasi guru yang kurang baik, 

disiplin warga yang ada di lembaga dan lain sebagainya,  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Penerapan sistem manajemen 

mutu ISO 9001:2015 di SMK PGRI 2 Ponorogo, (2) Kinerja Guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo, dan (3) Pengaruh implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 

terhadap kinerja duru di SMK PGRI 2 Ponorogo. Dalam penelitian ini pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh tenaga pendidik (guru) yang berjumlah 108 guru. 

Untuk mengambil sampel peneliti menggunakan  pendapat Suharsimi Arikunto 

yaitu jika jumlah subjek lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10%-

15%, 20%-25% atau lebih. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan sampel 

sebesar 25% dari 108 guru yang diteliti yaitu sejumlah 27 guru.  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan angket dan dokumentasi. Untuk 

uji validitas dengan menggunakan korelasi product moment, uji reabilitas dengan 

menggunakan Spearman Brown, sedangkan untuk analisa data menggunakan 

rumus regresi linier sederhana.  

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa (1) Implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015 di SMK PGRI 2 Ponorogo termasuk kategori 

sedang dengan prosentase 74% (2) Kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo 

termasuk dalam kategori sedang dengan prosentase 70%, (3) Ada pengeruh yang 

signifikan dari implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 terhadap 

kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo, yang dibuktikan dengan Fhitung 282,13 dan 

Ftabel  4,24 dimana Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dengan kesimpulan Ha diterima. 

Dari implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 memeberikan pengaruh 

sebesar 91,88% dan sisanya 8,12% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penunjang kehidupan yang 

terus menerus mengalami perkembangan, sesuai dengan tingkat kebutuhan 

manusia dan perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, 

pendidikan mengalami banyak tantangan dalam berbagai hal baik dalam 

lingkup daerah, nasional maupun internasional. Saat ini salah satu tantangan 

yang dihadapi oleh sekolah, maupun perguruan tinggi adalah pengelolaan 

mutu.1 

Pada zaman moderen ini lembaga pendidikan dituntut untuk memenuhi 

mutu yang sesuai dengan dunia kerja supaya dunia pendidikan tetap mampu 

bersaing dengan baik. Pendidikan harus selalu berkreasi dan berinovasi dalam 

meningkatkan mutu lembaganya terutama sekolah menengah kejuruan, supaya 

mutu lulusan sesuai dengan yang dibutuhkan dunia kerja. 

Menurut Edward Sallis seperti yang dikutip oleh Imam Machali dan 

Ara Hidayat, mutu merupakan sebuah proses yang mengarah pada dua aspek 

yaitu tindakan spesifikasi dan mencari pelanggan yang membutuhkan. Mutu 

juga sebagai konsep relatif yang dipahami sebagai sebuah atribut produk atau 

layanan, dan mutu dapat dinilai terus kelanjutannya. Sehingga mutu seringkali 

diartikan sebagai kepuasan pelanggan (customer satisfaction) terhadap 

                                                           
1 Edward Sallis, Total Quality Management In Education Manajemen Mutu Pendidikan, 

(Jogjakarta: IRCiSoD, 2006), 21 
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kebutuhan yang diinginkan.2 Holt juga berpandangan bahwa mutu merupakan 

“Management is the procees of planning, organizing, leading, and controlling 

that encompasses human, material, finansial and information resoucess is an 

organizational envirounment”.3 

Transformasi sekolah di era kontemporer menuju sekolah bermutu 

diawali dari komitmen bersama antara komite sekolah, administrator, guru, 

siswa dan organisasi dalam sekolah serta memenuhi kebutuhan konsumen.4 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan Pemerintah Republik Indonesia 

telah menetapkan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dalam Program Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional tahun 2004-2009 yang ditandai dengan tersedianya sumber 

pendidikan nasional serta standar pelayanan minimal untuk tingkat 

kabupaten/kota, meningkatnya proporsi pendidik pada jalur pendidikan formal 

maupun non formal yang memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai 

dengan jenjang kewenangan mengajar, meningkatkan proporsi satuan 

pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi baik, meningkatkan 

persentase peserta didik yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan 

dan meningkatkan minat baca penduduk Indonesia (Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005).5 

                                                           
2 Imam Machali dan Ara Hidayat, The Handbook Education Management Teori dan Praktik 

Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia (Jakarta :PRENADAMEDIA GROUP,2016), 382 
3 Akhdon, Strategi Management For Educational Managemen (Manajemen untuk 

Manajemen Pendidikan), (Bandung: Alfabeta,2007), 3 
4 Arbangi, Dakir, dan Umiarso, Manajemen Mutu Pendidikani (Jakarta: Kencana, 2016), 82 
5 Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 2 
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Arah kebijakan pendidikan diantaranya adalah untuk meningkatkan 

jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dengan 

mempertimbangkan jumlah peserta didik dan ketepatan lokasi, serta 

meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih 

mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka 

dalam melakukan pembelajaran.6 

Berdasarkan data yang dihimpun/dikeluarkan oleh Jaringan 

Pemantauan Pendidikan Indonesia dan Results Internasional melalui alamat 

website Republika.co.id menerangkan bahwa ada tiga permasalahan utama 

dalam pendidikan di Indonesia tahun 2016 yaitu kualitas guru, sekolah yang 

tidak ramah kepada anak dan deskriminasi terhadap kelompok marginal. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh RTEI (Right to Education Index) 

menyebutkan bahwa terdapat lima faktor utama dalam hal tersebut yaitu 

pemerintah, ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan adaptasi. Dari lima 

faktor tersebut, Indonesia mendapatkan skor 77% untuk laporan pedidikan. 

Namun, Indonesia sejajar dengan Nigeria dan Honduras. Ironisnya ia 

menyebutkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia berada di bawah Fliphina 

dan Etiopia yang memiliki skor 81% dan 79%. Penelitian itu menempatkan 

Inggris pada urutan teratas dengan skor 87%, disusul oleh Kanada dengan skor 

85% dan Australia diurutan ketiga dengan skor 83%.7 

                                                           
6 Ibid, 3 

7http:/m.republika.co.id/berita/pendidikan/education/17/03/23/on9feb38-ini-3-isu-utama-
pendidikan-di-Indinesia (Diakses Pada 27 November 2018) 
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Dalam hal kualitas banyak lembaga pendidikan yang menerapkan 

manajemen mutu pendidikan yaitu dengan menerapkan beberapa sistem 

manajemen mutu pendidikan yang salah satunya adalah sistem manajemen 

mutu ISO (International Standardization Organization) dengan berbagai versi 

terutama di sekolah menengah kejuruan. Karena sekolah menengah kejuruan 

merupakan sekolah yang lulusannya adalah lulusan siap untuk bekerja, maka 

lulusan sekolah kejuruan harus memenuhi standar yang ditentukan oleh dunia 

kerja. Dengan adanya sistem manajemen mutu ISO (International 

Standardization Organization) dapat dijadikan sebagai pendamping dari 

akreditasi yang dimiliki sekolah dan sebagai pendamping pelaksanaan 

pembelajaran yang bekerjasama dengan pihak eksternal.  

Namun dalam implementasinya, ISO di lembaga pendidikan sebagian 

besar cenderung hanya formalitas untuk memenuhi kebijakan dari Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) sekaligus untuk 

mengangkat nama sekolah di mata masyarakat. Hal tersebut belum diimbangi 

dengan kinerja yang maksimal dari setiap elemen organisasi sekolah untuk 

menerapkan standar sistem manajemen mutu tersebut.8 

Berdasarkan hasil uji kompetensi guru pada tahun 2016 menunjukkan 

bahwa nilai kompetensi guru berada dibawah standar.9 Hal tersebut sesuai 

dengan kutipan dari artikel yang ditulis oleh Agustin Setyo Wardani melalui 

                                                           
8 Hendri, “Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Mutu Iso 9001: 2008 terhadap Kinerja 

Guru Di SMK Negeri 1 Rambah” Skripsi, UPP, Rokan Hulu, 2016,10 
9http:/m.republika.co.id/berita/pendidikan/education/17/03/23/on9feb384-ini-3-isu-utama-

pendidikan-di-Indinesia (Diakses Pada 27 November 2018) 
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Wartakotalive.com bahwa bukti rendahnya Uji Kompetensi Guru (UKG) 

dilihat dari Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang diikuti oleh lebih dari 2,9 

juta guru di Indonesia ternyata masih di bawah target standar kompetensi 

minimal (SKM) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Menurut Anies, berdasarkan hasil UKG nasional, untuk bidang 

profesional rata-rata nilai yang dicapai adalah 53,02. Sedangkan SKM dari 

pemerintah yang harus dipenuhi oleh guru adalah 55. Dalam bidang pedagogik 

rata-rata nilainya adalah 48,94. Hasil UKG, menurut Anies menjadi cerminan 

atau potret kualitas guru di Indonesia. Untuk nantinya akan dilakukan pelatihan 

guru untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia.10  

Syarifudin Yunus dalam m.detik.com juga menuliskan bahwa data yang 

dimiliki oleh UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report 

2016 memperlihatkan pendidikan di Indonesia menempati peringat ke 10 dari 

14 negara berkembang. Sedangkan komponen penting dalam pendidikan yaitu 

guru menempati urutan ke 14 dari 14 negara berkembang di dunia. Dari 3,9 

juta guru yang ada saat ini, terdapat 25% guru yang belum memenuhi syarat 

kualifikasi akademik, dan 52% guru belum memiliki sertifikat profesi.11 

Dari pemaparan realita diatas dapat dilihat bahwa kualitas guru atau 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh pendidikan di Indonesia masih sangat 

rendah. Sedangkan dalam suasana kompetitif seperti ini diperlukan sumber 

                                                           
10 http:/Wartakota.tribunnews.com/2015/12/30/hail-uji-kompetensi-guru-ternyata-masih-di-

bawah-standar (diakses pada 27 November 2018) 
11 http:/m.detik.com/news/kolom/3741162/mengkritisi-kompetensi-guru (Diakses Pada 27 

November 2018) 
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daya manusia yang yang berkualitas yaitu sumber daya manusia yang mampu 

menghadapi tantangan, persaingan, dan terampil  dalam pendidikan. Kualitas 

sumber daya manusia memegang peranan penting dalam menentukan 

keberhasilan aktivitas organisasi terutama pendidikan sebagai pembangun 

sektor fisik maupun non-fisik. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat 

diciptakan melalui pendidikan yang berkualitas dan perilaku kerja sumber daya 

manusia itu sendiri.  

Menurut Supardi yang mengutip dari teori Gibson bahwa ada tiga 

kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku kerja guru dan kinerja guru 

yaitu variabel individual, variabel organisasi, dan variabel psikologi. Salah satu 

cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan 

profesionalnya guru yang ditandai dengan lima jenis kompetensi yaitu 

pengetahuan, keterampilan, sikap individu, memiliki respon yang konsisten 

terhadap informasi terbaru, dan memiliki niat dasar.12  

Disisi lain peneliti menemukan beberapa referensi, yaitu berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Hendri memberikan kesimpulan bahwa 

adanya pengaruh implementasi sistem manajemen mutu ISO terhadap kinerja 

guru ketika lembaga pendidikan telah mengimplemntasaikan sistem 

manajemen mutu. Asumsi ini mengatakan bahwa ketika lembaga pendidikan 

mengimplementasikan sistem manajemen mutu dengan baik maka sudah tentu 

sekolah itu mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO dengan baik 

pula dan memberikan pengaruh terhadap kinerja guru dalam lembaga 

                                                           
12 Supardi,Kinerja . . . , 31-32 
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tersebut.13 Hal tersebut dikarena adanya evaluasi penerapan sistem manajemen 

mutu membuat guru harus selalu menjaga kinerja mereka. Ketika guru sudah 

terbiasa menjalankan kinerja mereka sesuai standar mutu, maka secara tidak 

langsung akan menjadi hal yang tidak sulit untuk dilakukan setiap harinya. 

Ada beberapa sekolah menengah kejuruan di Ponorogo yang 

mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO, salah satunya adalah 

SMK PGRI 2 Ponorogo. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan peneliti dengan Drs. Wahid Kumaidi selaku wakil penjaminan mutu 

di SMK PGRI 2 Ponorogo diperoleh hasil bahwa SMK PGRI 2 Ponorogo telah 

mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO pada tahun 2011 dengan 

versi ISO 9001:2008 kemudian direfisi menjadi ISO 9001:2015 pada 11 

November 2017. SMK PGRI 2 Ponorogo memberikan pelayanan kepada 

pelanggannya berdasarkan evaluasi tahun-tahun sebelumnya supaya tepat 

sasaran atau sesuai dengan keinginan pelanggan. Menurutnya secara 

keseluruhan implementasi standar ISO 9001:2015 di SMK PGRI 2 Ponorogo 

sudah berjalan secara maksimal. Hal tersebut terbukti dari sudah adanya 

pemahaman dari stakeholder, pendidik dan tenaga pendidik terkait dengan 

mekanisme dari pelaksanaan implementasi sistem manajemen mutu ISO yang 

diterapkan, peralatan praktek yang sesuai dengan standar, pembelajaran yang 

representative dan membuat peserta didik nyaman, sudah disiplinya guru 

                                                           
13 Hendri, Pengaruh Penerapan. . . , 19 
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dalam melakukan pembelajaran, serta sudah teratatanya semua sistem yang ada 

pada lembaga.14  

Berdasarkan penyebaran angket yang dilakukan oleh penjaminan mutu 

SMK PGRI 2 Ponorogoo pada tgl 17 Oktober 2018, sebanyak 300 siswa 

menuliskan saran berupa perbaikan layanan kepada siswa terkait dengan 

fasilitas, sebagian kualifikasi guru yang belum linier, serta pembiayaan 

lembaga. Siswa merasa layanan yang diberikan selama mereka sekolah di SMK 

PGRI 2 Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan mereka. Dengan 

adanya saran yang diberikan oleh peserta didik tersebut, lembaga ini berusaha 

memperbaiki hal-hal yang kurang memuaskan pelanggan secara bertahap. 

Seperti dalam hal pembelajaran memberikan pendidik yang linier dengan 

jurusannya, pendidik yang memilik jiwa sosial yang baik dengan wali murid, 

masyarakat maupun dengan sesama guru dengan menerapkan 5S, melakukan 

pembelajaran menggunakan strategi e-learning, melaksanakan ujian dengan 

berbasis komputer dan selalu melaksanakan evaluasi kinerja guru dengan cara 

rapat terbuka di setiap tahunnya,15 

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti menyimpulkan ada 

permasalahan yang terkait dengan implementasi ISO 9001:2015 terhadap 

kinerja guru. Untuk tempat yang akan dilakukan penelitian peneliti mengambil 

tempat di SMK PGRI 2 Ponorogo. Hal ini dikarenakan SMK PGRI 2 Ponorogo 

                                                           
14 Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak. Drs. Wakhid Kumaidi, 

selaku Wakil Manajemen Mutu SMK PGRI 2 Ponorogo, pada 16 Oktober 2018 pukul 10.00-10.30 
15 Hasil Observasi lapangan di SMK PGRI 2 Ponorogo yang dilakukan oleh peneliti pada 17 

Oktober 2018 pukul 09.00-12.00 WIB  
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merupakan salah satu sekolah yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 

9001;2015 dan memiliki banyak keunikan dalam berbagai hal. Dimana waktu 

sangat sekali dihargai dan kedisiplinan sangat ditegakkan dalam berbagai hal.  

 
B. Batasan Masalah 

Banyak faktor yang dapat dikaji untuk dilakukan tindak lanjut dalam 

penelitian ini. Seperti kinerja guru yang profesional akan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal dan eksternal 

tersebut akan berdampak pada kualitas guru dalam melakukan kinerjanya. 

Akan tetapi, karena terbatasnya waktu, finansial dan jangkauan peneliti serta 

luasnya bidang yang dikaji maka penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh 

penerapan mutu ISO 9001:2015 terhadap kinerja guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo. Yang dimaksud kinerja guru disini adalah merencanakan 

pembelajaran, melakasanakan pembelajaran dan menilai hasil pencapaian 

pembelajaran guru tersebut.   

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah di uraiakan pada latar belakang maka 

peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas yaitu: 

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

PGRI 2 Ponorogo? 

2. Bagaimana Kinerja Guru di SMK PGRI 2 Ponorogo? 
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3. Adakah pengaruh yang signifikan dari implementasi sistem manajemen 

mutu ISO 9001:2015 terhadap kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015 

di SMK PGRI 2 Ponorogo 

2. Untuk mengetahui kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo  

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan dari 

implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 terhadap kinerja 

guru di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

mafaat baik secara teoritis maupun praktis. Diantara beberapa manfaat tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis  

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan evaluasi lembaga dalam mengimplementasikan sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015 sehingga lembaga akan mengetahui 

seberapa besar peningkatan yang dialami sekolah setelah 
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mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO terutama dalam hal 

kinerja guru. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai landasan teori yang 

dapat digunakan ketika ada penelitian lain yang sejenis dengan penelitian 

ini.  

2. Secara praktis 

a. Bagi sekolah penelitian ini bermanfaat sebagai bahan acuan evaluasi 

dalam meningkatkan kualitas lembaga melalui implementasi sistem 

manajemen mutu yang sudah diterapkan.   

b. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengatahui hal-hal baru 

yang belum pernah ditemukan sebelumnya serta sebagai wawasan 

dalam meneliti dan menelaah masalah atau fenomena yang ada dalam 

dunia pendidikan.  

c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

yang baru dalam menerapkan dan menjamin mutu lembaga atau 

organisasinya untuk memperbaiki sistem yang dijalankan. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran mengenai penelitian ini, peneliti menyusun 

sistematika pembahasan menjadi 5 bab yang akan dijabarkans sebagai berikut: 

Bab pertama pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 
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Bab kedua landasan teori yang berisi tentang landasan teori, telaah hasil 

penelitian terdahulu, kerang berpikir, dan pengajuan hipotesis. Bab ini 

bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menjawab hipotesa. 

Bab ketiga metode penelitian yang berisi tentang rancangan penelitian, 

populasi dan sampel,   instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data.  

Bab keempat hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis), dan interpretasi 

dan pembahasan.  

Bab kelima penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran guna 

mencapai kelengkapan dari skripsi. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berangkat dari beberapa hasil kajian kepustakaan (yang 

sudah pernah dilakukan penelitian). Adapun beberapa penelitian yang dilakukan 

sebelumnya adalah: 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Antonius Widi Nugroho tahun 

2017 dengan judul Strategi Sekolah Dalam Menerapkan Sistem Manajemen 

Mutu (SMM) Berbasis ISO 9001:2015 Di SMAK St. Albertus Malang 

ditemukan bahwa pelaksanaan SMM ISO 9001:2015 tentang tanggung jawab 

manajemen yang terdiri komitmen manajemen, fokus pelanggan, kebijakan 

mutu, perencanaan manajemen, tanggung jawab, wewenang dan komunikasi 

serta tinjauan manajemen dalam  pelaksanaannya belum maksimal serta 

belum mengacu pada IWA-2 sebagai acuan untuk penerapan SMM ISO 

9001:2015 dalam lembaga pendidikan agar pelaksanaannya lebih efektif dan 

dapat memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder.  

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yudi Syahrullah, Atik Febriani 

dan Bunga Zati Huwalni dalam jurnal yang berjudul Analisis Kepuasan 

Pelanggan Terhadap Implementasi ISO 9001:2015. Dengan Menggunakan 

Pendekatan Servqual (Studi Kasus: Institut Teknologi Telkom Purwokerto) 

dengan hasil bahwa institusi perlu mengenalkan ISO 9001: 2015 kepada para 

Mahasiswa di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Dengan menggunakan 

23 
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pendekatan SERVQUAL dan melakukan analisis GAP 5, yaitu 

membandingkan antara harapan dan ekspektasi pelanggan (mahasiswa), 

diperoleh hasil bahwa institusi perlu memperbaiki kecepatan dari bagian 

pelayanan (tenaga akademik/kemahasiswaan/staff) kepada mahasiswa (Nilai 

GAP 1.11). Selain itu institusi juga perlu meningkatkan perhatian terhadap 

mahasiswa (Nilai GAP 1.06). Beberapa upaya telah dilakukan dengan 

pembangunan fasilitas seperti gedung perkuliahan yang terus dilaksanakan 

serta perubahan struktur organisasi untuk meningkatkan mutu pelayanan 

akademik dan non akademik kepada mahasiswa. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner dengan pertanyaan yang 

dirancang dan dianalisis dengan pendekatan SERVQUAL.  

3. Berdasarkan penelitian jurnal yang dilakukan oleh Tukiyo dengan judul 

Analisis Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada 

pendidikan tinggi Maritim di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui sejauh mana kesesuaian penerapan klausul (article) ISO 

9001:2015, dapat diaplikasikan pada Pendidikan Tinggi Kepelautan 

(Pendidikan Tinggi Kemaritiman) di Indonesia, sehingga dapat 

meningkatkan mutu lulusan. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

kualitatif, untuk mendeskripsikan secara mendalam kesesuaian dan 

penerapan klausul ISO 9001:2015 pada Pendidikan Tinggi Maritim di 

Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah tidak semua klausul ISO 

9001:2015, yang berjumlah 10 klausul dapat diaplikasikan dalam pendidikan 
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Tinggi Maritim. Hal demikian karena SMM ISO pada awalnya memang 

dirancang untuk perusahaan. 

Dari uraian yang ada diatas dapat dilihat bahwa jelas terdapat perbedaan 

penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian yang dilakukan terdahulu. 

Penelitian terdahulu berkaitan dengan Strategi Sekolah Dalam menerapkan 

Sistem Manajemen Mutu (SMM) Berbasis ISO 9001:2015, Analisis Penerapan 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, dan Analisis Kepuasan Pelanggan 

Terhadap Implementasi ISO 9001:2015. Sedangkan penelitian ini lebih kepada 

Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 terhadap 

Kinerja Guru di SMK PGRI 2 Ponorogo yang bersifat kuantitatif.. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja Guru 

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 

harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.16 Kata kinerja merupakan 

terjemahan dari bahas Inggris, yaitu dari kata performance berasal to 

perform yang berarti menampilkan atau melaksanaan. Performance berarti 

prestasi kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja.17 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja adalah sesuatu yang 

                                                           
16 Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 45 
17 Barnawi dan Muhammad Arifin, Kinerja Guru Profesional (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2012), 11 
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dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja.18 Kinerja lebih 

sering disebut dengan prestasi yang merupakan hasil dari sebuah pekerjaan 

dan kontribusi sumber daya manusia terhadap organisasi.19  

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi yang telah dicapai oleh 

seseorang dalam melaksanakan kerja. Kinerja atau prestasi kerja 

merupakan hasil akhir dari suatu aktifitas yang telah dilakukan oleh 

seseorang untuk meraih kualitas atau mutu suatu tujuan. 

Secara etimologis istilah guru berasal dari bahasa india yang artinya 

orang yang mengajarkan tentang kelepasan dari sengsara. Sedangkan 

dalam bahasa arab guru disebut dengan sebutan “al-mu’allim” yang 

bertugas memberikan ilmu di majelis ta’lim (tempat memperoleh ilmu).20
 

Dalam Undang-Undang Indonesia No. 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik.21  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru merupakan orang 

profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih , menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.  

                                                           
18 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online pada tanggal 28 November 2018   
19 Barnawi dan Muhammad , Kinerja Guru. . ., 11 
20 Euwis Karwati dan Donni Juni Priansa. Manajemen Kelas (Classroom Management), 

(Bandung: Alfabeta,2014), 61 
21 Supardi, Kinerja. . . , 52 
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Supardi menyimpulkan bahwa kinerja guru merupakan kemampuan 

guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran disekolah dan bertanggung 

jawab atas peserta didik di bawah bimbingannya dengan meningkatkan 

prestasi peserta didik.  Oleh karena itu, kinerja guru adalah sebagai suatu 

kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru dalam menjalankan 

tugasnya di sekolah. Kinerja guru tidak hanya ditunjukkan oleh hasil kerja, 

akan tetapi juga ditunjukkan oleh perilaku dalam bekerja.22 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

guru adalah hasil yang dicapai oleh guru dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pendidik di lembaga pendidikan dengan mencapai kompetensi-

kompetensi yang telah ditentukan. 

 
b. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru  

Kinerja guru merupakan faktor yang paling menentukan kualitas 

pembelajaran. Sementara itu kinerja guru dipengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal guru merupakan faktor yang datang dari 

dalam diri guru itu sendiri seperti kemampuan, kompetensi, sertifikasi, 

keterampilan, kepribadian, persepsi, motivasi menjadi guru, pengalaman 

lapangan dan latar belakang keluarga. Sedangkan faktor eksternal adalah 

faktor yang datang dari luar guru seperti gaji, sarana dan prasarana, 

lingkungan kerja fisik, dan kepemimpinan.23  

                                                           
22 Ibid, 54 
23 Barnawi dan Muhammad, Kinerja Guru. . ., 43  



18 

 

Menurut A. Timpe Dale faktor kinerja guru baik dari keloyalan 

maupun tanggung jawabnya dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya 

adalah perilaku pemimpin, adanya pelatihan, dorongan positif, paham 

akan tugasnya, adanya penghargaan dan adanya motivasi.24 Sedangkan 

Kopelman menyatakan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu 

lingkungan, karakteristik individu, karakteristik organisasi, dan 

karakteristik pekerja.25 

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

adalah perilaku kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan, paham akan 

tugas dan tanggung jawabnya, gaji, lingkungan fisik, karakteristik 

individu, karakteristik organisasi, dan karakteristik pekerja. 

 
c. Standar Beban Kinerja Guru  

Menurut Piet A. Sahertin bahwa standar beban kinerja guru 

berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya seperti 

bekerja dengan siswa secara individual, persiapan dan perencanaan 

pembelajaran, pendayagunaan media pembelajaran, melibatkan siswa 

dalam berbagai pengalaman belajar dan kepemimpinan yang aktif dari 

guru.26 

SK Menpan Nomor 83 Tahun 1995 mendeskripsikan jabatan 

fungsional guru sebagai tugas untuk menyusun program pembelajaran, 

                                                           
24 Chusnul & Muhammad, Komplemen Manajemen Pendidikan Islam ( Yogyakarta: Teras, 

2014), 213 
25Supardi, Kinerja. . ., 50 
26 Barnawi dan Muhammad, Kinerja Guru. . .,14 
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menyajikan program pembelajaran, melaksanakan evaluasi pembelajaran, 

menyusun dan melaksakan program perbaikan dan pengayaan, menyusun 

dan melaksanakan program bimbingan dikelas yang menjadi menjadi 

tanggug jawabnya, serta menyusun dan melaksanakan program 

pelaksanaan ekstrakulikuler.27 Dalam pasal 35 disebutkan bahwa beban 

kerja guru mencakup kegiatan pokok, yaitu:28 

1) Merencanakan Pembelajaran  

2) Melaksanakan pembelajaran 

3) Menilai hasil pembelajaran  

4) Membimbing dan melatih peserta didik 

5) Melaksanakan tugas tambahan 

 
d. Indikator Kinerja Guru 

Indikator kinerja guru merupakan aspek yang menjadi tolak ukur 

untuk menilai kinerja. Indikator kinerja guru dituangkan dalam standar 

kinerja guru yang menunjukkan adanya jumlah dan mutu kerja yang harus 

dihasilkan guru yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, sistem 

penempatan dan unit variasi pengalaman, kemampuan praktis, kualifikasi, 

hasil pekerjaan, dan pengembangan.29 Menurut Undang-Undang Guru dan 

Dosen No.14 tahun 2005, sebagaimana dikutip oleh Euwis dan Donni 

                                                           
27 Aninditya Sri Nugraheni & Ratna Rahmayanti, “Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Guru di MI Al Islam Tempel dan MI Al Ihsan Medari” Jurnal Pendidikan Madrasah, Volume 1, 

Nomor 2,  (November 2016), 282 
28 Barnawi & Muhammad, Kinerja Guru . . ., 15-22 
29 Supardi, Kinerja. . . , 49 
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dalam bukunya manajemen kelas disimpulkan bahwa terdapat 3 indikator 

kinerja guru yaitu:30 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Tahap ini menilai guru mampu merencanakan pelaksanaan 

pembelajaran secara sistematis dan terukur, yang sesuai dengan 

kurikulum, kondisi sekolah, dan kebutuhan peserta didik sehingga 

rencana tersebut mampu mempercepat tercapainya tujuan 

pembelajaran secara efektif. Perencanaan dibutuhkan untuk 

menjadikan pembelajaran yang berkualitas. Perencanaan 

pembelajaran yang baik akan membawa hasil yang baik pula. Bentuk 

perencanaan tersebut guru wajib membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) pada awal semester atau sesuai dengan rencana 

kerja sekolah. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  adalah 

rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan 

dalam Standar Isi dan telah dijabarkan dalam silabus.31 

2) Melaksanakan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dikelas adalah inti dari pendidikan. 

Disini pendidik tidak cukup hanya menguasai materi saja akan tetapi 

masih memiliki beberapa tugas yang lainnya dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran adalah kegiatan 

                                                           
30 Euwis dan Donni, Manajemen Kelas. . ., 66-67 
31 Barnawi & Muhammad, Kinerja Guru . . ., 15 
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ketika terjadi ineraksi edukatif antara peserta didik dan pendidik.32 

Pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas identik 

dengan 3 hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu 

pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber belajar, serta 

penggunaan metode pembelajaran.33 

3) Melaksanakan Penilaian Pembelajaran 

Penilaian hasil belajar adalah cara yang ditunjukkan untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga 

proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini guru 

dituntut memiliki kemampuan dalam menentukam pendekatan 

dengan cara-cara evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, pengelolaan 

dan penggunaan hasil evaluasi yang ditunjukkan bagi peningakatan 

kualitas pembelajaran dan peserta didik.34  

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai hasil 

belajar siswa yaitu melalui PAN dan PAP. PAN adalah cara penilaian 

yang tidak selalu tergantung pada jumlah soal yang diberikan atau 

penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan hasil belajar 

yang dicapai berdasarkan norma kelas. Sedangkan PAP adalah cara 

penilaian, dimana nilai yang diperoleh siswa tergantung pada seberapa 

jauh tujuan yang tercermin dalam soal-soal tes yang dapat dikuasai 

siswa. Untuk penilaian pada peserta didik dapat dilakukan dengan 2 

                                                           
32 Ibid, 17 
33 Euwis dan Donni, Manajemen Kelas. . ., 66 
34 Ibid, 67 
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cara yaitu tes dan non tes (pengamatan dan pengukuran sikap serta 

penilaian hasil karya dakam bentuk tugas, dan produk jasa).35 

 
e. Kompetensi Kinerja Guru 

Kinerja guru yang profesional dapat ditunjukkan dari seberapa besar 

guru mencapai kompetensi-kompetensi yang telah ditentukan. 

Kompetensi-kompetensi tersebut  adalah kompetensi pedagogik, 

kepribadian, profesional, dan sosial (Undang-Undang N0. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen). Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

kompetensi tersebut terdapat dalam uraian dibawah ini:36 

1) Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengolah 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap 

peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hail belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai kemampuan yang dimilikinya.  

2) Kompetensi kepribadian adalah kepribadian yang mantap, skill 

dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan 

berakhlak mulia.  

3) Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik 

dan masyrakat sekitar. 

                                                           
35 Barnawi dan Muhammad, Kinerja Guru. . ., 19 
36 Supardi, Kinerja . . . , 69 
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4) Kompetensi profesional adalah kemampuan penyesuaian bahan mata 

pelajaran pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam SNP. 

 
f. Penilaian Kinerja Guru 

Menurut Malayu S.P Hasibuan penilaian kinerja adalah evaluasi 

terhadap perilaku kerja, prestasi kerja, dan potensi pengembangan yang 

telah dilakukan. Penilaian kinerja guru diartikan sebagai penilaian dari 

setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier 

kepangkatan dan jabatannya.37 

Pada dasarnya penilaian kinerja guru merupakan proses 

membandingkan antara kinerja yang sesungguhnya dengan kinerja yang 

dikehendaki untuk megetahui tingkat keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya dalam periode tertentu. Hasil penilaian 

kinerja dapat dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal 

promosi jabatan dan pemberian kompensasi juga sebagai tolak ukur yang 

digunakan untuk mengukur kinerja yang dilakukan oleh pendidik untuk 

mengembangkan profesionalitas.  

Sedangkan fungsi kinerja ada 2 yaitu untuk menilai kemampuan 

guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang 

diperlukan pada proses pembelajaran, pelaksanaan tugas tambahan yang 

                                                           
37 Barnawi & Muhammad, Kinerja Guru . . ., 25 
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relevan dengan fungsi sekolah dan untuk menghitung angka kredit yang 

diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pelaksanaan tugas tambahan 

yang relevan dan fungsi sekolah yang dilakukan pada tahun tersebut.38 

Tujuan dari adanya penilaian kinerja adalah meningkatkan kinerja, 

menyesuaikan kompensasi, menempatkan kerja ( keputusan penempatan),  

kebutuhan pengembangan dan pelatihan, perencanaan dan pengembangan 

karir, sebagai pertimbangan prosedur perekrutan, mengetahui kesalahan 

desain pekerjaan dan adanya ketidakakuratan informasi,tantangan 

eksternal, memberikan kesempatan yang sama bagi pendiik yang lain dan 

memberikan umpan balik kepada semua pihak.39  

Untuk menilai kinerja guru menurut Gaffar dapat dilihat dari aspek 

penguasaan pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan keterampilan sosial 

dengan murid, masyarakat sekitar maupun wali murid.40  

 

2. Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 

a. Pengertian Manajemen Mutu dalam Pendidikan 

Mutu pendidikan menurut Permendiknas nomor 63 tahun 2009 

adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari 

penerapan Sistem Pendidikan Nasional.41 Pendidikan yang bermutu adalah 

pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta 

                                                           
38 Ibid, 26 
39 Donni , Kinerja Profesional Guru (Bandung: ALFABETA, 2014), 356 
40 Supardi, Kinerja .  . ., 69-70 
41 Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu & Berdaya Saing (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2012),129 
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didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari 

ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, 

ketidakjujuran dan dari buruknya akhlak dan keimanan.42 

Setelah lama diterapkan dalam dunia industri pada abad 21 ini 

manajemen mutu juga diterapkan dalam dunia pendidikan sebagai acuan 

kualitas lembaga pendidikan. Dalam menerapkan manajemen mutu dalam 

pendidikan tidak jauh beda dengan yang diterapkan adalam dunia usaha 

atau industri. 

Jika dalam dunia industri menggunakan manajemen mutu sebagai 

mengetahui kelayakan, kepuasan pelanggan, sedangkan manajemen mutu 

yang digunakan dalam dunia pendidikan adalah sebagai patokan untuk 

memastikan peserta didik bahwa lembaga mampu mempunyai kelayakan 

dalam memberikan layanan pendidikan. Karena dunia pendidikan harus 

lebih baik dibandingkan dengan dunia industri dan kemajuan teknologi 

maka dengan menggunakan manajamen mutu dalam pendidikan dapat 

menjadikan mutu pendidikan lebih baik. Terkait dengan penerapan 

manajemen mutu dalam pendidikan Edward Sallis mendefinisikannya 

sebagai berikut : 

“Manajemen mutu merupakan sebuah filosofis tentang perbaikan secara terus 
menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi 
pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan para pelanggannya 

saat ini dan untuk masa yang akan datang”.43  

                                                           
42 Ibid, 120 
43 Edward Sallis, Total Quality Management In Education Manajemen Mutu Pendidikan, 

(Jogjakarta: IRCiSoD, 2006), 73 
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Meskipun dalam hal tersebut antara pelanggan dan peserta didik 

tidak dapat disamakan, namun tujuan standar mutu yang digunakan untuk 

menjamin keduanya pada dasarnya sama. Dalam dunia pendidikan, 

komponen yang paling tinggi posisinya adalah peserta didik. 

Sementara itu untuk menjaadikan pendidikan lebih bermutu maka 

harus ada sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu 

pendidikan merupakan kegiatan yang sistematis dan terpadu dalam 

menyelenggaran pendidikan yang digunakan untuk mengingkatkan 

kecerdasan dan kehidupan bangsa, dimana kegiatan tersebut dilakukan 

oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat 

sekitar dan dunia usaha dalam lingkup sekolah. Dalam dunia pendidikan 

komponen yang paling penting dan paling tinggi posisinya adalah peserta 

didik.44 

Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur mutu 

pendidikan, yaitu: 45 

1) Hasil akhir pendidikan  

2) Hasil langsung pendidikan ( tes tulis, daftar cek anekdot, skala rating, 

dan skala sikap). 

3) Proses pendidikan 

4) Instrumen input yaitu alat yang berinteraksi dengan siswa 

5) Siswa dan lingkungan 

                                                           
44 Dedi M, Pendidikan Bermutu. . .,  129 
45 Arbangi, Dakir, dan Umiarso, Manajemen Mutu Pendidikani (Jakarta: KENCANA, 2016), 

91 
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b. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015  

a) Konsep Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 

Sistem menurut Moenir adalah sebagai suatu susunan atau 

rakitan komponen atau bagian-bagian yang membentuk satu kesatuan 

yang utuh dengan sifat-sifat saling ketergantungan.46  

Sedangkan istilah manajemen memiliki banyak arti, tergantung 

orang yang mengartikannya. Manajemen secara bahasa berasal dari 

kata “to manage” yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan 

melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi 

manajemen itu. Sehingga manajemen merupakan proses untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan. Menurut G.R. Terry manajemen 

adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan, dan pengendalian terhadap sumber daya yang 

ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.47  

Dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses mengatur 

segala sesuatu dengan menggunakan proses merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksankana, mengkoordinasikan, dan 

pengendalian. 

Menurut Edward Sallis mutu ialah konsep yang absolute dan 

relatif. Konsep absolute, yaitu sesuatu yang bermutu merupakan 

                                                           
46 Antonius Widi Nugroho, “Strategi Sekolah dalam Menerapkan Sistem Manajemen Mutu 

(SMM) Berbasis Iso 9001:2015,” Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Volume 1, Nomor 3 (Juli, 

2017), 228 
47 Malayu Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, (Jakarta:Bumi Aksara, 

2016), 1-3 
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bagian dari standar yang sangat tinggi dan tidak dapat diungguli. Mutu 

dalam konsep ini untuk menyampaikan keunggulan status, posisi dan 

kebanggaan akan kepemilikan suatu produk. Sedangkan mutu 

dikatakan relatif apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang 

ada yaitu sebuah atribut produk atau layanan serta mutu dapat dinilai 

terus kelanjutannya. Definisi ini memiliki dua aspek, pertama yaitu 

aspek prosedural, mutu yang dihasilkan sudah sesuai dengan 

spesifikasi standar yang sudah ditetapkan. Kedua ialah aspek 

transformasional, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan karena 

mengarah pada peningkatan mutu dan perubahan organisasi. Sehingga 

mutu seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan (customer 

satisfaction) terhadap kebutuhan yang diinginkan.48 

Menurut Jurang mutu ialah kecocokan dengan produk untuk 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Menurut Phlip 

B.Corsby menyatakan bahwa mutu adalah memenuhi atau sesuai 

dengan persyaratannya meleset sedikit saja dari persyaratan, maka 

suatu produk atau jasa dikatakan tidak berkualitas. Sedangkan 

menurut Deming mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan 

konsumen.49 Jadi, mutu adalah produk atau jasa yang sesuai dengan 

acuan standar yang telah dipilih dan banyak digunakan serta bertujuan 

untuk kepuasan pelanggan. 

                                                           
48 Edward, Total Quality Management. . ., 51-53 
49 Abdul Hadis dan Nurhayati B, Manajemen Mutu Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010). 

84-85 
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Dari pengertian diatas diartikan bahwa manajemen mutu adalah 

suatu cara untuk mengelola organisasi dengan menggunakan proses 

manajemen untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan adanya 

peningkatan terus menerus. Sedangkan manajemen sebagai sistem 

merupakan sistem tingkah laku manusia yang kooperatif yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan-tindakan 

rasional yang dilakukan secara terus menerus.50 

Melihat pada pengertian yang telah dipaparkan diatas maka 

dapat dikatakan bahwa sistem manajemen mutu (SMM) merupakan 

sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek–praktek standar 

manajemen sistem yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian dari 

suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu 

yang ditetapkan oleh pelanggan dan pasar.51 Lembaga pendidikan 

dikatakan berhasil jika hasil dari lembaga pendidikan tersebut mampu 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan yang diharapkan oleh 

pelanggannya 

Dari beberapa penegertian yang sudah ada diatas dapat 

disimpulkan bahwa sistem manajemen mutu adalah suatu cara yang 

digunakan untuk mengatur kualitas dalam organisasi yang meliputi 

                                                           
50 Imam Machali dan Ara Hidayat, The Handbook Education Management Teori dan Praktik 

Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia (Jakarta :PRENADAMEDIA GROUP,2016),  3 
51 Yudi Syahrullah, Atik Febriani dan Bunga Zati Huwalni , “Analisis Kepuasan Pelanggan 

Terhadap Implementasi ISO 9001:2015,”  Journal of Industrial Engineering and Management 

Systems Vol. 11, No. 2, 2018, 85. 
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produk, jasa, proses, kinerja dan sumber daya manusia serta sumber 

daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya.  

Adapun prinsip-prinsip manajemen mutu menurut Gaspersz 

yaitu: (1) Fokus pelanggan, (2) Kepemimpinan, (3) Keterlibatan 

orang, (4) Pendekatan proses, (5) Pendekatan sistem, (6) Peningkatan 

terus menerus, (7) Pendekatan fakta dalam pembuatan keputusan, dan 

(8) Hubungan pemasok yang saling menguntungkan.52 

Untuk memastikan bahwa organisasi telah 

mengimplementasikan sistem manajemen mutu sesuai dengan 

keinginan pelanggan, maka sebuah badan organisasi internasional 

ISO (International Standardization Organization) menerbitkan aturan 

atau persyaratan yang terdokumentasi tentang sistem manajemen 

kualitas ISO (International Standardization Organization). ISO 

(International Standardization Organization) merupakan sebuah 

organisasi untuk standar internasional yang berlokasi di Jenewa 

Swiss.  ISO berasal dari bahasa Yunani yaitu IOS yang artinya sama 

atau standar. Standar ISO dikembangkan agar standar internasional 

untuk dokumentasi sistem kualitas dapat diterapkan pada berbagai 

jenis industri. Standar ISO sangat luas dan tidak spesifik sehingga 

dapat diterapkan pada berbagai jenis industri yang berbeda–beda. 

Standar ISO diterbitkan di Eropa salah satunya untuk menghadapi 

persaingan produk–produk berkualitas dari Jepang. Sehingga untuk 

                                                           
52 Imam dan Ara, The Handbook. . ., 390 
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memastikan bahwa sistem kualitas dari sebuah industri sudah terjamin 

hasilnya diterbitkan Standar ISO 9000. Standar ISO 9000 dikeluarkan 

untuk membantu perusahaan mendokumentasikan sistem kualitas dan 

untuk mengendalikan ketidak sesuaian yang terjadi didalam sebuah 

organisasi.53 

Sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001 dibuat untuk 

mengatur manajemen dalam sebuah organisasi agar lebih terencana 

dan sistematis juga dapat memenuhi apa saja yang diharapkan oleh 

pelanggan secara efektif dengan melakukan perbaikan secara terus 

menerus (continual improvement). Sehingga tujuan akhir menerapkan 

SMM berbasis ISO 9001 adalah untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan dengan menerapkan sistemnya secara konsisten, efektif 

dan efisien. Termasuk proses perbaikan jika proses yang telah 

dilakukan belum mencapai hasil sesuai sasaran mutu dan persyaratan 

pelanggan.54 

ISO (International Standardization Organization) selalu 

mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun. Pembaharuan versi 

terakhir ISO yaitu versi 9001:2015 yang datang dengan fokus yang 

benar-benar berbeda dari versi sebelumnya yang terlalu banyak pada 

persyaratan dokumen dan form. ISO 9001:2015 tidak lagi 

mempersoalkan dokumen, akan tetapi fokus pada performa 

                                                           
53 Yudi et all, Analisis Kepuasan . . ., 85-86 
54 Ibid,  87 
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perusahaan dengan pendekatan pemikiran berbasis resiko dan konsep 

rencana Plan – Do -Check - Action yang diterapkan diseluruh level 

organisasi. Pada ISO 9001:2015, resiko dianggap sebagai suatu 

kesatuan yang tidak dipisahkan dari sistem. Dengan mengambil 

pendekatan berbasis resiko, organisasi diharapkan menjadi lebih 

proaktif daripada reaktif, senantiasa mencegah dan mengurangi efek 

yang tidak dikehendaki, dan selalu mempromosikan perbaikan sistem 

yang berkelanjutan.55  

Ketika manajemen resiko diterapkan, secara otomatis tindakan 

pencegahan akan dilakukan. ISO 9001:2015 mendefinisikan resiko 

sebagai dampak dari ketidakpastian pada hasil yang diharapkan, 

dengan pengertian (1) Dampak adalah penyimpangan dari yang 

diharapkan baik positif maupun negatif, (2) Resiko adalah tentang apa 

yang mungkin terjadi dan apa dampak yang mungkin terjadi (3) 

Resiko juga mempertimbangkan seberapa besar kemungkinannya 

untuk terjadi.56 Pada ISO 9001:2015 informasi terdokumentasi 

(documented information). Dengan penggabungan istilah ini, 

organisasi diberikan kebebasan dalam menentukan informasi 

terdokumentasi yang dibutuhkan.57 

Dalam ISO 9001:2015 terdapat 7 prinsip yang digunakan yaitu 

(1) Berfokus pada pelanggan (2) Kepemimpinan (3) Keterlibatan dan 

                                                           
55 Antonius, Strategi Sekolah. . ., 228 
56 Ibid, 229 
57 Ibid, 231 



33 

 

kompetensi orang (4) Pendekatan proses (5) Perbaikan (6) 

Pengambilan keputusan yang diinformasikan (7) Manajemen 

hubungan.58 

 
b) Klaususl Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015  

Model proses ISO 9001 terdiri dari lima bagian utama yang 

menjabarkan sistem manajemen mutu organisasi sebagai berikut:59 

(1) Konteks Organisasi 

Klausul ini mensyaratkan agar organisasi menentukan 

dengan jelas batasan-batasan sistem manajemen mutu-nya. 

Klausul tentang lingkup pada ISO-9001:2015 lebih jelas dari 

ISO-9001:2008. Pada ISO 9001:2015, organisasi tidak seenaknya 

menentukan lingkup sistem manajemen mutu, tetapi harus 

mempertimbangkan: (a) Issu-issu internal dan eksternal (b) 

Persyaratan-persyaratan dari pihak-pihak terkait yang 

berkepentingan (c) Produk dan layanan organisasi.  

(2) Tanggung jawab manajemen  

Tanggung jawab manajemen pada ISO 9001:2015 

mensyaratkan agar pihak manajemen menetapkan pengemban 

tanggung jawab dan wewenang untuk beberapa pekerjaan penting 

terkait manajemen mutu : 

                                                           
58 Iim Ibrahim, ISO-90012015 FDIS, Penjelasan Klausu-Klausul, (PT Gunastara, 2015), 2 
59 Ibid, 5-19 
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(1) Memastikan bahwa sistem manajemen mutu sesuai dengan 

persyaratan-persyaratan Standar Internasional ISO 

9001:2015. 

(2) Memastikan bahwa proses-proses menghasilkan output yang 

diinginkan. 

(3) Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu, peluang-

peluang peningkatan dan kebutuhan untuk perubahan atau 

inovasi dan secara khusus melaporkannya kepada 

manajemen puncak. 

(4) Memastikan promosi fokus terhadap pelanggan diseluruh 

organsisasi 

(5) Memastikan integrasi sistem manajemen mutu terpelihara 

ketika ada perencanaan dan penerapan perubahan sistem 

manajemen mutu. 

Pada ISO 9001:2015 tanggung jawab dari pekerjaan 

tersebut dapat dilimpahkan kepada manager. Hal tersebut 

dilakukan untuk membuat sistem manajemen mutu semakin 

melekat pada operasi bisnis sehari-hari organisasi. 

(3) Manajemen sumber daya 

Manajemen sumber daya pada ISO 9001:2015 dirangkum 

di klausal Pendukung, sub klausal sumber daya. Sumber daya 

dibagi menjadi sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan 

untuk pengoperasian proses, sumber daya pemantauan dan 
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pengukuran, dan pengetahuan organisasi. Selanjutnya pada 

klausal pendukung terdapat beberapa lanjutan sub klausal. Sub 

klausal lanjutan tersebut merupakan peningkatan yang dilakukan 

untuk mengelola sumber daya tersebut. Sub klausal tersebut 

adalah sebagai berikut : 

(1) Kompetensi sumber daya manusia agar dapat mengelola 

proses dan mengahasilkan mutu produk yang baik. 

(2) Kesadaran sumber daya manusia untuk menghasilkan produk 

dan layanan yang bermutu. 

(3) Komunikasi digunakan untuk membentuk team work dengan 

etos kerja tinggi dan loyalitas terhadap organisasi guna 

menghasilkan produk atau layanan sesuai dengan yang 

diinginkan konsumen. 

(4) Informasi terdokumentasi digunakan suatu perusahaan untuk 

meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau 

layanan yang diproduksi. Informasi terdokumentasi juga 

harus disusun dan diperbaharui agar dapat dilihat oleh 

konsumen dengan mudah dan update. 

(5) Pengendalian informasi bertujuan untuk menjamin dokumen 

informasi atas ketersediaannya saat diperlukan dan 

terlindungi bila menyangkut kerahasiaan. 

(4) Realisasi produk 
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Realisasi produk diawali dengan melakukan perencanaan 

dan pengendalian operasional, menentukan persyaratan-

persyaratan produk dan layanan, desain dan pengembangan 

produk dan layanan, pelaksanaan produksi dan layanan, 

identifikasi dan mampu tertelusur, dan pengendalian output dan 

proses. Perencanaan merupakan hal yang pertama dilakukan 

dalam melakukan realisasi produk, menentukan konsumen 

produk dan layanan tersebut akan dipasarkan.  

Persyaratan tersebut berguna untuk menyesuaikan produk 

atau layanan yang diinginkan oleh konsumen dengan yang 

diproduksi oleh organisasi. Desain dan pengembangan produk 

tersebut dilakukan untuk menarik konsumen, perkembangan 

produk merupakan salah satu strategi organisasi untuk mengikuti 

perkembangan produk lain dipasar barang atau jasa. Perusahaan 

atau organisasi pada umumnya melakukan perhitungan terhadap 

lama waktu pengerjaan, sumber daya manusia yang dibutuhkan, 

dan metode pemasaran terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. 

(5) Pengukuran, analisis dan peningkatan  

Pada ISO 9001:2015 pengukuran, analisis dan peningkatan 

dibahas pada klausal Evaluasi Kinerja dan klausal Peningkatan. 

Pada kedua klausal tersebut menjelaskan tentang pentingnya 

melakukan peninjauan terhadap dampak positif sistem 

manajemen mutu yang diterapkan. Hal tersebut dilakukan untuk 
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melihat kepuasan pelanggan.  Dari seluruh kegiatan pengukuran 

tingkat kepuasan pelanggan, audit internal, peninjauan 

manajemen yang dilakukan perusahaan dapat dihasilkan 

informasi atau data yang dapat digunakan organisasi untuk 

melakukan peningkatan terhadap kualitas produk atau layanan 

yang diproduksi. Berikut terdapat beberapa klausul ISO 

9001:2015 berdasarkan aspek atau komponennya. 60 

Tabel 2.1 Klausul Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 

No Klausul Butir Klausul Persyaratan 

4 Konteks 
Organisasi 

4.1 Memahami organisasi dan konteksnya 
4.2Memahami kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang 
berkepentingan 
4.3 Menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu 
4.4 Sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya 

5 Kepemimpina
n 

5.1 Kepemimpinan dan komitmen  
5.2 Kebijakan  mutu 
5.3 Peran tanggung jawab dan wewenang secara organisasional 

6 Perencanaan 6.1 Tindakan untuk menangani tindakan dan resiko dan peluang  
6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk pencapainya 
6.3 Perencanaan perubahan 

7 Dukungan 7.1 Dukungan sumber daya  
7.2 Kompetensi 
7.3 Kesadaran 
7.4 Komunikasi 
7.5 Informasi terdokumentasi 
 

8 Operasi 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional  
8.2 Persyaratan untuk produk dan layanan  
8.3 Disain dan pengembangan produk dan layanan 
8.4 Pengedalian penyedia produk dan jasa eksternal  
8.5 Produksi dan penyediaan layanan 
8.6 Identifikasi dan mampu telusur   
8.7 Kendali output proses, produk dan layanan yang tidak 
sesuai  

9 Evaluasi 
Kinerja 

9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi 
9.2 Audit internal 
9.3 Tinjauan manajemen 

10 Peningkatan 10.1 Umum 
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan koreksi 
10.3 Peningkatan berkelanjutan 

 

                                                           
60 Iim, ISO-90012015 FDIS. . ., 3-22 
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Menurut Gaspersz terdapat 7 klausul yang harus dilaksanakan 

oleh organisasi yang menerapkan SMM ISO 9001:2015. Dalam 

melaksanakan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 terdapat poin-

poin yang ada dalam klausul, antara lain komitmen manajemen, fokus 

pada pelanggan, kebijakan mutu, perencanaan manajemen, tanggung 

jawab, wewenang dan komunikasi serta tinjauan manajemen.61 

ISO 9001:2015 tidak mewajibkan keberadaan management 

representative yang harus ditunjuk secara resmi. Ini bisa jadi agar 

penerapan ISO 9001 diharapkan tidak hanya bertumpu pada seorang 

penanggug jawab saja. Setiap orang, khususnya penanggung jawab 

dari setiap bagian atau divisi atau departemen memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang sama dalam penerapan sistem manajemen mutu 

ISO 9001:2015.  

Tidak ada satupun klausul ISO 9001:2015 yang secara tegas 

menjelaskan tentang kebolehan mengecualikan salah satu klausul ISO 

9001:2015. Ini salah satu unsur perubahan yang paling signifikan dari 

ISO 9001:2015. Istilah tindakan pencegahan kini diganti dengan 

cakupan yang lebih luas, yaitu manajemen resiko.  

Pada versi ISO 9001:2015, membedakan untuk memberikan 

batasan yang jelas antara barang dengan jasa. Ada beberapa istilah 

yang diganti pada versi ISO 9001:2015. Diantaranya:(1) “supplier” 

diganti dengan “external provider”; (2) “Purchased Product” diganti 

                                                           
61 Antonius, Strategi Sekolah . . , 229 
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dengan “Externally provided products and services”; dan (3) “Work 

Environment”diganti dengan“Environment for the operation of the 

process”.62  

 
c) Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 

Penerapan suatu proses dalam suatu organisasi biasanya 

memiliki beberapa langkah.  Untuk kasus implementasi sistem 

manajemen mutu menurut Gasperz urutan-urutan yang diberikan 

hanya merupakan suatu petunjuk, yang dapat saja dilakukan 

bersamaan atau dalam susunan yang tidak harus berurut, tergantung 

pada kultur dan kematangan organisasi, tetapi semua langkah ini harus 

diperhatikan secara serius dan konsisten.63 

Terdapat beberapa tahap untuk mengimplementasikan SMM 

ISO 9001 dalam dunia pendidikan yaitu tahap kajian awal, tahap 

perencanaan dan pembangunan sistem, penerapan sistem, audit 

internal dan proses sertifikasi.  

Dalam menerapkan SMM ISO 9001 di lembaga pendidikan 

terdapat panduan yang disebut dengan IWA-2 ( Internasional 

Workshop Agreement). Satu hal penting yang harus diperhatikan 

bahwa IWA-2 adalah sebagai panduan, dan bukanlah sutu persyaratan 

sebagaimana ISO 9001. Jadi IWA 2 ini tidak boleh sebagai pengganti 

ISO 9001:2015 dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan kontrak dalam 

                                                           
62 Ibid. 
63 Ibid.  
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peninjauan kesesuaian maupun untuk keperluan sertifikasi. Dengan 

mengimplementasikan IWA-2 diharapkan lembaga pendidikan 

memiliki efektivitas yang tinggi untuk dapat memenuhi persyaratan 

pelanggan, memperjelas implementasi ISO 9001, mencapai 

pembangunan dan keberhasilan yang berkelanjutan. IWA-2 ini 

merupakan petunjuk peggunaan dari SMM ISO 9001.64 

 
d) Manfaat Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 

Dari penerapan ISO 9001:2015 dalam dunia pendidikan 

memiliki banyak manfaat diantaranya adalah65 

(1) Bagi organisasi implementasi ISO 9001:2015 dapat memberikan 

produk dan layanan bermutu secara konsisten 

(2) Bagi konsumen ISO 9001:2015 Miningkatkan kepuasan 

pelanggan  

(3) Bagi Stakeholder Implementasi ISO 9001:2015 dapat mengenal 

resiko dan peluang dalam pencapaian sasaran serta dapat 

membuktikan bahwa sistem manajemen mutunya sesuai dengan 

persyaratan standar internasional. 

 

3. Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 

terhadap Kinerja Guru 

Berdasarkan penelitian yang telah banyak dilakukan tentang 

implementasi manajemen mutu berpengaruh terhadap kinerja guru 

memberikan kesimpulan bahwa dengan implementasi manajemen mutu yang 

                                                           
64 Imam dan Ara, The Handbook . . .,  393-394 
65 Ibid, 391 
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baik akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru dalam 

suatu lembaga pendidikan.  

Disisi lain peneliti menemukan beberapa referensi, yaitu berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Hendri memberikan hasil penelitian 

bahwa  implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 berpengaruh baik  

terhadap kinerja guru. Hal itu dibuktikan dengan adanya nilai pengaruh 

sebesar 13,5% dan 865 % dipengaruhi oleh faktor lain. Dari penelitian 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh penerapan sistem 

manajemen mutu ISO 9001 terhadap kinerja guru ketika lembaga pendidikan 

telah menerapkan sistem manajemen mutu. Temuan tersebut juga 

menegaskan bahwa ketika lembaga pendidikan mengimplementasikan sistem 

manajemen yang baik maka sudah tentu sekolah yang mengimplementasikan 

sistem manajemen mutu ISO akan memiliki pengaruh terhadap semakin 

baiknya kinerja guru di lembaga tersebut.66  

Hal ini juga menegaskan bahwa kinerja guru merupakan salah satu 

aspek yang harus diperhatikan ketika sekolah sudah menggunakan standar 

mutu. Dengan adanya implementasi sistem manajemen mutu membuat guru 

harus selalu menjaga kinerja mereka. Ketika guru sudah terbiasa menjalankan 

kinerja mereka sesuai standar mutu, maka secara tidak langsung akan menjadi 

hal yang tidak sulit untuk dilakukan setiap harinya. 

 

                                                           
66 Hendri, “Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Mutu Iso 9001: 2008 terhadap Kinerja 

Guru Di SMK Negeri 1 Rambah” Skripsi, UPP, Rokan Hulu, 2016,19 
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C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka yang sudah ada, maka dapat 

dikembangkan menjadi kerangka berfikir. Dimana implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015 terhadap kinerja guru. Kerangka berfikir dalam 

penelitian ini: 

1. Jika implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 terlaksana dengan 

baik maka kinerja guru dengan baik atau meningkat 

2. Jika implememntasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 tidak terlaksana 

dengan baik maka kinerja guru tidak meningkat atau rendah.  

 

D. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatan sementara karena belum didasarkan pada fakta-fakta yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum pada 

jawaban yang sebenarnya pada data.67 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir yang ada diatas, maka 

dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
67 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D  

(Bandung:Alfabeta,2017)..., 96 
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1. Hipotesis Alternative (Ha) 

Ha : Implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo 

2. Hipotesis Nol (H0) 

H0 : Implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo 

 

  



44 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Bagian yang sangat penting dalam penelitian 

adalah membuat rencana (rancangan penelitian). Dalam rancangan ini peneliti 

menggali sejumlah fakta yang ada di sekolah dengan menggunakan pendekatan 

kuatitatif, yang datanya berupa angka-angka. 68 

Dalam rancangan penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel yaitu 

satu variabel dependen (variabel terikat) dan satu variabel independen (variabel 

bebas). Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.69 Adapun variabel 

penelitian ini adalah: 

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(variabel terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi, variabel independen 

(variabel brbas) adalah implementasi sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 (X) 

                                                           
68 Imam Machali, Metode Penelitian Kuantitatif (Yogyakarta: Prodi Manajemen Pendidikan 

Islam dan Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 2018),18  
69 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D  

(Bandung:Alfabeta,2017), 14 
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2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengarugi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.70 Dalam penelitian ini, 

variabel dependen (variabel terikat) adalah kinerja guru (Y). 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian yang 

ditetapkan oleh peneliti. Dapat juga dikatakan bahwa populasi adalah 

seluruh sumber data yang dapat memberikan informasi yang berguna bagi 

masalah penelitian yang diteliti.71 Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh tenaga pendidik yang ada di SMK PGRI 2 Ponorogo yang berjumlah 

108 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.72 Apabila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.73 

Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Simple Random Sampling atau sampel acak sederhana. Simple 

                                                           
70 Ibid, 
71 Imam, Metode Penelitian . . ., 64 
72 Ibid. 
73 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan . . ., 118 
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Random Sampling adalah bahwa setiap anggota dari populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sempel.74  

Menurut Suharsimi Arikunto, bahwasanya apabila subjeknya kurang 

dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya penelitian 

populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-

15% atau 20-25% atau lebih, tergantung kemampuan peneliti dari waktu, 

tenaga, dana, sempit luasnya wilayah pengamatan, dan besar kecilnya resiko 

yang ditanggung oleh peneliti.75 Hal ini dilakukan karena dalam penelitian 

ini memiliki populasi yang homogen dan memiliki jumlah populasi yang 

lebih dari 100. Jadi, yang menjadi sampel dalam penelitian ini dan 

selanjutnya menjadi rsponden dalam penelitian ini berjumlah 27 orang 

dengan mengambil 25% dari populasi yang ada.  

 
C. Intrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang 

diteliti. Dengan demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk 

penelitian tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.76 Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 

2. Data tentang kinerja guru 

                                                           
74 Ibid, 66 
75 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Bandung: Rineka 

Cipta, 1996), 120. 
76 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan . . .,133 
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Untuk lebih jelasnya, instrumen pengumpulan data dalam penelitin ini 

penulis sajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Angket Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 Dan Kinerja Guru. 

 

Judul Penelitian Variabel 
Sub. 

Variabel 
Indikator 

No. Soal 

Angket Uji 

Coba 

No. Soal 

Anget 

Penelitian 

PENGARUH 
IMPLE,MENTA
SI SISTEM 
MANJEMEN 
MUTU ISO 
9001:2015 
TERHADAP 
KINERJA 
GURU DI SMK 
PGRI 2 
PONOROGO 
 

X= SMM 

ISO 

9001:2015 

Konteks 
Organisasi  

1. Memahami organisasi dan 
konteksnya 

1,2,3, 
4,5 

1,2,3, 
4,5 

2. Memahami kebutuhan dan 
harapan pihak terkait 

6,7,8 6,7,8 

3. Menentukan lingkup sistem 
manajemen mutu 

9,10,11,12 9,10,12 

4. Sistem manajemen mutu dan 
proses-prosesnya 

13,14, 
15, 16, 
17,18 

13,14, 
15,16, 
18 

Kepemimp
inan 

1. Kepemimpinan dan komitmen  19,20,21, 
22,23,2425,26 

19,20,21,22,2
4,25,26 

2. Kebijakan mutu 27,28,29 27,29 

3. Peran, tanggung jawab dan 
wewenang secara 
organisasional  

30,31,32 30,31,32 

Perencanaa
n 

1. Tindakan untuk menangani 
resiko dan peluang 

33,34,35, 36 33,34,35, 36 

2. Sasaran mutu dan rencana 
pencapaiannya 

37,38,39, 
40,41 

38,39,40 

3. Merencanakan perubahan 42,43,44, 45 42,43,44, 45 

Pendukung  1. Sumber daya  
( meliputi Sumber daya 
manusia, infrastruktur, 
lingkungan dll) 

46,47,48, 
49,50,51, 
52,53,54 

46,47,48, 
49,50,51, 
52,53,54 

2. Kompetensi 55,56,57 55,56,57 

3. Kesadaran 58,59,60, 
61,62 

58,59,60, 
61,62 

4. Komunikasi 63,64,65 63,64,65 

5. Informasi terdokumentasi 66,67,68, 69 67,68 

Operasi 1. Perencanaan dan pengendalian 
operasional 

70,71,72, 
73,74 

70,71,72, 
73,74 

2. Menentukan persyaratan-
persyaratan produk dan 
layanan 

75,76,77, 
78,79 

76,77, 78,79 

3. Desain dan pengembangan 
produk dan layanan 

80,81,82, 
83,84 

80,81,82, 
83,84 

4. Pelaksanaan produksi dan 
layanan 

85,86,87 85,86,87 
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5. Pengendalian output proses, 
produk dan layanan yang tidak 
sesuai 

88,89,90, 91 88,90,91 

Evaluasi 
Kinerja  

1. Pemantauan, pengukuran, 
analisis dan evaluasi 

92,93,94, 
95,96 

92,93,95,96 

2. Audit internal  97,98,99, 
100,101 

97,98,99, 
100,101 

3. Tinjuan manajemen  102,103, 104, 102,103, 104 

Peningkata
n  

1. Ketidak sesuaian dan tindakan 
koreksi 

105,106,107,1
08 

105,107,108 

2. Peningkatan berkelanjutan 109,110,111 109, 110, 111 

Y= 

Kinerja 

Guru  

Merencana
kan 
Pembelajar
an 

1. Merencanakana pembelajaran 

dengan cara mengembangkan 
dan menyusun RPP sesuai 
dengan silabus 

1,2,3,4 1,2,3,4 

Melaksana
kan 
Pembelajar
an 

1. Menguasai materi yang akan 
diajarkan 

5,6,7,8,9,10 5,6,7,8,10 

2. Menggunakan media dan 
sumber belajar 

11,12,13,14,15 12,13 

3. Menguasai metode 
pembelajaran dan strategi 
pengajaran 

16,17,18,19,20
,21,22 

16,17,18,19,2
0,21,22 

4. Mampu mengelola kelas 23,24, 25, 26 23,24, 25 

Melakuka
n 
Penilaian   
Pembelaj
aran 

1. Kemampuan dalam 
menentukan pendekatan dan 
cara penilaian pembelajaran 

27,28,29,30 27,28,29,30 

2. Menyusun alat-alat penilaian 
pembelajaran  

31,32,33,34 31, 33,34 

3. Pengolahan hasil penilaian 
pembelajaran 

35,36,37 35,36 

4. Penggunaan hasil penilaian 
pembejaran 

38,39,40 38,40 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data yang digunakan untuk analisis. Pengumpulan data dapat 

dilakukan dalam berbagai bentuk, berbagai sumber dan berbagai cara. Dalam 

rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka, teknik 

yang digunakan adalah:  
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1. Kuesione (angket).  

Teknik Kuesioner (angket) adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaanatau pernyataan 

kepada responden untuk dijawab.77 Adapun kuesioner (angket) yang 

digunakan oleh peneliti adalah angket tersetruktur atau angket tertutup 

yaitu yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang disertai sejumlah 

alternatif jawaban yang telah disediakan. Kuesioner ini nanti akan 

dibagikan kepada guru yang telah menjadi sampel dalam penelitian ini. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa pernyataan tentang 

implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001::2015, dan kinerja guru.  

Sementara itu untuk pengukuran setiap indikator yang ada penelitian 

ini menggunakan skala likert  yaitu skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang 

fenomena sosial.78 Dengan skala likert, variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan titik tolak untuk menyusun item-iten instrumen yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif, sampai 

sangat negatif. Dalam keperluan analisis kuantitatif, jawaban itu dapat 

diberi skor sebagai berikut: 

 

                                                           
77 Sugiyono, Metode Peneleitian. . . ,199 
78 Ibid, 134 
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Untuk pernyataan positif yaitu: Untuk pernyataan negatif yaitu: 

Selalu (SL)  = 4 Selalu (SL)  = 1 

Sering (SR)  = 3 Sering (SR)  = 2 

Kadang-Kadang (KK) = 2 Kadang-Kadang (KK) = 3 

Tidak Pernah (TP) = 1 Tidak Pernah (TP) = 4 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

hasil evaluasi, agenda dan lain lain.79 Metode dokumentasi ini dilakukan 

untuk mendapatkan data system maxnajemen mutu ISO 9001:2015, data 

guru yang menjadi objek penelitian, keadaan guru, visi, misi , tujuan, 

kebijakan mutu, sasaran mutu sekolah, dan sejarah berdirinya sekolah 

SMK PGRI 2 Ponorogo. 

3. Wawancara  

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer). 

Secara umum wawancara dapat dibedakan menjadi wawancara terstruktur, 

semi tersetruktur dan tidak tersetruktur.80 Dalam penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang digunakan untuk 

menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Dalam 

wawancara ini dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respon lebih 

                                                           
79 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 329. 
80 Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, 198. 
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bebas. Pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan 

dengan keadaan dan ciri unik dari  responden. Pelaksanaan tanya-jawab 

mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari.81 Dalam menggunakan teknik 

wawancara ini, keberhasilan dalam mendapatkan data atau informasi dari 

objek yang diteliti sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam 

melakukan wawancara. 

Kegiatan wawancara ini untuk mendapatkan data dan informasi yang 

berhubungan dengan segala aktivitas dan hal-hal yang berhubungan dengan 

implementasi implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, 

kedisiplinan semua warga sekolah dalam mengimplementasikan 

implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, ketertiban 

administrasi guru, dan kinerja guru yang sesuai dengan keinginan pelanggan.  

E. Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian kuantitaif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan.82  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua langkah teknik analisa data, 

yakni analisa data pra penelitian dan analisa data penelitian. Adapun analisa 

dalam penelitian ini sebagai berikut:  

 

                                                           
81 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 191 

82 Sugiyono, Metode Penelitian........, 207 
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1. Tahap Pra Penelitian  

a.  Uji Validitas 

Validitas berasal dari bahasa Inggris validity yang berarti 

keabsahan. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau keshahihan suatu instrumen.83 Suatu instrumen 

dikatakan memiliki validitas logis apabila instrument tersebut 

dirancang dengan baik dan mengikuti teori dan ketentuan yang ada, 

artinya apabila instrument disusun mengikuti ketentuan yang ada, 

maka secara logis sudah valid.84 

Salah satu cara untuk menguji validitas alat ukur adalah dengan 

menggunakan korelasi product moment, yaitu salah satu teknik untuk 

mecari korelasi antar dua variabel. Berikut adalah rumus dari korelasi 

Product Moment:85 

  

                                                           
83 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 144 
84 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan dengan Menggunakan 

SPSS (Yogyakarta: STAIN Po PRESS,2012), 81 
85 Retno Widyaningrum, Statistika Edisi Revisi 2015 (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015), 

110-111. 
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��� =  � ∑ �	 − (∑ �)(∑ 	)
(� ∑ �2 − (∑ �)2) (� ∑ 	2 − (∑ 	)2)

 

Keterangan : 

���   = Angka Indeks Korelasi Product Moment 

∑ � = Jumlah seluruh nilai X 

∑ 	 = Jumlah seluruh nilai Y 

∑ � 	 = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y.86 

Adapun langkah kerja yang dapat dilakukan dalam mengukur 

validitas instrumen penelitian sebagai berikut: 

1) Menyebutkan instrumen yang akan diuji validitasnya kepada 

responden yang bukan asli.  

2) Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen. 

3) Memeriksa kelengkapan data. Memastikan lengkap tidaknya 

lembaran data yang terkumpul dan kelengkapan pengisisan item 

angket.  

4) Membuat tabel pembantu untuk mendapatkan skor terhadap item-

item yang sudah diisi pada  tabel pembantu. 

5) Menghitung nilai koefisien korelasi product moment untuk setiap 

item angket dari skor yang diperoleh. 

6) Menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas (db) 

= n-2. 

                                                           
86 Ibid, 107 
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7) Membuat kesimpulan dengan cara membandingkan niali r hitung 

dan nilai r tabel. Kriteris jiks nilai r hitung > dari r tabel maka 

item soal dinyatakan valid.87 

Jumlah responden yang dilibatkan dalam uji coba validitas adalah 

22 responden, sehingga db = n-2 maka db = 22-2=20 dan α = 5% dengan 

diperoleh nilai tabel koefisien korelasi sebesar 0,444.  

Dengan cara yang sama didapatkan koefisien korelasi untuk item 

pernyataan yang lain. Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

kevalidannya, masing-masing nilai ��� dibandingkan dengan ������. 

Apabila nilai ��� > ������, maka item pernyataan dinyatakan valid. 

Dalam penghitungannya, peneliti menggunakan aplikasi 

Microsoft Office Excel 2019 sebagai alat bantu penghitungan validitas 

data instrumen.  

Uji coba validitas instrumen ini, peneliti mengambil sampel 

sebanyak 22 responden dengan menggunakan 151 item soal. Dimana 

111 butir pernyataan untuk variabel implementasi sistem manajemen 

mutu ISO 9001:2015 dan 40 butir pernyataan untuk variabel kinerja 

guru. Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terdapat 111 butir 

pernyataan implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 

terdapat 98 butir pernyataan yang dinyatakan valid yaitu pada nomor 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 

                                                           
87 Sambas Ali Muhidin & Maman Abdurahman, Analisis Korelasi,Regresi, dan Jalur dalam 

Penelitian(Bandung: Pustaka Setia, 2009), 31. 
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27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 

92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 

110, 111. Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket uji validitas 

variabel implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 terdapat 

pada lampiran 3. Untuk hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan 

dalam tabel rekapitulasi berikut: 

Tabel 3.2 Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Implementasi 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. 

No. Item  r hitung r tabel Keterangan  

1 0,613 0,444 Valid 

2 0,694 0,444 Valid 

3 0,705 0,444 Valid 

4 0,694 0,444 Valid 

5 0,653 0,444 Valid 

6 0,725 0,444 Valid 

7 0,467 0,444 Valid 

8 0,767 0,444 Valid 

9 0,764 0,444 Valid 

10 0,767 0,444 Valid 

11 0,434 0,444 Drop 

12 0,632 0,444 Valid 

13 0,658 0,444 Valid 

14 0,698 0,444 Valid 

15 0,767 0,444 Valid 

16 0,473 0,444 Valid 

17 0,388 0,444 Drop 

18 0,698 0,444 Valid 

19 0,767 0,444 Valid 

20 0,653 0,444 Valid 

21 0,694 0,444 Valid 
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22 0,661 0,444 Valid 

23 0,32 0,444 Drop 

24 0,636 0,444 Valid 

25 0,845 0,444 Valid 

26 0,727 0,444 Valid 

27 0,556 0,444 Valid 

28 0,334 0,444 Drop 

29 0,706 0,444 Valid 

30 0,784 0,444 Valid 

31 0,798 0,444 Valid 

32 0,649 0,444 Valid 

33 0,574 0,444 Valid 

34 0,78 0,444 Valid 

35 0,631 0,444 Valid 

36 0,634 0,444 Valid 

37 0,434 0,444 Drop 

38 0,698 0,444 Valid 

39 0,666 0,444 Valid 

40 0,817 0,444 Valid 

41 0,404 0,444 Drop 

42 0,78 0,444 Valid 

43 0,78 0,444 Valid 

44 0,738 0,444 Valid 

45 0,731 0,444 Valid 

46 0,83 0,444 Valid 

47 0,83 0,444 Valid 

48 0,529 0,444 Valid 

49 0,727 0,444 Valid 

50 0,578 0,444 Valid 

51 0,763 0,444 Valid 

52 0,759 0,444 Valid 

53 0,739 0,444 Valid 

54 0,739 0,444 Valid 

55 0,765 0,444 Valid 

56 0,433 0,444 Drop 

57 0,768 0,444 Valid 

58 0,522 0,444 Valid 

59 0,781 0,444 Valid 

60 0,67 0,444 Valid 
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61 0,812 0,444 Valid 

62 0,856 0,444 Valid 

63 0,516 0,444 Valid 

64 0,684 0,444 Valid 

65 0,54 0,444 Valid 

66 0,364 0,444 Drop 

67 0,661 0,444 Valid 

68 0,321 0,444 Drop 

69 0,716 0,444 Valid 

70 0,625 0,444 Valid 

71 0,763 0,444 Valid 

72 0,846 0,444 Valid 

73 0,653 0,444 Valid 

74 0,846 0,444 Valid 

75 0,41 0,444 Drop 

76 0,791 0,444 Valid 

77 0,633 0,444 Valid 

78 0,6 0,444 Valid 

79 0,739 0,444 Valid 

80 0,661 0,444 Valid 

81 0,655 0,444 Valid 

82 0,835 0,444 Valid 

83 0,564 0,444 Valid 

84 0,587 0,444 Valid 

85 0,745 0,444 Valid 

86 0,641 0,444 Valid 

87 0,626 0,444 Valid 

88 0,59 0,444 Valid 

89 0,33 0,444 Drop 

90 0,667 0,444 Valid 

91 0,802 0,444 Valid 

92 0,724 0,444 Valid 

93 0,646 0,444 Valid 

94 0,353 0,444 Drop 

95 0,673 0,444 Valid 

96 0,686 0,444 Valid 

97 0,608 0,444 Valid 

98 0,506 0,444 Valid 

99 0,598 0,444 Valid 
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100 0,85 0,444 Valid 

101 0,786 0,444 Valid 

102 0,848 0,444 Valid 

103 0,85 0,444 Valid 

104 0,702 0,444 Valid 

105 0,593 0,444 Valid 

106 0,408 0,444 Drop 

107 0,484 0,444 Valid 

108 0,782 0,444 Valid 

109 0,652 0,444 Valid 

110 0,688 0,444 Valid 

111 0,723 0,444 Valid 

 

Untuk variabel kinerja guru dari 40 butir pernyataan terdapat 32 

butir soal yang dinyatakan valid yaitu nomor  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 

35, 36, 38, 40. Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket uji 

validitas kinerja guru dapat dilihat pada lampiran 4. Hasil perhitungan 

tersebut dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Kinerja Guru. 

No. Item  r hitung r tabel  Keterangan 

1 0,661 0,444 Valid 

2 0,812 0,444 Valid 

3 0,767 0,444 Valid 

4 0,699 0,444 Valid 

5 0,922 0,444 Valid 

6 0,866 0,444 Valid 

7 0,704 0,444 Valid 

8 0,758 0,444 Valid 

9 0,37 0,444 Drop 

10 0,882 0,444 Valid 

11 0,105 0,444 Drop 

12 0,519 0,444 Valid 

13 0,553 0,444 Valid 
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14 -0,19 0,444 Drop 

15 -0,25 0,444 Drop 

16 0,491 0,444 Valid 

17 0,727 0,444 Valid 

18 0,687 0,444 Valid 

19 0,793 0,444 Valid 

20 0,581 0,444 Valid 

21 0,599 0,444 Valid 

22 0,61 0,444 Valid 

23 0,776 0,444 Valid 

24 0,588 0,444 Valid 

25 0,742 0,444 Valid 

26 -0,31 0,444 Drop 

27 0,777 0,444 Valid 

28 0,829 0,444 Valid 

29 0,73 0,444 Valid 

30 0,723 0,444 Valid 

31 0,594 0,444 Valid 

32 0,138 0,444 Drop 

33 0,503 0,444 Valid 

34 0,622 0,444 Valid 

35 0,86 0,444 Valid 

36 0,865 0,444 Valid 

37 0,356 0,444 Drop 

38 0,484 0,444 Valid 

39 0,378 0,444 Drop 

40 0,575 0,444 Valid 

 

b. Uji Reabilitas 

Reliabilitas artinya dapat dipercaya. Instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Untuk menguji 

reliabilitas instrumen. Dalam penelitian ini dilakukan secara internal 
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consistency, yaitu dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, 

kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu.88  

Adapun untuk menganalisis reabilitas instrumen variabel 

implementasi implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 

dan variabel kinerja guru menggunakan belah dua (Spilt half). 

Digunakan analisis tersebut karena item yang valid berjumlah genap.  

Disini analisis menggunakan rumus Spearman Brown dengan 

rumus sebagai berikut:89 

�� = 2��
(1 + ��) 

Keterangan: 

�� = Reliabilitas internal seluruh instrument 

�� = Korelasi product moment antara 

belahan pertama dan belahan kedua 

Untuk mengetahui tingkat reabilitas instrumen tersebut 

langkah-langkah yang harus dilkukan adalah membagi instrument 

tersebut menjadi 2 kelompok yaitu kelompok ganjil dan genap. 

Selanjutnya skor data tiap kelompok disusun sendiri dan skor 

butirnya ditambahkan sehingga menghasilkan skor total, selanjutnya 

skor total antara kelompok ganjil dan genap dicari korelasinya 

dengan rumus product moment.  

                                                           
88 Sugiyono, Metode Penelitian . . ., 185 
89 Ibid, 65 
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Dari hasil perhitungan reabilitas diatas dapat diketahui bahwa 

nilai reabilitas implementasi sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 sebesar 0,993540675 atau 0,993 (dibulatkan). Kemudian 

dikonsultasikan dengan r table pada taraf signifikan 5% dan pada n 

= 22 sebesar 0,423. Karena � ������ > � ����� yaitu 0,993 > 0,423 

maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. Sedangkan dari hasil 

perhitungan reabilitas kinerja guru dapat diketahui nilai reabilitas 

instrument sebesar 0,977765466 atau 0,978 (dibulatkan). Kemudian 

dikonsultasikan dengan r tabel pada taraf siginifikasi 5% dan pada n 

= 22 sebesar 0,423. Karena � ������ > � ����� yaitu 0,978 > 0,423 

maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. Adapun untuk 

mengetahui tabulasi perhitungan dan skor jawaban angket reabilitas 

dapat dilihat pada lampiran 7 dan 8.  

2. Tahap Penelitian (Analisis Hasil Penelitian)  

a. Mean dan Standar Deviasi 

 Teknik analisis data untuk menjawab nomer 1 dan 2 dengan 

menggunakan mean  dan standar deviasi. Dengan rumus sebagai 

berikut: 

Rumus Mean  

Mx = 
∑ ��

�     atau My = 
∑ ��

�     

Keterangan : 

Mx atau My  = Mean yang dicari  
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∑ �� atau ∑ �� = Jumlah perkalian antara deviasi 

dengan  frekuensi masing-masing 

nilai tersbut  

N = Jumlah data 

 

Rumus Standar Deviasi 

SDx = ∑  !
�

" − #���
� $"

   atau  

SDx = ∑ �
�

" − #���
� $"

 

Keterangan : 

SDx  = Standar Deviasi  

∑ ��2  dan ∑ ��2 = Jumlah perkalian 

antara frekuensi 

dengan deviasi yang 

sudah dikuadratkan 

N = Jumlah data 

Setelah uji perhitungan mean dan standar deviasai ditentukan 

hasilnya kemudian dibuat pengelompokan dengan menggunakan 

rumus  

Mx + 1 SD dikatakan baik  

Mx -1 SD dikatakan kurang  

Antara Mx - 1 SD sampai Mx + 1 SD dikatakan sedang. 

b. Uji Asumsi Dasar  

1) Uji Normalitas  

 Uji Normalitas yang paling sederhana adalah dengan 

membuat grafik distribusi frekuensi data. Mengingat 
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kesederhanaan tersebut, maka pengujian normalitas data sangat 

pada kemampuan dalam mencermati plotting data. Jika jumlah 

data cukup banyak penyebarannya tidak 100% normal (tidak 

normal sempurna), maka kesimpulan yang ditarik kemungkinan 

salah.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan langkah-langkah sebagai 

berikut:90 

a) Merumuskan Hipotesa 

H0: data tidak berdistribusi normal. 

Ha: data berdistribusi normal 

b) Menghitung Mean  

  Mx = 
∑ ��

�    SDx = ∑ ��2
� − %���

� &2
 

c) Menghitung nilai Frekuensi Kumulatif Bawah (fkb). 

d) Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data 

(f/n). 

e) Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data (fkb/n). 

f) Menghitung nilai Z 

Z = 
�−µ

(  

g) Menghitung P≤Z. 

                                                           
90 Retno Widyaningrum, Statistika , 204 
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Probalitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z, untuk 

nilai negatif lihat kolom luas diluar Z. Untuk nilai positif 

lihat kolom luas antara rata-rata dengan Z+0,5 

h) Untuk nilai a₂ didapatkan dari selisih kolom 5 dan 7 (fkb/n 

dan P≤Z. 

i) Untuk nilai a₁ didapatkan dari selisih kolom 4 dan 8 (f/n dan 

a₂). 

j) Membandingkan angka tertinggi dari a₁ dengan tabel 

Kolmogorov-Sminorv. 

Uji hipotesa Terima Ho jika a₁ maksimum ≤ DTabel. 

Tolak H0 jika a₁ maksimum > DTabel. 

2) Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel 

tidak bebas (Y) dan variabel bebas (X) mempunyai hubungan yang 

linier. Uji linieritas menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. 

Untuk uji linearitas pada SPSS digunakan Test Linearty dengan 

taraf signifikan 0,05. 

Keputusan dari uji linieritas ini adalah data dikatakan 

berhubungan siginfikan jika P  ̶  Value lebih besar dari alpha 

0.05. P  ̶  Value dapat dilihat dari nilai signifikansi pada 

Deviantion From Liniarty.91 

                                                           
91 Andhita Dessy Wulansari, Statistik Parametrik Terapan untuk Penelitian Kuantitatif 

(Ponorogo, STAIN Po Press)  55 
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3) Uji Heterokedastisitas 

 Dalam persamaan regresi linier sederhana perlu juga diuji 

mengenai sam atau tidak varians dan residual dari observasi 

yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya 

mempunyai varians yang sama maka disebut terjadi 

homokedastisitas dan jika variansnya tidak sama/ beda maka 

disebut terjadi heterokedastisitas. Analisis uji asumsi 

hetreokedastisitas hasil outpu SPSS melalui scatterplot antara Z 

prediction (ZPRED) yang termasuk variabel bebas (sumbu X = 

Y hasil prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan 

variabel terikat (sumbu Y= Y prediksi  ̶ Y rill). 

Dasar analisisnya adalah sebagai berikut: 

a) Homokedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik hasil 

pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar 

dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu 

Ydan tidak mempunyai pola yang teratur 

b) Heterokedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titinya 

mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar 

maupun bergelombang-gelombang.92 

  

                                                           
92 Andhita Desi Wulandari, Aplikasi Statistik Parametrik dan Prnrlitian  (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha,2016), 95 
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c. Uji Regresi Linier Sederhana  

Adapun teknik analisis yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah nomer 3 adalah dengan menggunakan regresi 

linier sederhana. Uji regresi linier sederhana merupakan salah satu 

metode statistik inferensial yang digunakan untuk mengukur 

besarnya pengaruh satu variabel independen (X) terhadap satu 

variabel dependen (Y) dan memprediksi variabel dependen tersebut 

dengan menggunakan variabel independen.93 Peneliti menggunakan 

uji regresi linier seerhana untuk menguji hipotesa agar mengetahui 

apakah secara signifikan terdapat pengaruh positif antara 

implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001: dengan kinerja 

guru. Rumus yang digunakan adalah sebagai beikut: 94 

y = β0 + β1�1+ ϵ (model untuk populasi) 

ŷ = �0 + �1� (model sampel) 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Mencari nilai �0 dan �1 

�1 =  ∑ �� − �. �3. ӯ
∑ �2 − �. �32  

�0 =  ӯ − �1�3 

Keterangan 

n = Jumlah data observasi/pengamatan 

y = Vaiabel terikat 

                                                           
93 Ibid… , 107 
94 Andhita, Statistik Parametrik. 123 
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x = Variabel bebas/independent 

�3 = Mean/rata-rata dari jumlah data variabel x 

ӯ = Mean/rata-rata dari jumlah data variabel y 

�1 = Kemiringan garis lurus populasi 

�0 = Titik potong populasi  

2) Menghitung nilai-nilai yang ada pada tabel Anova (Analysis of 

variance) untuk menguji signifikasi pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y. 

Tabel 3.4 Tabel Anova 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Squre (SS) 
Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 

SS Regresi (SSR) 

556 =  (�7 ∑� +  �8∑��) − (∑�)"
�  

956 =  556
:�  

Error n – 2 
SS Error (SSE) 

55; =  ∑�" − (�7∑� + �8∑��) 

MS Error (MSE) 

95; =  55;
:�  

Total n – 1 

SS Total (SST) 

55< =  ∑�" − (∑�)"
�  

 

 

Dari perolehan hasil tabel Anova, kemudian melakukan uji 

parameter secara overall dengan bantuan tabel Anova dengan 

rumus sebagai berikut: 

Fhitung = 
956
95; 

Ftabel = Fα(1:n-2) 

Dengan keputusan tolak H0 jika Fhitung > Ftabel
95

 

                                                           
95 Andhita, Statistik Parametrik,136-141 
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3) Menghitung koefisien determinan (besarnya pengaruh variabel 

x terhadap variabel y)96 

6" =  556
55< 

Keterangan:  

R2 = Koefisien Determinasi  

SSR = Sum Of Squeare Regression  

SST = Sum Of Square Total  

                                                           
96 Ibid 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah berdirinya SMK PGRI 2 Ponorogo 

SMK PGRI 2 Ponorogo merupakan lemabaga formal yang berdiri 

pada tahun 1984 dengan nama STM PGRI Ponorogo yang beralamat di 

SD Keniten I dan II dengan membuka jurusan: Mesin, Listrik dan 

Bangunan. Dalam praktikum bekerjasama dengan ST Negeri Ponorogo 

(Sekarang SMP 5). 

Pada tahun Pelajaran 1987/1988 melaksanakan Akreditasi dengan 

jenjang DIAKUI. Tahun 1989/1990 pindah ke ST Negeri. Kemudian tahun 

1990/1991 STM PGRI Ponorogo telah menempati gedung sendiri yang 

terletak di Jl. Soekarno Hatta Ponorogo serta melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar pagi dan siang hari sedang untuk praktikum tetap 

dilaksanakan di ST Negeri Ponorogo. 

Pada tahun Pelajaran 1991/1992 menambah jurusan otomotif  yang 

menerima 5 kelas dan dalam kegiatan praktek bekerjasama dengan KLK 

(sekarang BLK-UKM Ponorogo) di Karanglo Lor. Tahun 1992 STM 

PGRI Mendapat kepercayaan pemerintah mendapatkan HIBAH dari IPTN 

(INDUSTRI PESAWAT TERBANG NURTANIU) berupa Mesin Bor 

Radial, Mesin Honing dan Mesin Bor Kolom.  

Pada tahun Pelajaran 1994/1995 STM PGRI berganti nama dengan 

SMK PGRI 2 Ponorogo. Tahun Pelajaran 1998/1999 SMK PGRI 2 

127 
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Ponorogo telah memiliki 26 Ruang Teori, 1 Bengkel Otomotif, 1 Bengkel 

Pemesinan, 1 Bengkel Kerja bangku / kerja plat dan Las, serta 3 Bengkel 

Listrik. Tahun ini pula SMK PGRI 2 Ponorogo mendapatkan kepercayaan 

mendapat bantuan imbal swadaya berupa bangunan bengkel mesin. Tahun 

2000/2001 SMK PGRI 2 PONOROGO telah terakreditasi dengan status 

DISAMAKAN. Tahun 2002/2003 mendapat bantuan peralatan praktek 

dari “AUSTRIA” senilai 2,4 milyar. 

Pada tahun 2005/2006 mendapat bantuan satu orang suka relawan 

dari KOREA. Tahun 2006/2007 telah TERAKREDITASI : A. Tahun 2011 

telah mendapatkan sertifikat ISO 9001: 2008 dari TUV North. yang mulai 

tahun 2018 telah berganti versi menggunakan ISO 9001:2015. Dan pada 

tahun 2015 SMK PGRI 2 Ponorogo menjadi Sekolah Rujukan.97 

 

2. Letak geografis SMK PGRI 2 Ponorogo 

SMK PGRI 2 Ponorogo terletak di jalan Soekarno Hatta Ponorogo. 

SMK PGRI 2 Ponorogo memiliki lokasi yang strategis, tidak jauh dari 

perkotaan sehingga sangat mudah dijangkau dari semua jurusan. SMK 

PGRI 2 Ponorogo, terletak di jalur utama dari Madiun, Pacitan, Magetan, 

Trenggalek, Purwantoro sehingga banyak sekali peserta didik SMK PGRI 

2 Ponorogo yang berasal dari beberapa daerah tersebut atau luar 

Ponorogo.98 

 

                                                           
97 Lihat Pada Transkrip Dokumen 01/D/28-III/2019 
98 Lihat Pada Transkrip Dokumen  02/D/028-III/2019 
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3. Visi, Misi dan Tujuan SMK PGRI 2 Ponorogo 

a. Visi 

Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, 

kompeten, professional, berkarakter unggul dan berbudaya lingkungan. 

b. Misi  

1)  Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

masa sekarang dan masa yang akan datang. 

3) Mampu menguasai kompetensi sesuai paket keahlian. 

4) Bersertifikat kompetensi dan bersertifikat profesi. 

5) Sehat jasmani dan rohani, berdisiplin tinggi dan berakhlak mulia. 

6) Siap berkompetensi dan memilih karir untuk mengembangkan diri. 

7) Mampu mengisi kebutuhan dunia usaha/ dunia industri dimasa 

sekarang maupun mendatang. 

8) Mempunyai daya dukung untuk melestarikan alam melalui 

tindakan pelestarian dan pencegahan kerusakan lingkungan 

c. Tujuan  

1) Menghasilkan lulusan yang  beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, 

2) Menghasilkan lulusan yang  mampu mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi masa sekarang dan masa yang 

akan datang, 
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3) Menghasilkan lulusan yang mampu menguasai kompetensi sesuai 

paket keahlian,  

4) Menghasilkan lulusan yang bersetifikat kompetensi dan 

bersetifikat profesi, 

5) Menghasilkan lulusan yang jasmani dan rohani, berdisiplin tinggi 

dan berakhlak mulia, 

6) Menghasilkan lulusan yang siap berkompetensi dan memilih karir 

untuk mengembangkan diri,  

7) Menghasilkan lulusan yang mampu mengisi kebutuhan dunia 

usaha/ dunia industri dimasa sekarang maupun mendatang,  

8) Menghasilkan lulusan yang mempunyai daya dukung untuk 

melestarikan alam melalui tindakan pelestarian dan pencegahan 

kerusakan lingkugan.99 

 

4. Struktur Organisasi SMK PGRI 2 Ponorogo 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting 

keberadaannya. Hal ini untuk bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan 

program yang telah direcanakan oleh lembaga. Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) PGRI 2 Ponorogo telah memiliki struktur organisasi 

tersebut. Dimana masing-masing anggotanya sudah mengelola dan 

menjalankan tupoksi mereka masing-masing dengan penuh tanggung 

                                                           
99 Lihat Transkrip Dokumen 03/D/28-III/2019 
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jawab dan profesional. Untuk mengetahui struktur organisasi di SMK 

PGRI 2 Ponorogo dapat dilihat pada lampiran doumentasi.100  

 
5. Sarana Prasarana SMK PGRI 2 Ponorogo 

Sarana dan prasarana suatu lembaga mutlak adanya dan harus 

memenuhi kebutuhan pendidikan. Fasilitas berfungsi untuk kelangsungan 

kegiatan belajar mengajar sehingga siswa yang belajar dapat mendapatkan 

ilmu yang diharapkan dan dapat belajar dengan nyaman sesuai yang 

diharapkan oleh lembaga ataupun siswa sendiri.  SMK PGRI 2 Ponorogo 

merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang memiliki sarana 

dan prasarana yang sangat menunjang untuk proses pendidikan peserta 

didik. Sarana dan prasaran yang dimiliki pun sesuai jurusan yang dimiliki 

oleh lembaga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 

dokumentasi.101 

 
6. Keadaan Guru dan Siswa SMK PGRI 2 Ponorogo 

Secara  keseluruhan guru/tenaga pendidik SMK PGRI 2 Ponorogo 

yaitu berjumlah 108 orang.102Sedangkan untuk siswa/siswinya berjumlah 

2136 peserta didik untuk tahun ajaran 2018/2019 yang terdiri dari kelas X 

sebanyak 761 siswa-siswi, kelas XI sebanyak  634 siswa-siswi, dan kelas 

XII sebanyak 741 siswa-siswi.  

 
 

                                                           
100 Lihat Transkrip Dokumen 04/D/28-III/2019 
101 Lihat Transkrip Dokumen 05/D/28-III2019 
102 Lihat Transkrip Dokumen 06/D/28-III/2019 
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7. Kegiatan SMK PGRI 2 Ponorogo 

SMK PGRI 2 Ponorogo memiliki banyak kegiatan bagi peserta 

didiknya. Kegiatan tersebut berupa pondok pesantren, pembentukan 

karakter melalui pembinaan taruna dan taruni, pramuka, osis, PMR.103 

 

B. Deskripsi Data  

1. Deskripsi Data tentang Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 di SMK PGRI 2 Ponorogo  

Untuk mendapatkan data tentang implementasi sistem manajemen 

mutu ISO 9001:2015 peneliti menggunakan angket yang disebarkan secara 

acak kepada guru di SMK PGRI 2 Ponorogo . Dalam penelitian ini peneliti 

mengambil sampel sebanyak 27 orang guru. Untuk skor jawaban angket 

tersebut berupa angka yang diinterpretasikan sehingga mudah untuk 

dipahami oleh responden. Adapun skor jawaban angket implementasi 

sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 4.1 Skor Jawaban Angket Implementasi Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2015 SMK PGRI 2 Ponorogo. 

No X F 

1 380 3 

2 378 2 

3 376 3 

4 373 1 

5 364 1 

6 361 1 

7 359 1 

8 358 2 

                                                           
103 Lihat Transkrip Dokumen 07/D/28-III/2019 
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9 355 2 

10 353 1 

11 350 2 

12 335 1 

13 349 1 

14 340 1 

15 327 1 

16 314 2 

17 306 1 

18 291 1 

Jumlah 27 

 

Untuk mengetahui penskoran secara lebih terperinci dapat dilihat 

pada lampiran 17. 

 
2. Deskripsi Data tentang Kinerja Guru SMK PGRI 2 Ponorogo 

 Untuk mendapatkan data tentang kinerja guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo tahun 2018/2019 peneliti menggunakan angket yang disebarkan 

secara acak kepada guru di SMK PGRI 2 Ponorogo. Dalam penelitian ini 

peneliti mengambil sampel sebanyak 27 orang guru. Untuk skor jawaban 

angket tersebut berupa angka yang diinterpretasikan sehingga mudah 

untuk dipahami oleh responden. Adapun skor jawaban angket kinerja guru 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 4.2 Skor Jawaban Angket Kinerja Guru SMK PGRI 2 

Ponorogo. 

No Y F 

1 128 2 

2 126 1 

3 125 1 

4 124 2 

5 123 1 

6 120 1 

7 119 3 

8 118 2 

9 117 2 

10 115 1 
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11 114 2 

12 113 2 

13 111 1 

14 110 2 

15 108 1 

16 104 2 

17 100 1 

Jumlah 27 

 

Untuk mengetahui penskoran jawaban secara lebih terperinci dari 

responden dapat dilihat pada lampiran 18. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

Setelah peneliti mengadakan penelitian dan memperoleh data yang 

dibutuhkan sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini, data tersebut belum 

dapat dimengerti keadaan yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya dapat 

dipaparkan dalam analisis dibawah ini  

1. Analisis data tentang Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 di SMK PGRI 2 Ponorogo 

Untuk memperoleh data tentang implementasi sistem manajemen 

mutu ISO 9001;2015, peneliti menggunakan teknik angket yang 

disebarkan kepada 27 guru. Setelah dilakukan penskoran, untuk 

menentukan kategori implementasi sistem manajemen mutu ISO 

9001;2015 berjalan dengan baik, cukup ataupun kurang baik dilakukan 

beberapa langkah kegiatan yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Instrumen Implementasi Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2015 SMK PGRI 2 Ponorogo. 

No X F FX 

1 380 3 1140 

2 378 2 756 

3 376 3 1128 

4 373 1 373 

5 364 1 364 

6 361 1 361 

7 359 1 359 

8 358 2 716 

9 355 2 710 

10 353 1 353 

11 350 2 700 

12 335 1 335 

13 349 1 349 

14 340 1 340 

15 327 1 327 

16 314 2 628 

17 306 1 306 

18 291 1 291 

Jumlah 27 9536 

 

Kemudian mencari mean dan standar deviasi dengan membuat tabel 

hasil perhitungan implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. 

Adapun tabel perhitungannya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Implementasi 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 SMK PGRI 2 Ponorogo. 

No X F FX X2 FX2 

1 380 3 1140 144400 433200 

2 378 2 756 142884 285768 

3 376 3 1128 141376 424128 

4 373 1 373 139129 139129 

5 364 1 364 132496 132496 

6 361 1 361 130321 130321 

7 359 1 359 128881 128881 

8 358 2 716 128164 256328 

9 355 2 710 126025 252050 

10 353 1 353 124609 124609 

11 350 2 700 122500 245000 

12 335 1 335 112225 112225 

13 349 1 349 121801 121801 

14 340 1 340 115600 115600 



78 

 

15 327 1 327 106929 106929 

16 314 2 628 98596 197192 

17 306 1 306 93636 93636 

18 291 1 291 84681 84681 

  27 9536 2194253 3383974 

 

Dari hasil data implementasi sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 kemudian dicari mean dan standar deviasinya dengan langkah 

sebagai berikut: 

a. Mencari mean dari variabel X  

 Mx = 
∑  �

�     = 
=>?@

"A     = 353,1852  

b. Mencari standar deviasi dari variabel X 

 SDx  = ∑  !
�

" − #� �
� $"

 

 = ??B?=AC
"A − #=>?@

"A $"
 

 = D125332,3704 − J353,1852L" 

 = D125332,3704 − J124739,7855L 
 = D592,5849 

 = 24,8070043 

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (Mx) adalah 

353,1851852 dan nilai SDx 24,8070043. Untuk menentukan tingkat 

implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 itu tinggi, sedang 

dan rendah maka dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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a. Skor lebih dari Mx + 1.SDx adalah tingkatan implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015 di SMK PGRI 2 Ponorogo tinggi 

b. Skor kurang dari Mx – 1.SDx adalah tingkatan implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015 di SMK PGRI 2 Ponorogo rendah  

c. Skor antara Mx – 1.SDx sampai dengan Mx + 1.SDx adalah tingkatan 

implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di SMK PGRI 

2 Ponorogo sedang. 

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Mx + 1.SDx =353,1851852+ 1. 24,8070043  

   = 353,1851852 + 24,8070043 

=377,99219 (dibulatkan menjadi 378) 

 

Mx - 1.SDx =353,1851852 – 1.24,8070043 

   = 353,1851852 – 24,8070043 

=328,3782 (dibulatkan menjadi 328) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 378 

dikategorikan implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di 

SMK PGRI 2 Ponorogo tinggi, sedangkan skor kurang dari 328 

dikategorikan implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di 

SMK PGRI 2 Ponorogo rendah dan skor diantara 328 – 378 dikategorikan 

implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di SMK PGRI 2 

Ponorogo sedang.  
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Untuk mengetahui lebih jelas tentang implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015 di SMK PGRI 2 Ponorogo dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.5 Kategori Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 >378 3 11% Tinggi 

2 328 – 378 20 74% Sedang 

3 <328 4 15% Rendah 

Jumlah 27 100%  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di SMK PGRI 2 

Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 3 orang 

dengan prosentase 11% dalam kategori sedang dalam frekuensi sebanyak 

20 orang dengan prosentase 74% dan dalam kategori rendah dengan 

frekuensi sebanyak 4 orang dengan prosentase 15%. Dengan demikian 

secara umum dapat dikatakan bahwa implementasi sistem manajemen 

mutu ISO 9001:2015 di SMK PGRI 2 Ponorogo tahun 2018/2019 adalah 

sedang dinyatakan dengan 20 responden. 
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2. Analisis data tentang Kinerja Guru di SMK PGRI 2 Ponorogo 

Untuk memperoleh data ini, peneliti menyebar angket kepada guru 

SMK PGRI 2 Ponorogo dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Instrumen Kinrja Guru SMK PGRI 2 

Ponorogo. 

No Y F FY 

1 128 2 256 

2 126 1 126 

3 125 1 125 

4 124 2 248 

5 123 1 123 

6 120 1 120 

7 119 3 357 

8 118 2 236 

9 117 2 234 

10 115 1 115 

11 114 2 228 

12 113 2 226 

13 111 1 111 

14 110 2 220 

15 108 1 108 

16 104 2 208 

17 100 1 100 

Jumlah 27 3141 

 
Kemudian dicari mean dan standar deviasi dengan membuat tabel 

perhitungan kinerja guru. 

Tabel 4.7 Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Kinerja Guru 

SMK PGRI 2 Ponorogo. 

No Y F FY Y2 FY2 

1 128 2 256 16384 32768 

2 126 1 126 15876 15876 

3 125 1 125 15625 15625 

4 124 2 248 15376 30752 

5 123 1 123 15129 15129 

6 120 1 120 14400 14400 

7 119 3 357 14161 42483 

8 118 2 236 13924 27848 

9 117 2 234 13689 27378 

10 115 1 115 13225 13225 

11 114 2 228 12996 25992 
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12 113 2 226 12769 25538 

13 111 1 111 12321 12321 

14 110 2 220 12100 24200 

15 108 1 108 11664 11664 

16 104 2 208 10816 21632 

17 100 1 100 10000 10000 

Jumlah 27 3141 230455 366831 

 

Dari hasil data kinerja guru kemudian dicari mean dan standar 

deviasinya dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean dari variabel Y 

My = 
∑  �

�   =   
?8C8

"A   = 116,3333 

b. Mencari standar deviasi dari variabel Y 

SDx = ∑ �
�

" − #� �
� $"

 

= ?@@B?8
"A − #?8C8

"A $"
 

= D13586,33333 − J116,3333L" 

= D13586,33333 − 13533,44444 

   = D52,88889 = 7,29907 

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (Mx) adalah  

116,3333 dan nilai SDx 7,29907. Untuk menentukan tingkat kinerja guru 

di SMK PGRI 2 Ponorogo itu tinggi, sedang dan rendah maka dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Skor lebih dari Mx + 1.SDx adalah tingkatan kinerja guru di SMK 

PGRI 2 Ponorogo tinggi 

b. Skor kurang dari Mx – 1.SDx adalah tingkatan kinerja guru di SMK 

PGRI 2 Ponorogo rendah  
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c. Skor antara Mx – 1.SDx sampai dengan Mx + 1.SDx adalah tingkatan 

kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo sedang.  

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Mx + 1.SDx = 116,3333 + 1. 7,29907 

= 116,3333 +  7,29907 

   = 123,63237 (dibulatkan menjadi 124) 

Mx - 1.SDx =116,3333 – 1. 7,29907 

   =116,3333 – 1. 7,29907 

= 109,03423 (dibulatkan menjadi 109) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 124 

dikategorikan kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo tinggi, sedangkan 

skor kurang dari 109 dikategorikan kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo 

rendah dan skor diantara 109-124 dikategorikan kinerja guru di SMK 

PGRI 2 Ponorogo sedang.  

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kinerja guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.8 Kategori Kinerja Guru di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 > 124 4 15% Tinggi 

2 109-124 19 70% Sedang 

3 < 109 4 15% Rendah 

Jumlah 27 100%  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan kinerja 

guru di SMK PGRI 2 Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 4 orang dengan prosentase 15% dalam kategori sedang dalam 
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frekuensi sebanyak 19 orang dengan prosentase 70% dan dalam kategori 

rendah dengan frekuensi sebanyak 4 orang dengan prosentase 15%. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja guru di 

SMK PGRI 2 Ponorogo tahun 2018/2019 adalah sedang dinyatakan 

dengan 19 responden. 

 
3. Analisis Data tentang Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2015 terhadap Kinerja Guru Di SMK PGRI 2 

Ponorogo  

a. Uji Asumsi Dasar 

1) Uji Normalitas  

 Sebelum menggunakan rumus statistika perlu diketahui 

bahwa asumsi yang digunakan dalam penggunaan rumus. Dengan 

mengetahui asumsi dasar dalam menggunakan rumus nantinya 

maka peneliti bisa dengan bijak dalam penggunaannya dan 

perhitungannya. Dengan melakukan uji asumsi /persyaratan 

tersebut agar dalam penggunaan rumus dan hasil yang didapatkan 

tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Uji Persyaratan ini 

berlaku untuk penggunaan rumus parametrik yang datanya 

diasumsikan nirmalitas. Dalam penelitian ini uji normalitas yang 

digunakan adalah uji normalitas dengan rumus kolmogorov 

smirnov.  

Untuk melihat hasil perhitungan normalitas dengan N = 27 dan 

taraf signifikan 5% maka diperoleh angka pada tabel kolmogorov 
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smirnov  0,24. Maka kriteria pebgujian tolak H0 jika Dmaksimum > 

Dtabel. Dengan demikian didapat hasil normal seperti tabel dibawah 

ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas Masing-Masing Variabel . 

Variabel Uji Normalitas Keterangan  

Implementasi SMM 
ISO 9001:2015 

Dmaksimum < Dtabel 

0,210278 
Data terdistribusi normal 

Kinerja Guru Dmaksimum < Dtabel 

0,077859 
Data terdistribusi normal 

 

Untuk melihat lebih rinci mengenai perhitungan normalitas 

dapat dilihat pada lampiran 19. 

2) Uji Linieritas 

Uji Linieritas dilakukan dengancara mencari model garis 

regresi dari variabel independen X terhadap variabel Y. Hipotesis 

pengambilan keputusan yaitu apabila P-Value (ditunjukkan oleh 

sig pada Deviation ftom Linearity) lebih besar dari α (tingkat 

signifikasi yang dipilih 0,05) maka H0 diterima artinya garis regresi 

variabel X terhadap Y linier. Pengujian uji linieritas pada penelitian 

ini dibantu menggunakan perhitngan SPSS versi 16. Berikut ini 

hasil uji linieritas variabel dalam penelitian. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Linieritas. 

Uji Linieritas 
P-

Value 
Sig Keputusan Kesimpulan 

Implementasi Sistem 
manajemen mutu dan 
kinerja guru 

0,187 0,05 H0 diterima Linier 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikasi > 

α (0,187 > 0,05). Ini berarti tersapat hubungan linier secara 

signifikan antara variabel X terhadap Variabel Y Adapun hasil 

output dari uji linieritas dengan bantuan SPSS versi 16 dapat dilihat 

pada lampiran 20 

3) Uji Heteroskesdastisitas  

Uji heteroskesdastisitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual 

pada suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heterokesdastisitas. Uji heteroskesdastisitas penelitian 

ini menggunakan SPSS versi 16.0 for windows.Pengujian ini 

apabila terjadi pada scatterplot titikhasil pengolahan data antara 

ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik orign 

(angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur, 

maka tidak terjadi heteroskesdastisitas. Untuk lebih jelasnya hasil 

dapat dilihat pada tabel berikut: \ 

Tabel 4.11 Uji Heteroskesdastisitas 
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Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 

21. 

b. Uji Regresi Linier Sederhana   

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut ditabulasikan. 

Untuk menganalisis kedua data maka penulis menggunakan beberapa 

langkah sebagai berikut: 

Langkah 1  

Mengidentifikasi variabel 

Variabel X : Implementasi sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 

Variabel Y : Kinerja guru 

Langkah 2 

Mengestimasikan/menaksir model yitu untuk mencari  �8dan �7 

�8 =  ∑ �� − �. �̅. ӯ
∑ �" − �. �̅"  

�7 =  ӯ −  �8�̅ 

Untuk mendapatkan nilainya maka dilakukan perhitungan sebagai 

berikut: 

1) Membuat tabel perhitungan  

Tabel 4.12 Tabel Perhitungan Keseluruhan Variabel. 

No X Y X2 Y2 XY 

1 380 128 144400 16384 48640 

2 380 128 144400 16384 48640 

3 380 126 144400 15876 47880 

4 378 125 142884 15625 47250 

5 378 124 142884 15376 46872 

6 376 124 141376 15376 46624 

7 376 123 141376 15129 46248 
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8 376 120 141376 14400 45120 

9 373 119 139129 14161 44387 

10 364 119 132496 14161 43316 

11 361 119 130321 14161 42959 

12 359 118 128881 13924 42362 

13 358 118 128164 13924 42244 

14 358 117 128164 13689 41886 

15 355 117 126025 13689 41535 

16 355 115 126025 13225 40825 

17 353 114 124609 12996 40242 

18 350 114 122500 12996 39900 

19 350 113 122500 12769 39550 

20 335 113 112225 12769 37855 

21 349 111 121801 12321 38739 

22 340 110 115600 12100 37400 

23 327 110 106929 12100 35970 

24 314 108 98596 11664 33912 

25 314 104 98596 10816 32656 

26 306 104 93636 10816 31824 

27 291 100 84681 10000 29100 

Jumlah 9536 3141 3383974 366831 1113936 

 

2) Menghitung nilai Mx 

Mx = 
∑  �

�     = 
=>?@

"A     = 353,1852 

3) Menghitung nilai My 

My = 
∑  �

�   =   
?8C8

"A = 116,3333 

4) Menghitung nilai b1  

�8 =  ∑ �� − �. �̅. ӯ
∑ �" − �. �̅"  

  = 888?=?@ P"A .(?>?,8B>")(88@,????)
??B?=ACP"A(?>?,8B>")Q  

= 
888?=?@P"A (C87BA,8==B?7
??B?=ACP"A (8"CA?=,AB>>) 

   = 
888?=?@P887=?>C,?=>

??B?=ACP(??@A=AC,"7B) 

   = 
C>B8,@7>

8>===,A=?    
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= 0,28635404 

5) Menghtung b0 

b0 = ӯ – b1�̅ 

= 116,3333 - (0,28635404) (353,1852) 

 = 116,3333 - (0,28635404) (353,1852) 

 = 116,3333 ￼ 101,1360089 

 = 15,1972911 

6) Mendapatkan model atau persamaan regresi linier sederhana  

ӯ = b0 + b1 x 

 = 15,1972911 + 0,28635404 x 

 = 15,48364514 x 

Langkah 3 

Uji Signifikasi Model  

Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova 

1) Menghitung SSR  

SSR = (b0 . ∑ � + �8. ∑ �� ) − (∑ �)Q
�  

SSR = (15,1972911) (3141)+(0,28635404) (1113936) - 
(?8C8)Q

"A  

SSR = (47734,69135 + 318980,0739) - 
=B@>BB8

"A  

SSR = (47734,69135 + 318980,0739) – 365403 

SSR = 366714,7653 – 365403 

SSR = 1311,7653  
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2) Menghitung SSE 

SSE = ∑ �" − (�7. ∑ � +  �8. ∑ ��) 

SSE =366831-(15,1972911)(3141)(0,28635404)(111393) 

SSE = 366831 - (47734,69135) + (318980,0739)  

SSE  = 36631 - 366714,7653 

SSE = 116, 2347 

3) Menghitng SST 

SST = SSR + SSE  

SST = 1311,7653 + 116, 2347 

SST = 1428 

4) Menghitung nilai MSR 

MSR = 
RRS
T  

MSR =  
8?88,A@>?

8  

MSR = 1311,7653 

5) Menghitung nilai MSE 

MSE = 
RRU
T  = 

RRU
�P" 

MSE = 
88@,"?CA

"AP"   

MSE = 
88@,"?CA

">  

MSE = 4,649388 
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Tabel 4.13 Tabel ANOVA. 

Variation 

Source 
Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square (SS) Mean Square (MS) 

Regression 1 SSR = 1311,7653 MSR = 1311,7653 

Error 27 - 2= 25 SSE = 116, 2347 MSE = 4,649388 

Total  26 SST = 1428  

 

6) Mencari Fhitug 

 Uji Overall  

Hipotesis 

H0 : β1 = 0 : Implementasi sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 berpengaruh terhadap Kinerja guru 

H1 : β1 ≠ 0 : Implementasi sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

guru 

Daerah penolakan   

Fhitung  = 
VRS
VRU 

   = 
8?88,A@>?
C,@C=?BB  

 = 282, 1371974 

7) Mencari Ftabel 

Ftabel  = Fα(1:n-2) = F0,05 (1:27-2) = F0,05 (1:25) = 4,24 

Ftabel = dapat dilihat pada lampiran 

8) Kesimpulan 

Dari persamaan regresi linier sederhana diatas maka : 
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Fhitung  > Ftabel = 282, 1371974 > 4,24 maka H0 ditolak artinya 

Implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 

berpengaruh terhadap kinerja guru.  

Langkah 4  

Menginterpretasikan parameter model  

Berdasarkan perhitungan sebelumnya didapatkan persamaan/ 

model regresi linier sederhananya adalah 

 y = �7 +  �8 x  

= 15,1972911 + 0,28635404 x 

Dari model tersebut dapat diketahui bahwa kinerja guru akan 

semakin tinggi apabila implementasi sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 ditingkatkan dan sebaliknya. Untuk selanjutnya dilakukan 

penghitungan determinan (R2) 

R2  = 
RRS
RRW x 100%  

= 
RRS
RRW x 100% 

  = 0,91860315 x 100% 

  = 91,860315% = 91,86% (dibulatkan) 

Sisa = 100% - 91,88%  

  = 8,12% 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinan (R2) diatas 

didapatkan nilai sebesar 91,88% artinya implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015 berpengaruh 91,88% terhadap kinerja 
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guru di SMK PGRI 2 PGRI Ponorogo dan 8,12% sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

 

D. Interpretasi Data  

Berdasarkan analisis yang silakukan oleh peneliti tentang pengaruh 

implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 terhadap kinerja guru di 

SMK PGRI 2 Ponorogo dari perhitungan regresi linier sederhana diperoleh 

hasil Fhitung (282, 13) kemudian dibandingkan dengan Ftabel  (4,24) dengan taraf 

signifikasi 5% dapat disimpulkan bahwa Fhutng lebih besar dari pada  Ftabel maka 

H0 ditolak artinya Sistem manajemen mutu ISO 901:2015 berpengaruh 

terhadap kinerja guru.  

Berdasarkan perhitungan koefisien determinan (R2) di atas didapatkan 

nilai sebesar 91,88% artinya implementasi sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 berpengaruh 91,88% terhadap kinerja guru di SMK PGRI 2 PGRI 

Ponorogo dan 8,12% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

Berdasarkan tabel analisis data diatas, dapat diekatahui bahwa 

implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di SMK PGRI 2 

Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 3 responden 

dengan prosentase 11% dalam kategori sedang 20 responden dengan 

prosentase 74% dan kategori rendah 4 responden dengan prosentase 15%. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015 adalah sedang dinyatakan dengan 20 

responden.  
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Sedangkan untuk kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo dalam kategori 

tinggi sebanyak 4 responden dalam kategori sedang atau cukup 19 responden 

dan dalam kategori rendah 4 responden. Ddengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo sedang atau cukup dengan 

frekuensi sebanyak 19 responden dari 27 responden.  

Berdasarkan analisis data dengan statistik diatas ditemukan bahwa Fhitung 

lebih besar dari Ftabel. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini yaitu H0 yang berbunyi “ada pengaruh implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015 terhadap kinerja guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo diterima.  

Hal tersebut juga diperkuat dengan bukti hasil wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti dengan wakil penjaminan mutu sekolah yang 

mengatakan bahwa di SMK PGRI 2 Ponorogo pendidik selalu disiplin waktu 

ketika datang ke sekolah, ketika pulang sekolah maupun ketika akan 

melaksanakan pembelajaran. Pendidik yang ada di SMK PGRI 2 Ponorogo 

juga sudah banyak yang linier dengan jurusan yang dimiliki oleh sekolah dan 

memiliki kualifikasi rata-rata S1.  

Dalam hal administrasi SMK PGRI 2 Ponorogo juga sangat tertib terutama 

dalam pelaksanaan pemebelajaran. Banyak administrasi yang harus dikerjakan 

dan dijalankan oleh pendidik, mulai dari pembuatan program tahunan, program 

semester, silabus, RPP, dan jurnal mengajar.  
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Disini hal yang paling menarik salah satunya adalah pengumpulan jurnal 

mengajar setiap satu bulan sekali. Jurnal tersebut merupakan jurnal yang diisi 

guru setiap kali melakukan pembelajaran baik dikelas maupun dilapangan.104 

  

                                                           
104 Hasil wawancara dengan bapak Drs. Wahid Kumaidi (Wakil Penjaminan Mutu SMK 

PGRI 2 Ponorogo) tanggal  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraraian deskripsi data dari analisis data dalam penelitian ini, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di SMK PGRI 2 

Ponorogo tergolong sedang. Hal ini terbukti bahwa implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 3 responden dengan prosentase 11% dalam kategori sedang 20 

responden dengan prosentase 74% dan kategori rendah 4 responden 

dengan prosentase 15%.  

2. Kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo tergolong sedang. Hal ini terbukti 

dalam kategori tinggi sebanyak 4 responden dengan prosentase 15% dalam 

kategori sedang atau cukup 19 responden dengan prosentase 70% dan 

dalam kategori rendah 4 responden dengan prosentase 15%. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo 

sedang atau cukup dengan frekuensi sebanyak 19 responden dari 27 

responden.  

3. Implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo. Hal ini 

dubuktikan dengan analisis bahwa dengan taraf kesalahan 5% dengan db 

= n -2 = 25 maka diperoleh Fhitung sebesar 282, 13 kemudian dibandingkan 

dengan Ftabel  4,24, sehingga Fhitung > Ftabel artinya sistem manajemen mutu 
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ISO 9001:2015 berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di SMK 

PGRI 2 Ponorogo. Berdasarkan perhitungan koefisien determinan (R2) di 

atas didapatkan implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di SMK PGRI 2 PGRI 

Ponorogo sebesar 91,88% dan 8,12% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah  

Dari hasil penelitian ini diharapkan sekolah meningkatkan kembali 

implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 sehingga SMM ISO 

9001:2015 menjadi lebih maksimal dan lebih bermut.  

2. Bagi Guru 

Dari hasil penelitian ini diharapkan guru yang ada di lembaga lebih 

semangat dan selalu mendukung dalam mengimplementasikan SMM ISO 

9001:2015 atau versi yang baru.  

3. Bagi Penelit Berikutnya  

Dari penelitian ini kinerja guru tidak hanya ditentukan oleh 

implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 saja sehingga pada 

penelitian selanjutnya dapat menambah variabel yang lain yang dirasa 

dapat berpengaruh terhadap kinerja guru.  
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