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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Di era kontemporer dunia pendidikan dikejutkan dengan adanya model pengelolaan 

pendidikan berbasis industri. Pengelolaan model ini mengandaikan adanya upaya pihak 

pengelola institusi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan manajemen 

perusahaan. Dasar dari manajemen ini dikembangkan dari konsep Total Quality Manajement 

(TQM), yang pada mulanya diterapkan pada dunia bisnis kemudian diterapkan pada dunia 

pendidikan. Secara filosofis, konsep ini menekankan pada pencarian secara konsisten 

terhadap perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
1
  

Strategi yang dikembangkan dalam penggunaan manajemen mutu terpadu dalam 

dunia pendidikan adalah, institusi pendidikan memposisikan dirinya sebagai institusi jasa 

atau dengan kata lain menjadi indrustri jasa, yakni institusi yang memberikan pelayanan 

(service) sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan (custumer). Jasa atau pelayanan 

yang diinginkan oleh pelanggan tentu saja merupakan sesuatu yang bermutu dan memberikan 

kepuasan kepada mereka. Maka pada saat itulah, dibutuhkan suatu sistem manajemen yang 

mampu memberdayakan institusi pendidikan agar lebih bermutu.  

Manajemen pendidikan mutu terpadu berlandaskan pada kepuasan pelanggan sebagai 

sasaran utama. Pelanggan dapat dibedakan menjadi pelanggan dalam (internal customer) dan 

pelanggan luar (exsternal costumer). Dalam dunia pendidikan yang termasuk pelanggan 

dalam adalah pengelola institusi pendidikan itu sendiri, misalkan manager, guru, staff, dan 

penyelenggara institusi. Sedangkan yang termasuk pelanggan luar adalah masyarakat, 

pemerintah dan dunia indrustri. Jadi suatu institusi pendidikan disebut bermutu apabila antara 

pelanggan internal dan eksternal telah terjalin kepuasan atas jasa yang diberikan.  
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Beranjak dari pembahasan tersebut, dalam operasi TQM dalam dunia pendidikan ada 

beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan; Pertama, perbaikan secara terus menerus 

(continuous improvement). Kedua, menentukan standar mutu (quality assurance). Ketiga, 

perubahan kultur (change of culture). Keempat, perubahan organisasi (upside-down 

organization). Kelima, mempertahankan hubungan dengan pelanggan  (keeping closeto the 

customer).
2
 

Terkait dengan penjelasan tentang manajemen pendidikan mutu terpadu di atas, 

penulis sangat tertarik untuk meneliti di Perguruan Muhammadiyah komplek Tlogomas kota 

Malang. Perguruan tersebut mengalami keberhasilan dalam mengelola dan mengembangkan 

lembaganya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari aspek manajemen yang diterapkan di 

lembaga tersebut.  

Secara historis, Perguruan Muhammadiyah Tlogomas kota Malang sejak awal 

merupakan lembaga pendidikan yang  tujuannya 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 

perguruan Muhammadiyah adalah latihan untuk dapat berdiri sendiri dan membina diri agar 

tidak menggantungkan sesuatu kepada orang lain kecuali kepada Allah SWT. 

Dari rumusan tujuan pendidikan di perguruan Muhammadiyah tersebut di atas, 

tampak jelas bahwa pendidikan Muhammadiyah sangat menekankan pentingnya kemandirian 

di tengah-tengah kehidupan sebagai sumber utama moral yang merupakan kunci keberhasilan 

hidup bermasyarakat. Dalam hal ini perguruan Muhammadiyah harus terus berbenah diri agar 

supaya dapat memenuhi tuntutan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan sekolah. 

Oleh karena itu, Perguruan Muhammadiyah Tlogomas kota Malang memiliki tekad untuk 

memajukan pendidikan sehingga di dirikanlah lembaga-lembaga pendidikan formal MTs, 
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MA dan SMK, yang bertujuan untuk memodifikasi kegiatan dan upaya meningkatkan 

pendidikan di perguruan Muhammadiyah Tlogomas agar supaya lebih bermutu dan 

berkualitas.  

Dari berbagai lembaga pendidikan yang didirikan itu, ternyata berdampak positif bagi 

perkembangan sekolah dari masa ke masa. Hal ini terbukti dengan besarnya daya tarik 

masyarakat untuk ikut serta membangun perguruan Muhammadiyah Tlogomas dan 

menyekolahkan putra-putrinya di perguruan Muhammadiyah Tlogomas Kota Malang. Alasan 

mereka tidak lain karena disebabkan kualitas pendidikan di perguruan Muhammadiyah 

Tlogomas cukup memuaskan, baik dari sisi proses, sistem maupun pelaksanaan 

pendidikannya.  

Pembenahan dan modifikasi perguruan Muhammadiyah tersebut nampak pula dalam 

kegiatan organisasi kependidikan perguruan Muhammadiyah Tlogomas. Perguruan 

Muhammadiyah tersebut telah berusaha untuk menjawab tuntutan zaman dan tuntutan 

masyarakat akan dunia pendidikan yang ada di bawah naungan Majlis Pendidikan dasar dan 

menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Malang tersebut. Dari beberapa modifikasi 

dan pembenahan di sana - sini, pada akhirnya perguruan Muhammadiyah Tlogomas tersebut 

mengalami kemajuan yang cukup pesat dan dikenal oleh masyarakat serta menjadi tujuan dari 

para orang tua siswa untuk memasukkan / menyekolahkan putra-putrinya ke perguruan 

Muhammadiyah Tlogomas Kota Malang ini.  

Data Base perguruan Muhammadiyah Tlogomas : 

No Sekolah Tahun Ajaran Jumlah murid Jumlah Guru 

1 SMK Muhammadiyah 2 

2008-2009 119 45 

2009-2010 92 45 

2010-2011 103 44 

2011-2012 102 41 
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2013-2014 144 39 

2 MA Muhammadiyah 1 

2008-2009 62 22 

2009-2010 98 24 

2010-2011 90 24 

2011-2012 105 20 

2013-2014 133 26 

3 Mts Muhammadiyah 1 

2008-2009 215 20 

2009-2010 172 20 

2010-2011 186 20 

2011-2012 156 18 

2013-2014 198 18 

 

 Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa perguruan Muhammadiyah Tlogomas Kota 

Malang telah menjalankan proses kependidikannya menggunakan prinsip TQM. Prinsip-

prinsip TQM tersebut banyak diaplikasikan dalam proses kegiatan pendidikan. Yang paling 

menonjol dalam aplikasi TQM tersebut adalah „kepuasan pelanggan‟ (costumer satosfaction). 

Pemuasan pelanggan ini berarti mengantisipasi kebutuhan pelanggan masa datang, 

mengambil risiko dan mengembangkan produk, serta melayani pelanggan yang tidak pernah 

mereka lihat, namun mereka suka atau membutuhkan. Perguruan Muhammadiyah Tlogomas 

Kota Malang selalu memperhatikan aspek itu, kini pelanggan (siswa dan wali siswa) 

merupakan titik tolak pendidikan. Di samping itu perguruan Muhammadiyah Tlogomas Kota 

Malang menggunakan prinsip „perbaikan berkelanjutan‟ (continous improvent). Perbaikan 

berkelanjutan berarti sesuatu yang belum pernah dilakukan. Suatu tindakan pengejaran atas 

mutu, prosesnya harus secara berkelanjutan diperbaiki dengan diubah, ditambah, 
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dikembangkan, dan dimurnikan. Tuntutan terhadap pelayanan terbaik juga menjadi perhatian 

manajemen mutu terpadu, tak terkecuali dalam pendidikan.  

Sekolah juga harus menyediakan alat-alat belajar dan mengajar yang relevan dengan 

perkembangan zaman untuk mendukung kemajuan proses pembelajaran dan pengajaran. 

Adanya kemajuan dan perkembangan di perguruan Muhammadiyah Tlogomas Kota Malang 

dalam upaya meningkatkan kualitas siswanya sebagaimana tersebut di atas, tidak lepas dari 

aplikasi manajemen yang digunakan oleh perguruan Muhammadiyah Tlogomas Kota Malang 

dalam mengelola pendidikan di lembaganya, sehingga banyak kemajuan yang dicapainya, 

baik di bidang fisik maupun non fisik.  

Berangkat dari aplikasi manajamen yang diterapkan di perguruan Muhammadiyah 

Tlogomas tersebut, penulis melihat bahwa keberhasilan perguruan Muhammadiyah Tlogomas 

Kota Malang dalam mengelola dan mengembangkan sekolahnya dengan menerapkan 

manajemen merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Sesuatu yang menarik tersebut 

terdapat dalam kesuksesan yang dicapai oleh Majlis Dikdasmen Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kota Malang dalam mengembangkan lembaganya, yang secara implisit 

tersirat faktor-faktor lain yang mendukung keberhasilannya. Berangkat dari hal tersebut 

peneliti tertarik untuk mengungkap tentang faktor-faktor pendukung lainnya tersebut yang 

menunjang terhadap keberhasilan perguruan Muhammadiyah Tlogomas  dalam 

mengembangkan pendidikannya.  

 

B. Fokus Penelitian  

Berangkat dari hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;  

1. Bagaimana proses manajemen peningkatan mutu di perguruan Muhammadiyah Tlogomas 

kota Malang?  
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2. Bagaimana Majlis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah melakukan monitoring 

dan evaluasi terhadap implementasi peningkatan mutu di perguruan Muhammadiyah 

Tlogomas?  

3. Bagaimana dampak managemen peningkatan mutu yang digunakan Perguruan 

Muhammadiyah  terhadap kualitas siswa/siswinya dalam perbaikan moral?  

C. Tujuan Penelitian  

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

1. Untuk mendiskripsikan tentang proses peningkatan mutu di perguruan Muhammadiyah 

Tlogomas.  

2. Untuk mendiskripsikan tentang monitoring dan evaluasi terhadap implementasi 

peningkatan mutu di Perguruan Muhammadiyah Tlogomas Kota Malang. 

3. Untuk mendiskripsikan tentang dampak peningkatan mutu yang digunakan Perguruan 

Muhammadiyah Tlogomas  terhadap kualitas siswa/siswinya dalam Perbaikan Moral.  

 

 

D.  Manfaat Penelitian  

Dari penelitian tentang "Manajemen Peningkatan Mutu di Perguruan Muhammadiyah 

Tlogomas", diharapkan dapat mengungkap tentang pelaksanaan manajemen dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di Perguruan Muhammadiyah Tlogomas Kota Malang, 

sehingga hasil penelitian tersebut dapat melahirkan sumbangan baru, terutama bagi perguruan 

Muhammadiyah Tlogomas dan Majlis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 

Malang. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Manfaat pengembangan teoritis keilmuan, yaitu dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan, khususnya tentang manajemen perguruan Muhammadiyah Tlogomas Kota 
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Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan di lembaganya yang dapat dimanfaatkan 

oleh berbagai pihak yang tugas pengabdiannya berhubungan dengan dunia pendidikan.  

2. Manfaat praktis bagi Perguruan Muhammadiyah Tlogomas  

Manfaat praktis penelitian ini bagi perguruan Muhammadiyah Tlogomas  tampak pada 

penggunaan temuan penelitian untuk memperluas pemahaman tentang urgensi 

manajemen dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Adapun manfaat praktis 

tersebut sebagai berikut :  

a. Dapat memberikan pengetahuan tentang urgensi manajemen dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di perguruan Muhammadiyah Tlogomas, yang dapat dijadikan dasar 

kebijakan-kebijakan untuk memajukan dan menjadikan sekolah lebih bermutu dan 

berkualitas.  

b. Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pengelola perguruan Muhammadiyah 

Tlogomas guna menemukan kelebihan dan kekurangan dari penerapan manajemen 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di perguruan Muhammadiyah Tlogomas , 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi guna mencapai ultimate goal dari 

lembaga pendidikan.  

E.   Pengertian Istilah-Istilah  

1. Mutu adalah hasil pendidikan. Dalam “proses pendidikan” yang bermutu terlibat 

berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi 

(bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana 

prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana kondusif yang memenuhi 

atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. 

2. Manajemen peningkatan mutu adalah suatu proses kerjasama yang sistematik, sitemik 

dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan. Dan atau kegiatan-kegiatan untuk 
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mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan 

orang-orang sebagai pelaksana. 

3. Perguruan Muhammadiyah Tlogomas adalah tempat lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Malang bersama Kantor 

Kementrian Agama (Kemenag) kota Malang. Sekolah ini mempunyai nilai tambah di 

bidang pengetahuan agama Islam. Secara fisik yang di tampilkan adalah Islami baik dari 

segi penampilan busana, masjid sebagai tempat beribadah serta peduli terhadap 

lingkungan. 

F. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, penulis memperinci dalam sistematika 

pembahasan sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika 

pembahasan.  

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini berisikan tentang kutipan dari berbagai macam literatur dan 

referensi yang meliputi; manajemen sebagai paradigma dalam dunia pendidikan, yang 

membahas tentang pengertian manajemen dan manfaat manajemen. Selanjutnya peneliti 

membahas tentang manajemen dan peningkatan mutu lembaga pendidikan, yang meliputi; 

pengertian mutu dalam dunia pendidikan, implementasi  total quality management (TQM) 

dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan manajemen dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian, yang meliputi; 

pendekatan penelitian,kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.  
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Bab IV Hasil Penelitian. Pada bab ini terdiri dari dua sub, yaitu: (1) paparan data dan (2) 

temuan hasil penelitian. Paparan data tersebut meliputi; gambaran umum perguruan 

Muhammadiyah Tlogomas, yang berisikan tentang; sejarah singkat berdirinya perguruan 

Muhammadiyah Tlogomas, visi dan misi perguruan Muhammadiyah Tlogomas, struktur 

organisasi perguruan Muhammadiyah Tlogomas. Selanjutnya membahas tentang proses 

peningkatan mutu pendidikan di perguruan Muhammadiyah Tlogomas, monitoring dan 

evaluasi terhadap implementasi peningkatan mutu di perguruan Muhammadiyah Tlogomas 

dan dampak peningkatan mutu yang digunakan di perguruan Muhammadiyah Tlogomas 

terhadap kualitas siswa/siswi nya dalam perbaikan moral. Temuan penelitian, yang berisikan 

pemaparan singkat hasil temuan.  

Bab V Pembahasan Hasil Penelitian. Pada bab ini membahas tentang: proses peningkatan 

mutu pendidikan di Perguruan Muhammadiyah Tlogomas, monitoring dan evaluasi terhadap 

implementasi peningkatan mutu di perguruan Muhammadiyah Tlogomas dan dampak 

peningkatan mutu yang digunakan di perguruan Muhammadiyah Tlogomas terhadap kualitas 

siswa/siswinya dalam perbaikan moral.  

Bab VI : Penutup. Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran 

peneliti yang berhubungan dengan hasil penelitian yang telah didapat. 

 


