
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang dikerjakan untuk jangka

pendek, menengah, dan panjang harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan

teratur. Proses didalamnya pun harus diikuti dengan baik sebagai

pengejawantahan nilai-nilai Islam. Hal ini berarti mengindikasikan bahwa sesuatu

yang dikerjakan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Oleh sebab itu Islam

memberikan tatanan “nilai pengelolaan” mulai dari urusan terkecil seperti

mengatur urusan rumah tangga sampai dengan urusan terbesar seperti mengatur

urusan sebuah negara yang semua itu diperlakukan bentuk pengaturan yang baik,

tepat dan terarah dalam bingkai sebuah manajemen agar tujuan yang hendak

dicapai bisa diraih dan bisa selesai secara efisien dan efektif.

Terlebih dalam pengelolaan pendidikan Islam yang merupakan salah satu

segi penopang kehidupan yang urgen untuk membangun peradaban Islam yang

lebih baik serta penuh dengan “keridhaan” Allah. Berdasarkan kerangka ini maka

perhatian terhadap pengelolaan pendidikan Islam sangat diutamakan dalam

kehidupan kemanusiaan, namun (yang perlu diperhatikan) bukanlah hal yang

mudah bagi seseorang atau lembaga pendidikan untuk melaksanakan pengelolaan

pendidikan Islam yang professional. Dunia pendidikan Islam merupakan tempat

yang penuh dengan lika-liku permasalahan yang secara substansial bisa dikatakan

sebagai cawah candradimuka pemeras waktu, tenaga, biaya, pemikiran dalam

bentuk manusia paripurna. Oleh sebab itu, yang paling inti di dalamnya adalah



pola manajemen pengembangan kelembagaan dan kependidikan yang menjadi

barometer keberhasilan pendidikan Islam itu sendiri.

Pendidikan Islam sangat menekankan pentingnya menegakkan nilai-nilai

ke-Islam-an di tengah-tengah kehidupan sebagai sumber utama moral yang

merupakan kunci keberhasilan hidup bermasyarakat. Agama menurut WM Dixon

diyakini sebagai dasar yang paling kuat bagi pembentukan moral, Apabila

penghargaan kepada ajaran agama merosot, maka sulit mencari penggantinya. Di

sisi lain pendidikan Islam juga merupakan lembaga pendidikan yang bersifat

tradisional. Yang mana tujuan pendidikan bukanlah untuk mengejar kepentingan

kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, tetapi ditanamkan kepada mereka

bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan. Di

antara cita-cita pendidikan Islam adalah latihan untuk dapat berdiri sendiri dan

membina diri agar tidak menggantungkan sesuatu kepada orang lain kecuali

kepada Allah SWT. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan

masyarakat yang semakin kompleks kepada dunia pendidikan Islam, maka dalam

hal ini lembaga pendidikan harus terus melakukan transformasi supaya dapat

memenuhi tuntutan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan pada lembaga pendidikan Islam tidak sama dengan sekolah

pada umumnya, mereka pempunyai karakteristik tersendiri, hal tersebut dapat

dilihat pada tipe lembaga itu sendiri, ada yang memiliki tipe tradisional, modern,

kombinasi, salafi dan lain sebagainya, Hal tersebut sangat berpengaruh dalam

sistem pengelolaan pada sebuah lembaga tentunya. Pada dasarnya itu adalah

sebuah kekayaan sistem yang dimiliki pada sebuah lembaga pendidikan baik itu



yang negeri maupun swasta apabila dalam proses pengelolaannya dapat berjalan

seperti yang diharapkan, akan tetapi pada realitasnya masih terdapat berbagai

persoalan yang belum selesai hari ini. Zaman terus berkembang sudah seharusnya

lembaga pendidikan juga mengalami perkembangan tersebut baik yang negeri

maupun swasta, baik yang jauh di daerah maupun yang berada di tengah-tengah

kota.

Strategi yang dikembangkan dalam penggunaan manajemen mutu dalam

dunia pendidikan adalah, institusi pendidikan memposisikan dirinya sebagai

institusi jasa atau dengan kata lain menjadi indrustri jasa. Yakni institusi yang

memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Jasa

atau pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan tentu saja merupakan sesuatu

yang bermutu dan memberikan kepuasan kepada mereka.

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Future Islamic School (SMP-

IT FIS) merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam swasta di Pekanbaru

hingga hari ini sedikit demi sedikit telah mengalami perkembangan dan kemajuan

apalagi ketaknya yang terbilang sangat strategis yakni di tengah-tengah kota

Pekanbaru. SMP-IT FIS yang berdiri di tahun 2008 dan telah terakreditasi di

tahun 2011 menjadikan sekolah tersebut semakin kuat keberadaannya, kemudian

jenjang sekolah yang sedang dikelola juga kian bertambah, bermula dari SMP

kemudian SD yang hingga hari ini baru sampai di tingkat kelas IV dan akan

dibuka lagi untuk jenjang TK dalam waktu dekat. Tentunya hal tersebut

menunjukkan bahwa lembaga pendidikan SMP-IT FIS telah berupaya untuk

memajukan lembaga pendidikannya dari masa kemasa.



Sehubungan dengan penerapan manajemen mutu dalam dunia pendidikan,

upaya yang dilakukan sudah terbilang baik, seperti sarana prasarana yang

memadai mulai dari jumlah kelas yang banyak, ukuran masjid sekaligus menjadi

pusat kegiatan keagamaan disekolah tersebut, lapangan dan taman sekolah juga

perpustakaan yang dimiliki, serta ruang labor IPA, bahasa, komputer, dan

matematika. Kemudian tenaga pengajar yang sesuai standar seorang pendidik

yakni ada yang dari lulusan sarjana pendidikan, manajemen, dan bidang lainnya

sesuai dengan tugas mengajar yang diberikan oleh sekolah dan banyak keunikan

lainnya menjadi daya tarik tersendiri bagi lembaga tersebut dalam menjalankan

fungsinya. Dengan adanya faktor pendukung tersebut pengelola yang dalam hal

ini kepala sekolah dan guru di sekolah tersebut menginginkan sekolah yang

dikelolanya mampu menghasilkan alumni yang berakhlak mulia seperti bersopan

santun baik dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat umum, kumudian

cerdas dalam berbagai bidang baik itu komunikasi dengan bahasa asing,

menguasai banyak ilmu pengetahuan umum ditambah dengan pengetahuan

agama, kemudian juga trampil dalam berbagai bidang. Terlepas dari aspek

psikomotor tersebut tentunya sekolah juga menginginkan siswanya lulus dengan

nilai yang bagus. Oleh karena itu berbagai upaya dan kegiatan dikerahkan agar itu

bisa terwujud, namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa dalam menjalankan tugas

dan fungsinya sebagai pengelola sebuah lembaga pendidikan tidaklah lepas dari

sebuah masalah, hal tersebut juga dialami oleh SMP-IT FIS, seperti dalam hal

sarana prasarana meski terbilang memadai namun masih terdapat beberapa sarana

yang belum bisa difungsikan dengan maksimal seperti ruang labor bahasa yang



didalamnya belum terisi banyak oleh buku dan fisilitas lain yang mendukung.

Kemudian ruang kelas yang terdiri dari enam kelas sebaiknya memiliki enam

infokus untuk kelancaran proses belajar mengajar namun yang tersedia hanya dua

infokus saja. Dalam hal sumber daya manusia yakni guru dan tenaga lainnya

meski sudah memiliki skill sesuai dengan bidang masing-masing namun masih

juga ditemui guru yang belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal

seperti guru lulusan Sarjana Ekonomi yang mengajar IPS terpadu di sekolah

tersebut sekaligus merangkap menjadi staf tata usaha. Hal tersebut bila dikaitkan

dengan manajemen mutu di sekolah tentunya tidak seharusnya itu terjadi karena

akan berpengaruh kepada tugas pokoknya sebagai guru. Kemudian pada bidang

kesiswaan ternyata masih banyak ditemukan siswa yang tidak patuh kepada

praturan yang telah dibuat sekolah seperti adanya siswa tidak disiplin, kemudian

kurang semangat dalam belajar dan mengikuti kegiatan keagamaan sekolah, nilai

hasil belajar yang masih perlu ditingkatkan lagi dan masih banyak hal lainnya

yang masih menjadi PR bagi sekolah tersebut, kfaktor lain yang ditemukan bahwa

sekolah tersebut dikatakan sudah terakreditasi “A” namun jumlah siswa yang

seharusnya setiap tahun meningkat tetapi hari ini mengalami penurunan, dimana

untuk jumlah secara keseluruhan pada tahun lalu lebih dari 50 orang namun hari

ini tidak lebih dari itu.

Dari pengamatan sementara dapat penulis lihat bahwa segala titik

persoalan yang terjadi tidak lepas dari pengelolanya, dan untuk memastikan hal

tersebutlah menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti guna mendapatkan



informasi yang akurat sehingga hasil yang diperoleh nantinya dapat menjadi

sumbangan pemikiran penulis terhadap lembaga tersebut.

Berangkat dari situlah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara

mendalam untuk mengungkapkan berbagai persepsi dan dugaan yang datang

terkait dengan pengelolaan dari lembaga pendidikan SMP-IT FIS sekaligus

mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam usaha untuk berbenah diri dan

kemudian apa yang menjadi kendalanya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini

penulis mengambil judul Implementasi Manajemen Mutu di Sekolah

Menengah Pertama Islam Terpadu Future Islamic School kota Pekanbaru.

B. Definisi Istilah

Untuk menghidari kesalah pahaman mengenai judul didalam penulisan

penelitian ini, maka penulis merasa perlu menegaskan istilah dari judul yang ada,

yaitu:

1. Implementasi, adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya

dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap fix.1

2. Manajemen Mutu, adalah gambaran pada semua aktivitas dari fungsi

manajemen secara keseluruhan.2 Mulai dari perencanaan, pengorganisasian,

pengendalian hingga kepemimpinan yang menentukan mutu, tujuan, dan

tanggung jawab serta implementasinya melalui alat-alat manajemen, seperti

perencanaan, pengendalian, penjaminan dan peningkatan mutu tersebut

1 http://www.jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-
para-ahli.html

2 Mukhamad Ilyasin, Nanik Nurhayati, Manajemen Pendidikan Islam, Malang; Aditya
Media, 2012. h. 303



3. Pengelolaan, adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh

sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan

tertentu.3

4. Lembaga Pendidikan (baik formal, non formal atau informal) adalah tempat

transfer ilmu pengetahuan dan budaya (peradaban).4 Lembaga pendidikan juga

dapat diartikan sebagai badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas

terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik5.

C. Permasalahan

Masalah merupakan hal pokok yang akan dibahas dalam karya ilmiah

yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian. Karena itu kesimpulan awal

masalah terkait dengan lembaga pendidikan SMP-IT FIS penulis memandang

bahwa lembaga pendidikan SMP-IT FIS belum sepenuhnya berorientasi

pada manajemen mutu.

1. Identifikasi Masalah

Dari masalah yang sudah dipaparkan maka dapat penulis identifikasikan

permasalahan yang berhubungan dengan input manajemen mutu sebagai berikut :

1. Manajemen mutu belum dipahami secara baik oleh pengelola SMP-IT FIS

Pekanbaru.

2. Pelaksanaan manajemen mutu belum terealisasi dengan baik di SMP-IT

FIS Pekanbaru

3 http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2108155-pengertian-pengelolaan/
4 http://kangsaviking.wordpress.com/lembaga-pendidikan-sebagai-agen-perubahan/
5 Drs. H. Abu Ahmadi dan Dra. Nur Uhbiyati dalam http://id.shvoong.com/social-

sciences/education/2190367-pengertian-lembaga-pendidikan-secara-umum/#ixzz2xDz7DnnA



3. Implementasi manajemen mutu dalam pengelolaan SMP-IT FIS masih

terdapat banyak kendala.

4. Sikap para pengelola SMP-IT FIS Pekanbaru terhadap manajemen mutu

cendrung skeptis.

5. Minat pengelola terhadap manajemen mutu sangat rendah.

2. Pembatasan Masalah

Dari beberapa permasalahan tersebut diatas, dalam penelitian ini, fokus

penelitian yang akan diteliti yakni ; “Kendala-kendala mengimplementasikan

manajemen mutu pada komponen sarana prasarana, sumber daya manusia,

dan kesiswaan dari sistem pendidikan SMP-IT FIS Pekanbaru”.

3. Rumusan Masalah

Dari fokus masalah yang telah ada, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah;

1. Bagaimana implementasi manajemen mutu di SMP-IT FIS Pekanbaru?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelola lembaga pendidikan

pada komponen sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kesiswaan dari

sistem pendidikan SMP-IT FIS Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian dalam

hal ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen mutu di SMP-IT

FIS Pekanbaru.



2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelola di SMP-

IT FIS Pekanbaru.

Dari penelitian tentang implementasi manajemen mutu dalam pengelolaan

lembaga pendidikan SMP-IT FIS, diharapkan dapat mengungkap gambaran nyata

atau diskripsi empirik tentang pelaksanaan manajemen mutu pada SMP-IT FIS

terutama mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelola SMP-IT FIS

dalam mengimplementasikan manajemen mutu pada tiga komponen yakni sarana

prasarana, sumber daya manusia dan kesswaan sehingga hasil penelitian tersebut

dapat melahirkan sumbangan baru, terutama bagi lembaga pendidikan yang

bersangkutan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara pengembangan teoritis keilmuan, yaitu dapat menambah khazanah

ilmu pengetahuan, khususnya tentang manajemen dalam meningkatkan

mutu pendidikan di lembaganya yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai

pihak yang tugas pengabdiannya berhubungan dengan dunia pendidikan.

2. secara praktis bagi lembaga pendidikan, Manfaat praktis penelitian ini bagi

SMP-IT FIS tampak pada penggunaan temuan penelitian untuk memperluas

pemahaman tentang urgensi manajemen dalam meningkatkan mutu

pendidikan.

3. Sebagai referensi bagi peneliti lanjutan yang tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai ruang lingkup penelitian yang sama.

Adapun manfaat praktis tersebut sebagai berikut :



a. Dapat memberikan pengetahuan tentang urgensi manajemen dalam

meningkatkan mutu pendidikan, yang dapat dijadikan dasar kebijakan-

kebijakan untuk memajukan dan menjadikan lembaga pendidika lebih

bermutu dan berkualitas.

b. Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pengelola SMP-IT FIS

guna menemukan kelebihan dan kekurangan dari penerapan manajemen

mutu di pondok pesantren, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan

evaluasi guna mencapai ultimate goal dari lembaga pendidikan.


