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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi, integrasi pasar, barang, jasa dan finansial 

semakin luas dan mendalam. Secara bersamaan, perkembangan 

telekomunikasi dan transportasi, mobilitas penduduk antar daerah, bahkan 

antar bangsa semakin tinggi, serta pasar tenaga kerja juga akan semakin 

global. Hal ini mempunyai pengaruh positif dan negatif, adapun pengaruh 

negatif antara lain dapat mengubah watak bangsa, dan pengaruh positifnya 

adalah mendorong manusia untuk lebih maju dengan menggunakan berbagai 

hasil kemajuan teknologi, karena era ini menuntut manusia mampu 

menghasilkan barang dan jasa yang memiliki keunggulan kompetitif agar bisa 

bersaing. 

Kualitas adalah kunci untuk meningkatkan daya saing suatu barang 
atau jasa dalam bidang apapun. Disaat produk tidak bisa mengangkat 
kualitas, maka semakin sulit untuk terjun dalam kancah persaingan. 
Demikian pentingnya bahkan Stephen Uselac menegaskan bahwa 
kualitas bukan hanya mencakup produk dan jasa, tetapi juga meliputi 
proses, lingkungan dan manusia.(Tjiptono dan Anastasia Diana, 2003: 
3). 
 
Bidang Pendidikan adalah salah satu bidang yang dituntut untuk 

melakukan perbaikan dan peningkatkan kualitasnya, termasuk bidang yang 

menerima dampak globalisasi baik positif maupun negatif, masyarakat 

semakin haus akan pengelolaan lembaga pendidikan yang berkualitas. 

Kecenderungan mereka lebih selektif menentukan lembaga pendidikan yang 

bermutu bagi putra putrinya adalah keniscayaan, karena begitu urgennya 
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pendidikan sebagai salah satu kebutuhan asasi manusia. Jangkauan 

peningkatan pendidikan bukan hanya dalam konteks kuantitatif (dimensi 

populasi/jumlah), melainkan juga kualitatif (mutu) yang lebih mengarah pada 

kedalaman dan intensitas, baik proses maupun produk sehingga dapat 

menghasilkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan ke 

depan. 

Hal yang mendesak untuk dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Islam 

adalah mengantisipasi perkembangan globalisasi atau tantangan eksternal, 

yang jauh lebih hebat daya rongrongnya bagi perkembangan Pendidikan 

Islam. Globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi telah melahirkan 

dunia serba maya, batas dan jarak antar negara, budaya, ideologi, menjadi 

sangat tipis. Di saat terjadi interaksi bukan hanya komunikasi yang terjadi, 

namun lebih dari itu persinggungan dan pergulatan nilai-nilai terjadi dengan 

intensitas yang tinggi. 

Hal ini terjadi karena tidak ada satu wilayahpun yang dapat 

menghindari kecenderungan perubahan yang bersifat global tersebut, dengan 

segala kesempatan dan tantangan yang ditawarkannya. Beberapa 

kecenderungan global yang dimaksud menurut Zamroni (2001: 15) adalah 

sebagai berikut: 

1. proses investasi dan re-investasi yang terjadi di dunia industri berlangsung 

sangat cepat. Perubahan cepat harus diikuti oleh pendidikan, terutama 

pendidikan Islam yang terkesan sangat lambat, 
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2. perkembangan industri, komunikasi dan informasi yang melahirkan 

knowledge worker yang pekerjaannya berkaitan dengan information 

processing, yang semakin besar jumlahnya, 

3. berkaitan dengan dua kecenderungan pertama, maka muncul 

kecenderungan bahwa pendidikan bergeser dan ide back to basic ke arah 

ide the forward to future basics, yang mengandalkan kemampuan TLC 

(how to link, how to learn, how to create), How to link menekankan pada 

pengembangan critical thingking, how to learn menekankan kepada 

kemampuan untuk bisa secara terus menerus dan mandiri menguasai dan 

mengolah informasi, how to create menekankan pada pengembangan 

kemampuan untuk dapat memecahkan berbagai problem yang berbeda-

beda, 

4. berkembang dan meluasnya ide demokrasi yang bersifat substansi, yang 

antara lain dalam dunia pendidikan akan terwujud munculnya tuntutan 

pelaksanaan school based management and site-specific solution, 

5. semua bangsa akan menghadapi krisis demi krisis yang tidak hanya dapat 

dianalisis dengan metode sebab akibat yang sederhana, tetapi memerlukan 

analisis sistem yang saling bergantungan. 

Dalam dunia pendidikan, sikap totalitarianisme klaim kebenaran 

menampakkan dirinya dalam bentuk pengakuan sendiri bahwa pendapat 

dirinya yang benar. Sikap memutlakkan satu pendapat sebagai satu kebenaran, 

menolak inovasi pemikiran baru, finalitas kebenaran, dogmatis dan anti dialog 

terhadap perbedaan pemikiran atau pendapat merupakan derivasi ciri-ciri 

lainnya. 
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Situasi tersebut menuntut kualitas sumber daya manusia yang handal 

dan mumpuni. Sumber daya manusia tersebut juga harus memiliki nilai-nilai 

universal yang akan mendukung efektivitas interaksi di arena global village. 

Pendidikan khususnya Pendidikan Islam seharusnya segera mengantisipasi 

perkembangan ini dengan merumuskan nilai-nilai universal Islam yang 

dikenal dengan nilai-nilai Rahmatan lil ‘Alamin dan kemudian mempelajari 

dan merumuskan strategi menginternalisasikannya kepada peserta didik. 

Pendidikan berkenaan dengan masalah yang sangat mendasar yaitu 
pendidikan  adalah milik rakyat dan untuk rakyat. Sudah kita lihat 
bahwa pendidikan merupakan proses pengembangan social capital dan 
intellectual capacity dari suatu bangsa.(Tilaar, 2002: 26) 
 
Berkenaan dengan peningkatan mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan 

pendidikan, relevansi pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan. 

Sistem Pendidikan Nasional mengemukakan  empat isu kebijakan 

penyelenggaraan pendidikan yang perlu direkonstruksi dalam rangka 

merespon UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yaitu ; 

1. upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan 

dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui konsensus nasional 

antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Standar kompetensi 

yang mungkin akan berbeda antar sekolah atau daerah akan menghasilkan 

standar kompetensi nasional dalam tingkatan standar minimal normal 

(mainstream), dan unggulan, 

2. peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan 

pendidikan berbasis sekolah, dengan memberi kepercayaan yang lebih luas 
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kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi 

tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan, 

3. peningkatan relevensi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis 

masyarakat. Peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat pada level 

kebijakan (pengambil keputusan) dan level operasional melalui komite 

(dewan) sekolah. Komite ini terdiri atas kepala sekolah, guru senior, wakil 

orang tua, tokoh masyarakat, dan perwakilan siswa. Peran komite meliputi 

perencanaan, implementasi, monitoring, serta evaluasi program kerja 

sekolah, 

4. pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang 

berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiayaan 

pendidikan yang adil dan transparan, upaya pemerataan mutu pendidikan 

dengan adanya standar kompetensi minimal, serta pemerataan pelayanan 

pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat (Mulyasa, 2003:  

6-7). 

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia juga tidak terlepas dari 

persoalan diatas, meskipun pendidikan ini telah berlangsung sejak masuknya 

Islam di nusantara dan perkembangannya dimulai dengan model tradisional 

yang dilaksanakan di surau, masjid dan pesantren, hingga model modern 

dengan sistem madrasah atau bentuk-bentuk lainnya, menilai bahwa kualitas 

mayoritas lembaga pendidikan Islam masih dibawah lembaga-lembaga 

pendidikan lainnya dan dikelola dengan masih sangat minimal, meskipun 

mayoritas masyarakat Indonesia adalah kaum muslimin (Azra, 1999: 85). 
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Padahal pendidikan itu sendiri dalam agama Islam memiliki kedudukan yang 

sangat mulia dan tinggi. Hal ini telah ditunjukkan oleh dasar-dasar normativ 

baik didalam Al-Quran maupun Al-Hadist.  

Oleh karena itu peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam adalah 

merupakan solusi yang mau tidak mau harus dilakukan dan diprioritaskan, 

sehingga lembaga pendidikan Islam tidak akan lagi ditempatkan sebagai 

pendidikan kelas dua dan dapat memaksimumkan kembali masa keemasan 

dalam periode sejarah peradaban Islam yang paling cemerlang terjadi pada 

masa Daulat Abbasiyah di Baghdad (750-1258 M) dan Daulat Umaiyah di 

Spanyol (711-1492 M), pada periode ini segala potensi yang terkandung 

dalam kebudayaan yang didasari nilai-nilai Islam mulai bergerak secara 

perlahan namun strategis. Selain terjadi kemajuan pada bidang sosio-

ekonomik, terjadi pada kemajuan pada bidang intelektual. Kemajuan 

intelektual tersebut ditunjang oleh kemajuan pendidikan baik institusi, 

infrastruktur maupun kemajuan sains dan obyek-obyek studinya. (Soebahar, 

2002: 95). 

Akan tetapi masa keemasan tersebut telah pudar, bila dibandingkan 

dengan sektor bisnis, maka pengelolaan sektor pendidikan relatif tertinggal, 

meskipun persoalan yang dihadapi sebetulnya sama, yaitu semakin 

meningkatnya tuntutan masyarakat akan produk pendidikan yang berkualitas. 

Lembaga pendidikan sebagai sebuah sistem, maka sub sistem yang selama ini 

belum banyak ditangani adalah sub sistem managemen atau pengelolaan. 

Faktor pengelolaan termasuk faktor yang sangat menentukan produktifitas dan 
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efektifitas lembaga pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah sistem tidak akan 

menghasilkan output dan outcome yang berkualitas, apabila proses pendidikan 

tersebut tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, sebagai upaya 

meningkatkan produktifitas dan efektifitas, lembaga pendidikan harus 

senantiasa melaksanakan perbaikan (improvement) dengan selalu tetap 

memperhatikan faktor-faktor internal (inside) maupun eksternal (outside). 

Salah satu faktor outside dapat diperhatikan adalah pendekatan kualitas 

(quality approach) yang berasal dari dunia industri dan bisnis, yang 

diantaranya adalah dengan menggunakan pendekatan Total Quality 

Management (TQM) atau terkadang disebut Management Mutu Terpadu 

(MMT). 

Total Quality Management (TQM) adalah sebuah kiat manajemen 

yang difokuskan pada perbaikan proses untuk kepuasan pelanggan. Kiat ini 

dipandang sebagai kunci keberhasilan dunia industri di negara-negara maju 

seperti Jepang dan Amerika. Pada saat ini telah dilirik oleh dunia pendidikan 

untuk diadaptasikan dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas. Pendidikan, dalam perspektif Total Quality Management (TQM), 

adalah sebuah institusi yang menyediakan/menghasilkan produk berupa jasa 

(service). Layanan jasa tersebut diberikan kepada pelanggan (customer care) 

yang dibagi menjadi: (1) pelanggan internal yaitu pengelola lembaga 

pendidikan (para guru, pustakawan, laborat, teknisi, dan lembaga administrasi, 

dll), (2) pelanggan eksternal yang terdiri dari: a). pelanggan eksternal primer 

yaitu para siswa, b). pelanggan sekunder yaitu para orang tua, pemerintah, dan 
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masyarakat, c). pelanggan tersier yaitu pemakai atau penerima lulusan baik 

perguruan tinggi maupun dunia usaha. Salah satu pelanggan yang harus 

mendapat perhatian pula adalah pelanggan internal yaitu para guru dan 

karyawan, apabila dalam suatu instansi hubungan internal ini tidak atau 

kurang bermutu, maka pada akhirnya mungkin akan mempengaruhi kualitas 

pelayanan pada pelanggan eksternal primer yaitu para siswa. 

Para karyawan peranannya dilembaga sekolah sangat penting sebagai 

salah satu unsur penentu berjalannya roda kegiatan sekolah. Para guru juga 

memiliki peran sentral, bukan hanya karena mereka mengorganisasikan pesan 

pengajaran bagi siswanya, tetapi mereka juga diharapkan mampu memotivasi 

belajar siswa, mengatur isi serta kegiatan belajar siswa, menciptakan situasi 

belajar yang menyenangkan siswa, mampu berperan sebagai fasilitas yang 

memudahkan proses serta pencapaian hasil belajar siswa, serta sebagai 

evaluator proses dan hasil belajar siswa demi kepentingan bimbingan belajar 

siswa. Layanan kepada mereka antara lain dengan memperhatikan 

kesejahteraan mereka, sebab pendapatan personalia adalah salah satu faktor 

penentu produktifitas dikalangan guru. Pencapaian produktifitas yang tinggi 

ada kaitanya dengan kepuasan individu kelompok. E. Mayo menyatakan 

bahwa yang penting untuk meningkatkan produktifitas perlu diperhatikan 

perilaku manusia dan sosial dengan segala aspeknya. Dalam kaitan ini 

McGregor sangat yakin bahwa pimpinan akan mendapatkan manfaat yang 

besar, apabila ia menaruh perhatian pada kebutuhan sosial dan aktualisasi diri 

bawahanya. Demikian pula Maslow tentang kebutuhan dasar yang bertingkat 

mulai kebutuhan fisiologi, sosial, rasa aman, penghargaan, dan aktualisasi diri. 
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Semuanya perlu mendapat perhatian pimpinan sehingga meningkatkan 

produktifitas. 

Ironisnya, kita sering mendengar berita layanan yang diberikan kepada 

para pelanggan internal dari aspek gaji sangat tak sebanding dengan tanggung 

jawab yang dipikul mereka, apalagi gaji guru yang bukan Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) kondisinya dibawah kelayakan, padahal jumlah mereka sekurang-

kurangnya dua kali lipat jumlah guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil 

(PNS). Namun, kualitas tidak hanya dilihat dari aspek kesejahteraan para 

guru. Menurut TQM, harus dilihat pula semua hal-hal yang berkaitan dengan 

proses serta hasil dari pendidikan itu sendiri. Lagi pula jasa yang diberikan 

oleh institusi pendidikan khususnya perguruan tinggi kepada pelanggan 

menurut D.P Tampubolon dkk meliputi : a) jasa kurikuler; b) jasa penelitian; 

c) jasa pengabdian masyarakat; d) jasa administrasi; dan e) jasa 

ekstrakurikuler. 

Di antara sekian banyak lembaga pendidikan Islam yang juga 

menghadapi tantangan berat dalam upaya peningkatan mutu pendidikanya 

adalah Madrasah Aliyah Walisongo Pecangaan kulon Jepara. Lembaga 

pendidikan Islam swasta yang berada dalam naungan yayasan Walisongo. 

Sebagaimana Madrasah pada umumnya, kelahirannya memiliki beberapa latar 

belakang: (1) sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem 

pendidikan Islam, (2) usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren kearah 

suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusnya untuk 

memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, (3) adanya sikap 
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mental pada sementara umat Islam yang terpukau dengan sistem pendidikan 

barat, (4) sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan 

tradisional yang dilaksanakan pesantren dan sistem pendidikan modern dari 

hasil akulturasi. Berdasarkan observasi sementara penulis, layanan jasa dari 

lembaga kepada mereka cukup memuaskan. Terbukti, madrasah tersebut tidak 

hanya survive setelah sekian lama berdiri, tetapi tumbuh dan berkembang 

dengan pesat, walau persaingan antar lembaga pendidikan, di Jepara cukup 

tinggi. Ini ditandai dengan animo masyarakat untuk mendaftarkan putra-

putrinya ke madrasah tersebut menunjukkan grafik yang konstan baiknya, 

untuk ukuran sebuah sekolah swasta. Bukti yang lain adalah banyaknya 

prestasi-prestasi madrasah ini baik yang bersifat akademik maupun non 

akademik. Penulis berasumsi bahwa adanya layanan-layanan yang dapat 

memuaskan para guru dan karyawan yang mungkin sesuai dengan harapan 

mereka, sehingga mereka semangat bekerja dan berprestasi. 

Dalam konteks penelitian yang penulis lakukan ini, maka tujuan 

penelitian adalah mengetahui proses pengelolaan layanan MA Walisongo 

Pecangaan Jepara dengan pendekatan TQM sebagai acuanya. Dipilihnya MA 

Walisongo, karena penulis berpendapat madrasah tersebut memiliki keunikan, 

yaitu madrasah formal yang dalam pengelolaanya menggunakan sistem 

terpadu dengan lembaga pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan non 

formal baik dalam kurikulum, proses belajar mengajar (PBM), sistem 

evaluasinya maupun dalam pengelolaan administrasi keuangan. 
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Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana mutu 

pengelolaan lembaga tersebut, sehingga dapat diprediksi apakah animo 

masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan MA Walisongo, karena 

pengelolaan layanannya yang sangat bermutu atau hanya karena nama besar 

Yayasan Walisongo Pecangaan Jepara. Disamping itu dapat teridentifikasi 

persoalan dan hambatan yang dihadapi MA Walisongo dan untuk selanjutnya 

dapat dijadikan titik tolak perbaikan dimasa-masa mendatang. 

B. Rumusan Masalah 

Pokok masalah yang akan diteliti dalam rangka penyusunan tesis ini 

adalah pengelolaan layanan jasa untuk memenuhi kepuasan pelanggan dalam 

perspektif Total Quality Management (TQM). Secara rinci rumusan masalah 

tersebut adalah: 

1. Bagaimanakah pengelolaan layanan kepada pelanggan Madrasah Aliyah 

Walisongo Pecangaan Jepara yang berkaitan dengan layanan akademik 

dan administrasi? 

2. Bagaimanakah penetapan strategi manajemen dalam meningkatkan mutu 

layanan kepada pelanggan Madrasah Aliyah Walisongo Pecangaan 

Jepara?” 

C. Tujuan Penelitian 

        Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana sebenarnya pengelolaan 

layanan Madrasah Aliyah Walisongo Pecangaan Jepara, 
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2. mengetahui strategi manajerial yang dilakukan madrasah untuk 

meningkatkan kualitas layanan jasa, 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. manfaat secara praktis adalah memberi informasi untuk memuaskan dalam 

upaya peningkatan kualitas pengelolaan Madrasah Aliyah Walisongo 

Pecangaan, khususnya dibidang pelayanan bagi guru dan karyawan. Lebih 

dari itu, diharapkan ada pemecahan–pemecahan yang mungkin diterapkan 

untuk penyelesaian masalah ketidakpuasan atau kekurangpuasan mereka, 

2. manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan 

terhadap perkembangan ilmu pendidikan, terutama berkaitan dengan 

manajemen pendidikan Islam, 

3. dapat dijadikan sebagi acuan bagi semua lembaga pendidikan termasuk 

lembaga pendidikan Islam untuk lebih berorientasi pada kualitas serta 

kepuasan pelanggan, 
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