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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 dalam buku  Ramayulis, 

Ilmu Pendidikan Islam mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara.
1
 

Definisi ini termasuk perumusan pendidikan yang paling baik dan 

sempurna saat ini di Indonesia. Definisi inilah yang menjadi acuan oleh 

masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan dari definisi ini juga dengan jelas 

terungkap bahwa pendidikan Indonesia adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mengembangkan potensi individu demi tercapainya kesejahteraan pribadi, 

masyarakat, dan negara. 

Persoalannya kemudian, yang menjadi pijakan bagi usaha 

“perencanaan sadar” adalah insan pendidikan mulai dari guru sebagai operator 

pendidikan, sampai dengan menteri sebagai pejabat khusus penanggung jawab 

pendidikan, haruslah mengetahui dengan tepat apa yang menjadi landasan 

dalam perencanaan pendidikan Indonesia. 
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Sasaran standar bagi individu, masyarakat, dan negara adalah 

pengetahuan mengenai landasan pendidikan Indonesia oleh para guru akan 

membuat pelajaran menjadi lebih bermakna. Kebermaknaan ini karena guru di 

dalam kelas mengetahui untuk apa, mengapa, dan karena apa dia melakukan 

proses pendidikan di kelas. Demikian juga dengan siswa, mereka akan merasa 

lebih nyaman untuk belajar karena mengetahui alasan dan tujuan ia 

menginvestasikan waktu mudanya untuk belajar di sekolah. 

Pendidikan sebagai sasaran produk jasa selalu di tuntut untuk dapat 

memberikan kepuasan kepada para konsumennya. Hal itu harus dilakukan 

apabila tidak ingin di tinggal pelanggan. Upaya untuk mencapai kondisi 

tersebut dengan mengadakan perubahan-perubahan, antara lain dengan 

mengimplementasikan Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) 

dalam dunia pendidikan khususnya penulis mengarahkan ke proses pendidikan 

yang tujuannya siswa mendapatkan ilmu oleh guru untuk kehidupan sehari-

hari. 

Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau lebih dikenal dengan Total 

Quality Management (TQM), menurut Tjiptono dan Diana merupakan suatu 

pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan 

daya saing organisasi melalui perbaikan yang terus menerus atas produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungannya.
2
 

Penerapan manajemen mutu terpadu terjadi apabila sekolah 

melakukan peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan seperti 
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dalam proses. Manajemen mutu terpadu terjadi apabila sekolah telah 

melakukan manajemen jaminan mutu (Total Quality Assurance). Artinya 

manajemen jaminan mutu terjadi apabila kepala sekolah melaksanakan fungsi 

kepemimpinannya dengan baik, sehingga menjadi tumpuan bagi keberhasilan 

manajemen semua komponen pendidikan. Dan akan berpengaruh terhadap 

tugas pokok sebagai guru di sekolah karena kebijakan atau arahan yang telah 

diberikan oleh kepala sekolah. Sehingga guru dapat meningkatkan dalam 

memberikan pelayanan terhadap siswa dalam proses pendidikan. 

Jika seperti ini, dapat diketahui bahwa untuk usaha meningkatkan 

mutu pendidikan dengan terjadinya manajemen mutu terpadu dalam proses 

pendidikan sangat dibutuhkan pula adanya penambahan biaya pendidikan yang 

lebih banyak karena apabila biaya pendidikan meningkat maka manajemen 

mutu terpadu dalam proses pendidikan yang dilakukan guru akan meningkat 

untuk memberi pelayanannya kepada siswa. 

Frank memberikan penjelasannya mengenai biaya dengan mutu 

sebagai berikut: “as the quality of design (features) increases, costs typically 

increase. As the quality of conformance increase, the reduction in rework, 

complaints, scrap, and other deficiencies results in a significant decrease in 

costs. An ideal strategy calls for using the savings from reduced deficiencies to 

pay for any increase in features without increasing the selling price, thus 

resulting in higher custumer satisfaction and increased sales revenue”. 

Pendapat tersebut dapat diartikan jika desain mutu meningkat, maka biaya 

biasanya meningkat. Sebagaimana peningkatan kesesuaian mutu meningkat, 
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pengurangan dalam pengerjaan ulang, keluhan, pemotongan, dan pengurangan 

lain menghasilkan penurunan biaya yang signifikan. Strategi yang ideal adalah 

menggunakan tabungan dari penurunan untuk membayar setiap peningkatan 

desain tanpa meningkatkan harga sehingga mengakibatkan kepuasan pelanggan 

yang lebih tinggi dan meningkatkan pendapatan. Dengan kata lain, menambah 

kekurangan dana serta memperbaiki mutu tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan.
3
 

 

(Q.S Al-Mujadalah : 12-13) 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 

mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu 

mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) 

pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi 

jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sungguh, Allah 

Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan 

sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu 
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tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka 

laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan 

Rasul-Nya! Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 

Allah berfirman seraya memerintahkan hamba-hamba-Nya yang 

beriman, jika salah seorang diantara mereka akan mengadakan pembicaraan 

rahasia dengan Rasulullah SAW., hendaklah ia mengeluarkan shadaqah 

terlebih dahulu yang dapat menyucikan dan membersihkan dirinya serta 

menjadikannya layak untuk berdiri di tempat tersebut. Oleh karena itu Allah 

SWT., berfirman, “Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan dan lebih 

bersih.” Setelah itu Dia berfirman, “Jika kamu tidak memperoleh, kecuali 

orang yang tidak mampu melakukannya karena miskin.”, “Maka sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Allah tidak memerintahkan 

hal tersebut kecuali kepada orang-orang yang mampu melakukannya.
4
 

Selanjutnya Dia berfirman, “Apakah kamu takut akan (menjadi 

miskin) karena kamu memberikan shadaqah sebelum pembicaraan kepada 

Rasul?” Maksudnya, apakah kalian merasa khawatir terhadap berlanjutnya 

kewajiban untuk mengeluarkan shadaqah sebelum mengadakan pembicaraan 

rahasia bersama Rasulullah SAW.? “Maka jika kamu tidak memperbuatnya 

dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah 

zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah Maha Mengetahui 
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apa yang kamu kerjakan.” Dengan demikian, kewajiban shadaqah ini telah di 

hapus dari mereka.
5
 

Pendapat setelah itu „Ali bin Abi Thalib membacakan ayat, “Hai 

orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus 

dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan shadaqah (kepada orang miskin) 

sebelum pembicaraan itu.” Yang demikian itu karena kaum muslimin banyak 

mengajukan masalah kepada Rasulullah SAW., sehingga mereka merasa takut 

dan khawatir memberatkan beliau, maka Allah hendak meringankan Nabi-Nya. 

Setelah beliau mengatakan hal tersebut, banyak dari kaum muslimin yang takut 

dan berhenti mengajukan masalah. Sehingga setelah itu Allah SWT., 

menurunkan surah Mujaadilah ayat 13.
6
 

Realita dunia pendidikan yang terjadi, biaya pendidikan yang 

dibebankan kepada siswa juga mempunya tujuan, tujuan yang paling utama 

dari biaya pendidikan yang harus ditanggung jawab adalah untuk menunjang 

kelancaran berlangsungnya kegiatan belajar menngajar dalam proses 

pendidikan, disamping itu untuk mengikat para siswa agar mereka belajar 

secara sungguh-sungguh dengan asumsi bahwa mereka akan merasa rugi kalau 

mereka tidak belajar sungguh-sungguh setelah mereka mengeluarkan biaya 

yang harus mereka bayar. 

Dewasa ini, khususnya biaya pendidikan yang dibutuhkan di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru sudah meningkat seperti uang baju 

sekitar tiga jutaan, uang pembangunan empat juatan, uang komite sekitar tiga 
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ratus ribuan serta ada juga gratis dan bayar setengahnya, jika punya kartu 

miskin atau surat keterangan tidak mampu. 

Biaya pendidikan merupakan isu yang paling kontroversial dalam 

ekonomi pendidikan karena terdapat ketidaksepakatan tidak hanya pada apakah 

pemerintah sebagai satu-satunya yang berperan dalam pendidikan, tetapi juga 

mengenai seharusnya pemerintah hanya memainkan sebagian peranan dalam 

penyelenggaraan pendidikan.
7
 

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan 

biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya 

yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar 

siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, 

gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa 

sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang 

(earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity 

cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.
8
 

Biaya-biaya pendidikan yang dibelanjakan oleh siswa, atau orang 

tua/keluarga dan biaya kesempatan pendidikan tidak termasuk dalam 

pengertian biaya pendidikan yang sifatnya nonbugetair. Pengertian 

pembiayaan pendidikan yang bersifat budgetair, yaitu biaya pendidikan yang 

diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga. Artinya, 
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biaya-biaya pendidikan yang bersifat budgetair dan nonbugetair termasuk 

dalam pengertian biaya pendidikan dalam arti yang luas.
9
 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa biaya 

pendidikan harus diarahkan dan dilaksanakan secara baik. Dalam kebutuhan 

biaya langsung, biaya pendidikan digunakan untuk sekolah, baik yang 

dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan 

dalam konteks kebutuhan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang 

(earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity 

cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar, seperti membeli peralatan 

sekolah dan perlengkapan sekolah. 

Berdasarkan pengamatan awal di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Pekanbaru bahwasannya biaya pendidikan di Aliyah sudah sangat baik yang 

ditandai dengan biaya sekolah (SPP) yang dapat dikatakan standar, 

tercukupinya sumber buku yang bagus, media pembelajaran seperti infokus 

yang memadai, serta adanya donatur untuk sekolah yang membantu biaya 

pendidikan siswa-siswi di Aliyah. Akan tetapi penulis masih menemukan 

gejala-gejala sebagai berikut: 

1) Masih adanya guru yang sudah diberi pelatihan peningkatan profesional 

guru tetapi kurang dapat mengatasi pembinaan terhadap siswa 

2) Masih adanya guru yang sudah diberi pelatihan berbahasa tetapi kurang 

membentuk tim penegak disiplin berbahasa dengan berbahasa 
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Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Pengaruh 

Kebutuhan Biaya Pendidikan terhadap Penerapan Manajemen Mutu 

Terpadu dalam Proses Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Pekanbaru.” 

B. Penegasan Istilah 

Menghindari dari kesalah pahaman dari judul penelitian ini, maka 

kiranya perlu adanya penegasan beberapa istilah yang di anggap penting, 

antara lain: 

1. Pengaruh 

Adalah kekuatan yang ada timbul dari sesuatu, seperti orang, benda 

yang turut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
10

 

Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan adanya biaya 

pendidikan untuk sekolah diharapkan dapat mempengaruhi penerapan 

manajemen mutu terpadu dalam proses pendidikan. 

2. Biaya Pendidikan 

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan 

instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan (disekolah). Dalam setiap upaya pencapaian 

tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun 

kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. 

Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, 
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sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) 

tidak akan berjalan.
11

 

Jenis biaya pendidikan dapat dikategorikan ke dalam: biaya 

langsung (direct cost), biaya tidak langsung (indirect cost), privat cost, 

social cost dan monetary cost.
12

 Biaya pendidikan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah biaya pendidikan langsung (direct cost) dan biaya tidak 

langsung (indirect cost). Biaya langsung yaitu biaya penyelenggaraan 

pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sekolah, siswa atau orang tua 

siswa. Biaya langsung ini lebih mudah dihitung karena diketahui oleh para 

wajib pajak dan data di sekolahpun tersedia, sementara biaya tidak langsung 

sulit untuk dihitung. Adapun biaya tidak langsung berupa keuntungan yang 

hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang 

(oppurtunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar, contohnya 

uang jajan siswa, pembelian peralatan sekolah (pulpen, tas, dan buku tulis). 

3. Manajemen Mutu Terpadu 

Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau lebih dikenal dengan Total 

Quality Management (TQM), menurut Tjiptono dan Diana merupakan suatu 

pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk 

memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan yang terus 

menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya.
13

 Dan  
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Manajemen Mutu Terpadu pendidikan dalam Proses Pendidikan yang 

dimaksud peneliti disini terkait dengan pelayanan yang dilakukan oleh guru 

dalam penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam proses pendidikan yang 

belum maksimal. 

b. Pengaruh kebutuhan biaya pendidikan terhadap penerapan manajemen 

mutu terpadu dalam proses pendidikan belum maksimal. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dikarenakan luasnya 

permasalahan yang terkait dengan kebutuhan biaya pendidikan dan 

penerapan manajemen mutu terpadu dalam proses pendidikan maka peneliti 

membatasi penelitian pada biaya pendidikan terkait biaya langsung 

pendidikan (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost), sedangkan 

penerapan manajemen mutu terpadu dalam proses pendidikan terkait dengan 

pelayanan yang dilakukan oleh guru dalam penyelenggaraan kegiatan-

kegiatan belajar mengajar. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan, yaitu: “Apakah ada Pengaruh yang signifikan antara 
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Kebutuhan Biaya Pendidikan terhadap Penerapan Manajemen Mutu 

Terpadu dalam Proses Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Pekanbaru?” 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang 

signifikan antara Kebutuhan Biaya Pendidikan terhadap Penerapan 

Manajemen Mutu Terpadu dalam Proses Pendidikan di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi siswa, diharapkan siswa memiliki mutu yang baik sehingga 

meningkatkan proses pendidikan dengan lebih baik. 

b. Bagi guru, sebagai tambahan informasi untuk meningkatkan penerapan 

manajemen mutu terpadu dalam proses pendidikan dengan baik. 

c. Bagi madrasah, dapat mengarahkan biaya pendidikan untuk 

meningkatkan penerapan manajemen mutu terpadu dalam proses 

pendidikan menjadi lebih baik. 

d. Bagi peneliti, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta sebagai 

persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pendidikan di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

 

 


