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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Jasa pendidikan menjadi faktor penting bagi kelangsungan kehidupan 

bangsa, sebab kualitas kehidupan suatu bangsa sangat erat dengan tingkat 

pendidikan. Pendidikan yang baik dimulai dari sejak dini. Banyak dari 

pasangan orangtua mempersiapkan banyak hal untuk perkembangan anaknya 

sejak dini. 

 Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi salah satu 

program pra-sekolah yang digadang-gadang mampu memberikan edukasi dan 

meningkatkan potensi anak secara positif untuk melanjutkan jenjang sekolah 

formal selanjutnya. Perkembangan PAUD di indonesia, khususnya di pulau 

madura mengalami perkembangan yang cukup signifikan, tercatat pada 

pendataan tahun 2014 Pengelola PAUD di Madura sekitar 3.133 lembaga. 

Banyak dari beberapa lembaga mendirikan PAUD untuk menarik minat 

masyarakat madura, khususnya pada program Taman Kanak-Kanak yang saat 

ini tercatat sekitar 40 lembaga yang berada di Kelurahan Pamekasan. 

(www.puadni.kemdikbud.go.id). Perkembangan ini yang menciptakan 

persaingan usaha antara lembaga dalam mendapatkan pangsa pasar semakin 

ketat.  

Bagi para pengelola masuk ke dunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

bukan merupakan suatu persaingan usaha yang mudah. Butuh totalitas 

http://www.puadni.kemdikbud.go.id)./
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keahlian, metode, program dan fasilitas tertentu untuk mengembangkan potensi 

anak karena dunia yang dihadapinya adalah dunia pemainan.  

Pendidikan yang diperuntukan bagi anak berusia 0 sampai 6 tahun ini 

memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang dikembangkan secara 

sustainable agar mampu membimbing anak yang berkualitas dengan IQ, EQ, 

dan SQ yang merata. Perkembangan tersebut yang harus dipahami secara benar 

bagi para pengelola untuk memperhatikan kualitas jasa yang diinginkan dan 

dibutuhkan oleh pelanggan serta dipadukan dengan standar PAUD (Pendidikan 

Anak Usia Dini). 

Disisi lain, ada hubungan timbal balik atau “feedback” antara stakeholders 

dalam kegiatan jasa pendidikan. Stakeholders yang mempunyai posisi sebagai 

pemberi layanan (pengelola) dan yang diberi layanan (pelanggan) pada 

kegiatan jasa pendidikan akan mempengaruhi hasil yang diinginkan oleh para 

stakeholders. Stakeholders ini memiliki kebutuhan dan kepentingan yang 

berbeda berdasarkan apa yang mereka inginkan, tidak jarang ketika mereka 

berinteraksi akan mengalami kondisi saling berbenturan dengan apa yang 

mereka inginkan. Oleh sebab itu,  perlu adanya  nilai kesepakatan bersama 

untuk saling memahami kebutuhan apa yang hendak diinginkan sehingga hasil 

dalam kegiatan jasa pendidikan bisa berjalan secara optimal. Diibaratkan 

apabila jasa pendidikan diselenggarakan secara berkualitas maka dapat 

diharapkan hasil yang berkualitas. 

 Jasa yang berkualitas dapat terjadi apabila para stakeholders saling 

memahami satu sama lain bahwa mereka pada hakikatnya “Simbiosis 



3 

 

 
 

Mutualisme”. Kondisi saling membutuhkan ini seharusnya perlu disadari dan 

dimplementasikan oleh para stakeholders untuk menciptakan sebuah nilai 

(value) demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai bersama. Value saling 

membutuhkan ini yang didasari oleh saling memahami posisi satu sama lain 

akan berkembang pada saling pengertian kebutuhan masing-masing 

stakeholders. Sehingga akan tercipta rasa saling puas akan hasil yang 

diperoleh.  

Sebagaimana posisi stakeholder pengelola jasa pendidikan selayaknya 

mencermati kualitas jasa yang diberikan kepada siswa. Kegiatan pendidikan 

tidak hanya diorientasikan kepada hasil akhir proses pendidikan dengan 

melahirkan sejumlah lulusan, melainkan juga fokus perhatian yang diarahkan 

kepada kualitas jasa dalam proses pembelajaran yang berorientasi pada 

pelanggan. Sementara perbaikan dan pengendalian kualitas merupakan 

kegiatan yang berkelanjutan yang harus dijalankan setelah memahami 

ekspektasi pelanggan terhadap karakteristik jasa yang diinginkan dan 

dibutuhkan. Ini adalah salah satu cara untuk satu langkah lebih maju 

menghadapi persaingan. 

 Lembaga Pendidikan Mentari Bangkit yang bergerak menawarkan jasa 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah berdiri dari tahun 2008 di 

Pamekasan, Madura. Lembaga ini banyak berkontribusi pada penciptaan 

lulusan anak bangsa, namun dalam berkompetisi mendapatkan pangsa pasar 

dengan lembaga lain masih dirasa kurang maksimal. Adapun perkembangan 
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siswa PAUD di Lembaga Pendidikan Mentari Bangkit terlihat dari tabel 1.1 di 

bawah ini: 

Tabel 1.1 

Perkembangan Siswa PAUD 4 - 6 Tahun 

Tahun Jumlah siswa PAUD 

2011-2012 38 

2012-2013 45 

2013-2014 32 

                         Sumber: Data Primer diolah 

Berdasarkan data di atas terlihat perkembangan jumlah siswa di Lembaga 

Pendidikan Mentari Bangkit 3 tahun terakhir, untuk meningkatkan jumlah 

siswa memperhatikan kinerja yang baik berorientasi kepada keinginan dan 

kebutuhan pelanggan menjadi kunci agar dapat memperluas pangsa pasar. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini  berjudul : 

“Peningkatan Kualitas Jasa Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di 

Lembaga Pendidikan Mentari Bangkit, Pamekasan Madura”. 

B. Rumusan Masalah 

Apa saja indikator kualitas jasa yang seharusnya ditingkatkan pada 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lembaga Pendidikan Mentari Bangkit, 

Pamekasan Madura? 

C. Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah  untuk mengetahui indikator apa saja yang dapat 

meningkatkan kualitas jasa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lembaga 

Pendidikan Mentari Bangkit, Pamekasan Madura. 
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D. Manfaat Penelitian  

a. Bagi Pihak Lembaga  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan saran bagi 

pihak Lembaga Pedidikan Mentari Bangkit dalam rangka untuk 

merumuskan kebijakan dan meningkatkan kualitas jasa yang diberikan. 

b. Bagi Peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi perbandingan 

bagi siapa saja yang ingin mengkaji permasalahan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


