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Bagi setiap institusi, mutu adalah agenda utama dan meningkatkan 

mutu memrupakan tugas yang paling penting. Walaupaun demikain, ada 

sebagian yang menganggap mutu sebagai sebuah konsep yang penuh teka-

teki. Mutu dalam pendangan seseorang terkadang berbeda dan bertentangan 

dengan mutu dalam pandangan orang lain. Organisasi-organisasi terbaik, 

baik milik pemerintah maupus swasta, mempunyai sumber mutu dan 

mengetahui  rahasianya. Menemukan sumber mutu adalah sebuah 

petualangan yang penting. Pelaku-pelaku dunia pendidikan menyadari 

keharusan mereka untuk meraih mutu tersebut dan menyampaikannya pada 

pelajaran dan anak didik. Sesungguhnya, ada banyak sumber mutu dalam 

pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, 

nilai moral yang tinggi, spesialis atau kejuruan, aplikasi teknologi 

mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, serta kurikulum yang 

memadai. 

Mutu adalah ide yang sudah ada dihadapan kita, mutu telah banyak 

dibicaraka orang. Mutu khususnya dalam konteks Total Quality 

Management (TQM) adalah hal yang berbeda. Mutu bukan sekedar inisiatif 

lain. Mutu merupakan sebuah filosofi dan metodologi yang membantu 

institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam 

menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berebihan. Petualangan 

mencari mutu bukanlah sebuah ekspedisi baru. Dalam dunia industri, sejak 

dulu selalu ada keharusan untuk merasa yakin bahwa produk sudah sesuai 

dengan spesifikasinya agar mampu memberikan kepuasan para pelanggan 

dan. Tentunya, mendatangkan keuntungan. Kontrol mutu adalah proses 

yang menjamin bahwa hanya produk yang memenuhi spesifikasi yagn 

boleh keluar dari pabrik dan dilemparkan dalam peredaran di pasar. 
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Meskipun dmeikain, kontrol mutu merupakan sebuaha proses pasca-

produksi, dan petugasnya bukan orang-orang yang menghasilkan produk 

tersebut. Kontrol mutu bertugas untuk mendeteksi prdoduk yang sudah 

cacat. Oleh karena itu, gagasan perbaikan mutu dan jaminan mutu mulai 

dimunculkan setelah perang dunia ke-2, diaman Jepang telah berhasil 

merebut pasar dunia. Gagasan jaminan mutu dan mutu terpadu terlambat 

sampai ke Barat, mesipun ide-ide tersebut pada mulanya dikembangkan 

pada tahun 1930-an dan 1940-an oleh W. Edwards Deming, seorang ahlis 

tatistik Amerika yang memiliki gela PhD dalam bidang fisika. Deming 

mulai memformulasikan idenya pada tahun 1930-an ketika ia melakukan 

penelitian tentang metode-metode menghilangkan variabelitas dan 

pemborosan dari proses industri. Selain itu pula, ada Mayo dan timnya 

yang menemukan “Hawthorne effect” yang mengakui eksistensi dan 

pentingnya struktur-sturktur dalam organisasi-organisasi terhadap hasil 

produk industri serta terhadap produktivitas dan dampaknya terhadap 

praktek-prakterk kerja. Kemudian muncul kembali metode-metode statistik 

Deming bersama sahabatnya Shewart yang dikenalnya ketika ia bekerja di 

Depertemen Pertanian Amerika, dimana mereka memunculkan Statitical 

Process Control (SPC), yang dikombinasikan dengan wawasan hubungan 

gerakan relasi manusia yang diasosiasikan dengan Mayo dan kolegannya, 

yang notabene merupakan penyokong teori TQM. Kemudian seorang 

penulis nasional Jepang terkesan dengan ide-ide Deming dan kolegannya 

Juran, sehingga membuat Kouro Ishikawa mendeskripsikan pendekatan 

jepang pada Total Quality Control (TQC) sebagai “suatu revolusi 

pemikiran dalam manajemen”. 
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Di Amerika sendiri, ide-ide Deming dan Juran justru diabaikan. 

Amerika memang dapat menjual dengan baik semua barang yang mereka 

produksi. Mengenai mutu terpau (total quality) diperlukan manajer yang 

mampu mengesampingkan sejenak keuntungan jangka pendek dan 

menetapkan tujuan keberhasilan jangka panjang. Perbedaan antara metode 

bisnis Jepang dan metode industri Barat terletak pada kultur, tetapi tidak 

sepenuhnya pada kultur nasionalisme semata. Di Inggris Raya dan Eropa 

Barat jaminan mutu memang baru seja didengar, namun ada kesadaran 

yang terus mengingkat bahawasnnya mutu adalah kunci menuju 

keunggulan yang kompetitif. Rupanya gerakan mutu bukan hanya berlaku 

di pasara industei, melainkan juga di dunia pendidikan. Di Eropa dikenal 

juga ada sertifikasi mutu pada tahun 1992 dan “The European Foundatoin 

for Quality Mangagement”. Peningkatan mutu menjadi sangat penting bagi 

institusi yang digunakan untuk memperoleh kontrol yang lebih baik melalui 

usahanya sendiri. Diantaranya, seperti; fokus kontrol terhadap kebutuhan 

pelanggan.  

Konsep TQM telah memperoleh dukungan resmi, kurang lebih dari 

16 institusi pendidikan. Dewan Rektor dan Kepala Sekolah juga sudah 

mempublikasikan Teaching Standards and Excellence in Higher Education 

pada tahun 1991, dengan judul Devaloping a Culture for Quality. Dalam 

kesimpulan buku tersebut, menyatakan bahwa masing-masing universitas 

harus mengembangkan sistem Total Quality Management-nya.  

Mutu memiliki pengertian yang bervariasi, seperti yang dinyatakan 

Nomi Pfeffer dan Anna Coote setelah mereka berdiskusi tentang  mutu 

dalam jasa kesejahteraan, bahwa :”mutu merupakan konsep yang licin. 

Sebuah alasan yang paling mungkin dalam memahami karakter mutu yang 
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membingungkan tersebut adalah bahwa ia merupakan sebuah gagasan yang 

dinamis. Westley dan Mintzberg menegaskan bahwa hal tersebut terjadi 

pada konsep-konsep penting yang secara bebas digunakan dalam bentuk 

praktis. Mutu merupakan suatu ide yang dinamis, sedang definisi-definisi 

yang kaku sama sekali tidak akan membantu. Mutu merupakan sebuah 

konsep yang absolut, dan relatif. 

Sebenarnya yang paling tepat mengenai penilain mutu ialah setiap 

para pelanggan.  Organisasi-organisasi yang menganut TQM melihat mutu 

sebagai suatu yang didefinisikan oleh para pelanggan-pelanggan mereka. 

Pelanggan adalah wasit terhadap mutu dan institusi sendiri tidak akan 

mampu bertahan tanpa mereka. Tom peters, dalam Thriving On Chaos, 

membicarakan tentang peran penting pelanggan dalam menentukan mutu 

dengan menekankan bahwa sebuah mutu yang dirasa (perceived quality) 

dari sebuah produk bisnis atau jasa adalah faktor utama yang 

mempengaruhi kesuksesan produk atau jasa tertentu. 

Disamping memberikan definisi tentang mutu, kita juga perlu untuk 

memahami perbedaan tiga gagasan lain tentang mutu. Ada perbedaan-

perbedaan yang mendasar antara kontrol mutu (Quality Control, jaminan 

mutu (Quality Assurance), dan mutu terpadu (Total Quality). Kontrol mutu 

merupakan konsep mutu yang paling tua. Ia melibatkan deteksi dan 

eliminasi komponen-komponen atau produk gagal yang tidak sesuai 

dengan standar. Sedangkan jaminan mutu bertujuan untuk mencegah 

terjadinya kesalahan sejak awal produksi, sedangkan dalam konsep mutu 

terpadu bahwa pelanggan adalah raja. 
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Ada dua pertanyaan fundamental yang perlu diungkap ketika kita 

berusaha memahami mutu. Yang pertama adalah, apa produknya, dan 

kedua siapakah pelanggannya. Selain itu juga ada dikenal istilah mutu jasa 

(service quality). Karakteristik mutu jasa agak susah untuk didefinisikan 

dari pada mutu produk, karena mutu jasa mencakup beberapa elemen 

subyek yang penting. Jasa berbeda dengan produksi dalam hal metode, ada 

beberapa perbedaan penting antara pemberian jasa dan penciptaan barang, 

Pertama, antara keduanya adalah bahwa jasa biasanya meliputi hubungan 

antar pemberi dan pengguna, Kedua, waktu adalah elemen terpenting, 

Ketiga, jasa tidak seperti produk, dan Keempat, Sulitnya untuk mengukur 

tingkat kebrhasilan dan produktivitas dalam jasa. Tujuan analsisi mutu 

adalah lebih tepat digunakan untuk melihat pendidikan sebagai sebuah 

industri jasa dari pada sebuah proses produksi. Kita telah mendefinisikan 

institusi pendidikan sebagai pemberi jasa. Jasa-jasa ini meliputi pemberian 

beasiswa, penilaian, dan bimbingan bagi para pelajar, para orang tua, dan 

para sponsor mereka. Ditingkat inilah pentingnya membicarakan gagasan 

“pelanggan” dalam konteks pendidikan. Bagi beberapa pendidik, istilah “ 

pelanggan” jelas sekali memiliki nada komersil yang tidak dapat 

diaplikasikan dalam pendidikan, oleh karenanya mereka lebih suka dengan 

istilah “klien” dengan konotasi jasa profesional yang menyertainya 

dianggap sebagai istilah yang lebih tepat dibanging pelanggan.  Apa pun 

sebutannya dalam pendidikan yang jelas pandangan dan kebutuhan aneka 

kelompok pelanggan, baik internal maupun eksternal, tidak selalu serupa, 

terutama dalam institusi yang besar dan kompleks. Terkadang juga sulit 

untuk memastikan bahwa sudut pandang yang paling penting dalam 

institusi pendidikan adalah sudut pandang pelajar. Oleh sebab itu, untuk 
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memenuhi kebutuhan itu, maka setiap kebutuhan dan gagasan para pelajar 

seharusnya menjadi fokus utama dari setiap institusi pendidikan. Sebab, 

pelajar merupakan alasan utama berdirinya sebuah institusi pendidikan dan 

reputasi institusi pendidikan itu sendiri ada di pundak para pelajar. 

Ide-ide umum tentang mutu telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, 

sekarang kita mencoba melihat bagaimana ide-ide tersebut dapat bekerja 

dama salam Manajemen Mutu Terpadu (TQM) dan menjelaskan 

pentingnya TQM bagi sekolah, perguruan tinggi atau universitas.  

TQM bukanlah beban, oleh akrenanya agar berjalan dengan baik 

maka setiap institusi harus memperkenalkannya terlebih dahulu, TQM 

bukanlah inspeksi, TQM adalah suatu keinginan untuk mencoba 

mengerjakan segala sesuatu dengan selalu baik sejak awal. TQM adalah 

sebuah pendekatan praktis, namun strategis, dalam menjalankan roda 

organisasi yang menfokuskan diri pada kebutuhan pelanggan dan kliennya. 

Sebab itu, TQM dapat dipahami sebagai filosofi perbaikan tanpa henti 

hingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan melibatkan segenap 

komponen dalam organisasi tersebut. Sebagai sebuah pendekatan, TQM 

mencari sebuah perubahan permanen dalam tujuan sebuah organisasi, dari 

tujuan kelayakan jangka pendek menuju tujuan perbaikan mutu jangka 

panjang. Jepang memiliki satu kata dalam yang menjelaskan pendekatan 

perbaikan terus-mmenerus ini : Kaizen. Terjemahan bebas dari istilah ini 

adalah, perbaikan sedikit demi sedikit (step by step improvement), Esensi 

Kaizen adalah proyek kecil yang berupaya untuk membangun kekuasaan 

dan kepercayaan diri dan mengembangkan dasar pengingaktan selanjutnya. 
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Dalam penerapannya, TQM memerlukan perubahan kultur, dan TQM juga 

memerlukan perubahan sikap dan metode.  

Kunci sukses kultur TQM adalah mata rantai internal-eksternal yang 

efektif antara pelanggan-pelanggan-produsen. Seain itu sebagai usaha 

untuk pencapaian TQM maka misi sebuah institusi juga harus jelas, dalam 

hal ini misi TQM adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kekinginan 

pelanggannya. Mutu adalah sesuatu yang diinginkan pelanggan dan bukan 

apa yang baik bagi mereka menurut institusi. Tanpa pelanggan, tida akan 

ada institusi. Aspek fokus pelanggan tidak hanya terbatas pada pasar saja, 

akan tetapi kolega dalam institusi adalah juga pelanggan, yang memerlukan 

pelayanan internal agar mereka mampu mengerjakan tugas secara efektif. 

Staf adalah oihak yang membuat perbedaan mutu. Mereka yang 

menghasilakan kesuksesan  dan memuaskan klien. Ada dimensi lain 

tentang tenaga kerja profesional dalam pendidikan yang secara tradisioanal 

melihat diri mereka sendiri sebagai pelindung dari mutu dan standar 

istitusi. Memadukan aspek terbaik dari profesionalisme dengan mutu 

terpadu merupakan hal yang esensial untuk mencapai sukses. 

Pendidikan adalah tentang pembelajaran masyarakat. Jika TQM 

bertujuan untuk memiliki relevansi dalam pendidikan, maka ia harus 

memberi penekanan pada mutu pelajar. Semua pelajar berbeda satu sama 

lainnya, dan mereka belajar dengan model yang cocok dengan kebutuhan 

dan kecenderungan mereka masing-masing. Institusi pendidika  memiliki 

kewajiban untuk membuat pelajar sadar terhadap variasi metode 

pembelajaran yang diberikan kepada mereka.  Pencapaian umpan-balik 

yang terus-menerus merupakan elemen penting dalam proses jaminan mutu 
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apapun, dan sikap melibatkan seluruh elemen akan sanagat membantu 

dalam membangun kecakapan analitis para pelajar. Meskipun TQM 

merupakan jawaban dari setiap organisasi dalam hal kaitannya dengan 

mutu, tetapi tidak semua bisa melakukannya dengan baik, dimana akan 

mengahdapi tekanan, sehingga tekanan yang ada akan menghalangi 

organisasi dalam menjalankan TQM. Masalah utama yang dialami oleh 

banyak institusi adalah peran yang dimainkan oleh manajemen menengah, 

sedangkan para manajer bukan satu-satunya pihak yang bisa menghalangi 

pengembangan mutu. 

Setidaknya ada tiga tokoh penting tentang mutu, yakni: W. Edwards 

Deming, Joesph Juran, dan Philip B. Crosby. Dimana ketiganya 

berkonsentrasi pada mutu dalam insustri produksi. Kalau Deming melihat 

bahwa masalah mutu terletak pada  masalah manajemen.  

Jika setiap manajer betu-betul memperhatikan mutu secara serius, maka 

mereka harus memahami sebab-sebab kegagalan mutu. Dalam pendidikan 

beberapa penyebab terjadinya kegagalam mutu, seperti: Desain kurikulum 

yang lemah, bangunan yang tidak memenuhi sayarat, lingkungan kerja 

yang buruk, sistem dan prosedur yang tidak sesuai, jadwal kerja yang 

serampangan, sumberdaya yang kurang, dan pengembangan staf yang tidak 

memadai. Disisi lain, sebab-sebab khusus kegagalan, sering diakibatkan 

oleh prosedur dan aturan yang tidak diikuti atau di taati. Jika sebuah 

masalah disebabkan olehsebab-sebab khusus, maka masalah tersebut bisa 

diatasi dengan tanpa mengganti kebijakan atau mendesain kembali sistem. 

Mengetahui sebuah kegagalan mutu dan memperbaikinya adalah sebuah 

tugas kunci dari seorang manajer. Menurut Joseph Juran, kunci utama mutu 

adalah bila terciptanya : “kesesuaian dengan tujuan dan manfaat”. Untuk 



@ Uwel, S.Pd.K   yhoell@gmail.com 

menjalankan tuganya dalam manajer, Juran mengembangkan sebuah 

pendekatan yang disebut Manajemen Mutu Strategis ( strategic Quality 

Management ). Sedangkan bagi Philip Crosby, mutu dipandang dari dua 

sisi, yakni: Pertama, Mutu itu gratis, Kedua, Segala kesalahan, kekagalan, 

serta pemborosan dapat di hilangkan bila perlu. Selain itu, menutur Crosby 

ada 14 langkah dalam program mutu, yakni: petama, komitmen Manajemen 

( Manajement Commitment ), kedua,  membangun tim pengingkatan mutu ( 

Quality Improvement Team ), ketiga, Pengukuran mutu ( Qualitya 

Measurement ), keempat, Mengukur biaya mutu ( The cost of Qualitya ), 

kelima, Membangun kesadaran mutu ( Quality Awareness ), keenam, 

Kegiatan perbaikan ( Corretive Actions ), ketujuh, Perencanaan tanpa cacat 

( Zero Defets Planning ), kedelapan, Pelatihan Pengawasan ( Supervisor 

Training ), kesembilan, Hari tanpa cacat ( Zero Defects Day ), kesepuluh, 

Penyusunsn Tujuan (Goal Setting), Kesebelas, Penghapusa sebab kesalahan 

(Error-Cause Removal), Keudabelas, Pengakuan (Recognition), 

Ketigabelas, Mendirikan dewan-dewan mutu (Quality Councils), dan 

keempatbelas, Lakukan lagi (Do It Over Again). 

Standar mutu Inggris BS5750 dan standar internasional ISO9000, 

dua standar ini menjadi perhatian utama dari Amerika dan Eropa. Dan 

rupanya dua standar ini juga digunakan dalam dunia pendidikan. 

Ketertarikan pendidikan terhadap ISO5750 merupakan hal yang baru, 

meskipun harus diakui bahwa BSI British Standards Institution maupun 

ISO International Stabdards Organization, belum menunjukkan 

ketertarikan terhadap dunia pendidikan sebelum tahun 1989. Mayoritas 

perusahaan yang terdaftar dalam standar BS5750 adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang produk.  BS5750 di publikasikan pertama kali pada 
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tahun 1979 dengan nama Quality Systems. Pada mulanya ia adalah sistem 

yang diterapkan Menteri Pertahanan dan NATO, yang dikenal sebagai 

AQAP, Allied Quality Assurence Procedures ( Prosedur Jaminan Mutu 

Sekutu ).  Melihat hal tersebut, maka BS5750/ ISO9000 tidak bisa 

menjamin konsistensi standar dalam institusi. Ini merupakan hal penting 

yang harus dipertimbangkan, karena banyaknya perhatian yang diberikan 

pendidika Inggris dalam mempertanyakan konsistensi sebuah standar. 

BS5750 dan ISO9000 dikembangkan dalam lingkungan komersial di mana 

standar dan nilai pasarnya adalah uang. 

Salah satu konsep yang ada dalam standar adalah bahsa sistem mutu 

harus dapat menghasilkan produk dan mutu yag konsisten dan meyakinkan. 

Sebuah sistem mutu pendidikan pasti menghadapi masalah ini, dan ini 

adalah yang sulit untuk dihadapi. Metode praktis dalam menghadapi 

masalah ini adalah tidak secara langsung mengarah pada proses 

pembelajaran, namun diawali dengan identifikasi hak yang diharapkan para 

pelajar dari institusi, serta membangun sistem yang menyediakan hak-hak 

konsisten tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui, standar mutu 

dapat memiliki peranan dalam TQM. Standar tersebut dapat memberikan 

pesan katual dan potensial kepada pelanggan, bahwa institusi menggunakan 

mutu secara serius, dan baha kebijakan-kebijakan dan praktek-prakteknya 

sesuai dengan standar mutu nasional dan internasional. 

Investors in People (IIP)diluncurkan pada bulan Oktober 1991, ia 

berbeda dari BS5750, IIP adalah sebuah standar bagi pengembangan dan 

pelatihan sumberdaya manusia yang dengan mudah bisa dikembangkan 

bersama TQM. Investors in People didasarkan pada pengalaman organisasi 

yang sukses di Inggris Raya yang telah mengakui bahwa tenaga kerja yang 
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terampil dan termotivasi adalah hal yang krusial bagi kesuksesan mereka. 

Dalam pelaksanaannya, Investors in People memiliki empat tahapan: 

pertama, komitmen formal institusi terhadap standar; kedua, rencana 

kegiatan; ketiga, langkah-langkah yang perlu dalam meniggkatkan 

kebijakan-kebijakan, dan keempat,evaluasi.  

Investors in People dikembangkan dalam dunia bisnis, namun ia 

dapat diadaptasikan dalam pendidikan. Lagi pula, pendidikan adalah tidak 

lain tak bukan adalah tentang investasi orang. 

The Citizen’s Charte (piagam citizen), mamiliki publisitas yang luas, 

dan pada tahun 1992, setelah melaksanakan pemilihan umum internalnya, 

lembaga tersebut memiliki kabinet menteri sendiri. 

Penting untuk di ingat bahwa memperoleh sebuah tana atau standar 

mutu tidak berarti bahwa sudah menjamin keberadaan mutu dengan 

sendirinya. Hadiah Deming, Penghargaan mutu Eropa memiliki aplikasi 

TQM yang lebih dibandingkan BS57500/ISO9000, dan memiliki aplikasi 

yang lebih umum dibandingkan standar pelatihan dan pengembngan yang 

ada dalam Investors in People. Beberapa institusi lebih tertarik 

memperoleh tanda piagam dari Citizen.  

Institusi yang sukses menuju masa depan adalah institusi yang 

responsif dan berubah sesuai dengan tuntutan daunia sekitarnya. Lembaga 

pendidikan yang sukses dan akan tetap esksis ketika ia dapat meraih tujuan 

yang bermanfaat. Kehidupan institusi atau siklus perkembagan memiliki 

empat tahapan pokok, yaitu: formasi, pertumbuhan, kedewasaan, dan 

revitalitas. Dalam siklus kehidupan organisasi, penurunan dan kehancuran 

organisasi tidak dapat dihindari, namun proses revitalisasi secara periodik 
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harus dilakukan dan diuji secara terus-menerus. Institusi yang 

menggunakan metode tradisional akan menemukan kenyataan sulitnya 

mengatasi tekanan perubahan. Institusi tradisional semacam itu biasanya 

ditandai dengan kendala-kendala per-depaertemn, hiraki yang berlebihan 

serta prosedur yang terlalu kaku. Dalam dunia pendidikan bila, sebuh 

sekolah atau perguruan tinggi bercita-cita untuk menjadi sebuah institusi 

mutu terpadu, mak ia harus bersikpa dan berlaku seperti institusi terpadu. 

Institusi terpadu harus berinovasi dan melangkah dan meraih visi yang 

terkandung dalam statemen misi mereka. Institusi harus yakin mutu akan 

selalu menyediakan pasar. Organisasi dalam prespektif TQM, merupakan 

sistem yang dirancang untuk melayani pelanggan. 

Kepemimpinan adalah unsur penting dalam TQM. Pemimpin harus 

memiliki visi dan mampu menerjemahkan visi tersebut ke dalam kebijakan 

yang jelas dan tujuan yang spesifik. Peter dan Austin memberikan 

pertimbangan spesifik pada kepemimpinan pendidikan, mereka 

memandang bahwa kepemimpinan pendidikan membutuhkan perespektif-

prespektif berikut ini: Visi dan simbol-simbol, Untuk para pelajar, 

Otonomi, kekeluargaan, dan Ketulusan. Signifikansi kepemimpinan untuk 

melakukan transformasi TQM tidak boleh diremehkan. Tanpa 

kepemimpinan, pada semua level institusi, proses peningkatan tidak dapat 

dilakukan dan diwujudkan. Oleh sebab itu, sikap yang baik dan ramah 

dalam mengkomunikasikan visi adalah sangat penting, hal ini dimaksudkan 

agar setiap para pekerja yang dipimpin dapat memahami visi bersama dan 

melakukan misi dengan baik. Selain menyampaikan visi, pemimpin juga 

harus mengembangkan sebuah budaya mutu sangat penting, serta 
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memberdaya gunakan para pekerja yang ada sesuai dengan kemampuan 

dan keperluan institusi. 

Kerja tim dalam sebuah organisasi merupakan komponen penting 

dari implementasi TQM, mengingat kerja tim akan meningkatkan 

kepercayaan diri, komunikasi, dan mengembangkan kemandirian. Sebuah 

oraganisasi yang terlibat dalam TQM akan memperoleh manfaat dengan 

memiliki tim-tim yang efektif di semua tingkatan. Dalam beberapa sektor 

pendidikan, tim telah dikembangkan sebagai unti dasar dari penyampaian 

kurikulum dan dengan demikian pendidikan memiliki sebuah awal yang 

baik mengingakt kerja tim adalah sebuah fakta yang sudah tebukti berhasil. 

Namun, aplikasi kerja tim sering kali dibatasi hanya sebatas fungsi 

kurikulum dan manajemen. Sebenarnya peningkatan mutu degerakkan oleh 

sekelompok tim yang didesain untuk menyelesaikan masalah, 

meningkatkan proses yang sudah ada atau merancang sebuah proses baru. 

Karen tim sangat penting maka tim juga bagian dari dasar sebuah bangnan 

mutu, dengan kata lain bahwa tidak akan ada mutu bila tidak ada tim. 

Beberapa fungsi tim di sekolah: bertanggung jawab pada mutu 

pembelajaran, bertanggung jawab pada pemanfaatan waktu para guru, 

material, serta ruang yang dimanfaatkan, menjadi sarana untuk mengawasi, 

serta bertindak sebagai penyalur informasi. Selain itu, dalam dunia 

pendidikan agar dapat mencapai mutu harus merancang, serta mengetahui 

beberapa hal berikut: harus bisa merancang visi, misi dan tujuan yang akan 

dicapai dengan jelas, harus mengetahui analisa SWOT, serta mampu 

merancang rencana strategis baik dalam jangka panjang maupun jangka 

pendek, dan mampu melakukan pengawasan serta evaluasi guna menjamin 

mutu. 
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Tanggapan penulis berkaitan dengan buku Total Qualiy Management 

in Education, sangat membantu baik dalam dunia kerja, kegerajaan maupun 

dunia pendidikan yang penulis geluti. Dimana isinya serat dengan 

pengetahuan yang selama ini balum terlalu diketahui oleh penulis. Dimana 

dalam buku ini matode atau strategi pencapaian mutu saling mengalami 

keterkaitan tanpa harus membanggakan metode tertentu.  Dalam buku ini 

juga dikaitkan antara mutu dalam dunia industri dengan mutu dalam dunia 

pendidikan. Dalam buku ini juga disajikan beberapa gagasan yang 

menekankan bahwa sebenarnya tanpa kita sadari kita sendiri terus berusaha 

untuk mencapai mutu itu, entah dalam dunia kerja, pelayanan di gereja, 

maupun dalam dunia pendidikan. 

 

 


