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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tidak hanya mengatur tentang 

tata cara beribadah kita kepada Allah SWT (habluminallah), namun juga mengatur 

segala aspek kehidupan yang berhubungan dengan sesama manusia 

(habluminannas) dan alam yang kita tempati yaitu muamalah. 

رَۡسۡلَنََٰك إَِّلا رَۡۡحَٗة ل ِۡلَعَٰلَِمنَي  
َ
 ١٠٧َوَمآ أ

Wa mā arsalnāka illā raḥmatal lil-'ālamīn 

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai 

rahmat bagi seluruh manusia” (QS. Al Anbiya: 107) 

ۡرِضِۖ َوََّل 
َ
َِن ٱۡۡل ۡخرَۡجَنا لَُكم م 

َ
آ أ نفُِقواْ مِن َطي َِبَِٰت َما َكَسۡبُتۡم َوِمما

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱَّلا يُّ

َ
َٰٓأ ُمواْ ٱۡۡلَبِيَث يَ  َتَيما

 َ َ َغِِنٌّ َۡحِيٌد  ۡسُتم بِ ِمۡنُه تُنفُِقوَن َول نا ٱَّللا
َ
ن ُتۡغِمُضواْ فِيهِِۚ َوٱۡعلَُموٓاْ أ

َ
ٓ أ َاِخِذيهِ إَِّلا  ٔٔ٢٦٧ 

Yā ayyuhallażīna āmanū anfiqụ min ṭayyibāti mā kasabtum wa mimmā akhrajnā 

lakum minal-arḍ, wa lā tayammamul-khabīṡa min-hu tunfiqụna wa lastum 

bi`ākhiżīhi illā an tugmiḍụ fīh, wa'lamū annallāha ganiyyun ḥamīd. 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 

untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al Baqarah: 267). 

Muamalah secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yaitu amala –yu’amilu-

mu’amalatan yang berarti saling bertindak atau mengamalkan. Sehingga secara 

tidak langsung secara umum muamalah berkaitan dengan hubungan sosial antar 

manusia. Salah satu bentuk implementasi muamalah adalah pembangunan. Istilah 

pembangunan identik sama dengan istilah pengembangan (development), yang 
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membedakan hanyalah di mana kata tersebut digunakan. Pembangunan secara 

umum maknanya adalah agar mencapai ke arah kondisi yang lebih baik bagi 

kemajuan umat manusia. Hal ini sejalan dengan firman Allah berikut. 

ُ َما ِ َ ََّل ُيَغّي  ِِۗ إِنا ٱَّللا ۡمرِ ٱَّللا
َ
ِۢن بنَۡيِ يََديۡهِ َومِۡن َخۡلفِهِۦ ََيَۡفُظونَُهۥ مِۡن أ َِبَٰٞت م  واْ  ََلُۥ ُمَعق  ُ ِ َٰ ُيَغّي  بَِقۡوٍم َحَّتا

ِن دُ  ۥۚ َوَما لَُهم م  ُ بَِقۡوٖم ُسوٗٓءا فَََل َمَردا ََلُ َراَد ٱَّللا
َ
نُفِسِهۡمِۗ ِإَوذَآ أ

َ
 ١١ونِهِۦ ِمن َواٍل  َما بِأ

Lahụ mu'aqqibātum mim baini yadaihi wa min khalfihī yaḥfaẓụnahụ min amrillāh, 

innallāha lā yugayyiru mā biqaumin ḥattā yugayyirụ mā bi`anfusihim, wa iżā 

arādallāhu biqaumin sū`an fa lā maradda lah, wa mā lahum min dụnihī miw wāl 

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 

di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (QS. Ar Ra’d 

ayat 11). 

Meskipun pembangunan mencakup berbagai macam aspek, pembangunan 

selalu beririsan dengan kegiatan perekonomian sebagai motor penggerak 

pembangunan. Hal tersebut sebenarnya sejalan dengan definisi dari UNESCO yang 

menyatakan bahwa, Community development: process by which the effort of the 

people themselves are united with those of governmental authoriries to improve 

their economic, social and cultural condition of communities into the life of nation, 

and to enable them to contribute fully to nation programme. Oleh karena itu, terlalu 

naif apabila pembangunan bukan hanya tentang transaksi ekonomi. 

Pembangunan dapat berupa fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik 

seperti pembuatan gedung, bandara, pelabuhan, jembatan, dan jalan tol. Sedangkan 

pembangunan non fisik dalam bentuk implementasi pada sumber daya manusia. 

Pembangunan yang bertolak kepada kualitas sumber daya manusia setidaknya baru 

berkembang di tahun 80an yang diakibatkan dari sebagian respon terhadap 

kegagalan pola pertumbuhan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi. 
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Menurut Midgley (1995) pembangunan yang diterapkan di seluruh dunia memang 

menggunakan instrumen ekonomi dalam mencapai tujuannya. Namun hal tersebut 

menjadi distorsi dari hakikat pembangunan itu sendiri yang mengedepankan konsep 

kesejahteraan. Midgley mempercayai bahwasanya pembangunan yang berorientasi 

pada ekonomi harus setidaknya dilengkapi atas keberpihakannya pada sisi sosial 

kemanusiaan (social development) melalui sinergitas antara pemerintah, 

masyarakat, dan individu per individu. 

Pada awal tahun 1990an muncul paradigma tentang pembangunan manusia 

yang gagasannya menghasilkan konsensus pengukuran kualitas pembangunan 

manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (Human Development 

Index). Kemudian pada 21 Oktober 2015 atas studi serta kesimpulan PBB, 193 

kepala negara mendeklarasikan Sustainable Development Goals (SDGs) yang 

resmi menggantikan MDGs yang disahkan pada tahun 2000 oleh 189 negara. Pada 

dasarnya tujuan dari SDGs ini adalah untuk lebih memberikan detail yang 

mengakar dalam pembangunan kualitas hidup manusia di setiap negara daripada 

MDGs yang dulu pernah disepakati. Meskipun demikian, poin poin utama seperti 

pendidikan selalu menjadi isu utama baik dalam MDGs maupun SDGs. Ini 

menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak bisa terlepas dari 

pembangunan mutu kualitas pendidikan untuk memompa pertumbuhan ekonomi 

(Storey, 2017). 

Dalam mencapai kemajuan pembangunan sumber daya manusia, kita sangat 

memerlukan pendidikan yang bermutu. Pendidikan memiliki peran yang sangat 

fundamental dalam menentukan tingkat kesejahteraan seorang individu. Sebab 

aspek pendidikan merupak faktor yang paling mendasar bagi umat manusia agar 

dapat menjadi pribadi yang mandiri, tidak bergantung kecuali pada Allah SWT dan 

menjadi manusia yang berilmu serta berakhlak mulia sehingga derajatnya 

ditinggikan di akhirat kelak. Hal ini sejalan dengan dalil di bawah ini. 

ُ لَُكۡمۖۡ ِإَو ُحواْ ِِف ٱلَۡمَجَٰلِِس فَٱۡفَسُحواْ َيۡفَسِح ٱَّللا ِيَن َءاَمُنٓواْ إِذَا قِيَل لَُكۡم َتَفسا َها ٱَّلا يُّ
َ
َٰٓأ واْ يَ ذَا قِيَل ٱنُُشُ

 ُ وتُواْ ٱۡلعِۡلَم َدَرَجَٰٖتِۚ َوٱَّللا
ُ
ِيَن أ ِيَن َءاَمنُواْ ِمنُكۡم َوٱَّلا ُ ٱَّلا واْ يَۡرفَِع ٱَّللا  ١١بَِما َتۡعَملُوَن َخبِّيٞ  فَٱنُُشُ
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Yā ayyuhallażīna āmanū iżā qīla lakum tafassaḥụ fil-majālisi fafsaḥụ yafsaḥillāhu 

lakum, wa iżā qīlansyuzụ fansyuzụ yarfa'illāhullażīna āmanụ mingkum wallażīna 

ụtul-'ilma darajāt, wallāhu bimā ta'malụna khabīr 

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan (QS. Al Mujadilah ayat 11). 

Meminjam dari teori Human Capital yang berarti modal manusia, bahwa 

manusia juga memiliki tanggung jawab dalam segala bentuk aspek ekonomi, yaitu 

produksi, distribusi, konsumsi, dan tansaksi. Konsep tersebut dipecah ke dalam 3 

bagian yang menjadikan aspek manusia menjadi hal yang paling utama. Secara 

umum konsep ini menyatakan bahwa human capital itu suatu kemampuan yang 

bersumber dari diri manusia, seperti keterampilan dan pengetahuan. Rastogi (2002) 

memperjelas bahwa modal manusia merupakan kompetensi, pengetahuan, 

kesehatan, sikap, dan sifat yang dimiliki oleh manusia. Kemudian konsep yang 

kedua bahwa human capital merupakan keterampilan dan pengetahuan yang 

diperoleh dari berbagai macam aktivitas pendidikan seperti kursus, pelatihan, dan 

sekolah. Konsep utama model tersebut adalah bahwa modal manusia merupakan 

sesuatu yang diperoleh dari akumulasi suatu proses tertentu (Alan dkk, 2008). 

Konsep ini beranggapan bahwa human capital tidak bersumber dari manusia. 

Konsep terakhir yaitu ketika melihat dari sisi human capital dari sudut pandang 

orientasi produksi. Human capital merupakan sumber mendasar dari produktifitas 

ekonomi (Romero, 1999). Frank & Bemanke (2007) memiliki pendapat bahwa 

human capital adalah paduan antara pendidikan, pelatihan, pengalaman, kebiasaan, 

kesehatan, energi, keterampilan, dan inisiatif dari individu seorang manusia yang 

mempengaruhi produktifitasnya. Sehingga dengan meminjam konsep tersebut, 

tidak dipungkiri bahwa pendidikan merupakan sektor utama dalam upaya 

pemberdayaan manusia. 
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Fakta menunjukkan berdasarkan data Kementerian Agama RI, dari 84% siswa 

yang beragama Islam yang berjumlah 38.058.388 siswa, jumlah total siswa yang 

bersekolah di lembaga keIslaman sebanyak 9.252.437 siswa, yang berarti ada 

20,42% dari jumlah total siswa yang bersekolah di lembaga keIslaman dan ada 

3.962.700 atau 8,75% diantaranya juga mengenyam pendidikan diniyah pondok 

pesantren sekaligus. Pondok pesantren meskipun konsisten dalam memegang teguh 

prinsip Islam, namun bagi sebagian kalangan pondok pesantren dipandang sebelah 

mata dalam dunia pendidikan dan cenderung dijadikan sebagai pilihan terakhir 

dalam rangka memilih sekolah bagi anak anaknya. Hal ini disebabkan karena 

adanya sebagian publik yang menganggap pondok pesantren sebagai pusat 

radikalisme dan sistemnya yang dianggap tidak seperti sekolah pada umumnya, 

sehingga membuat beberapa orang tua enggan menyekolahkan anaknya ke 

pesantren. Tetapi uniknya, meskipun beberapa orang menganggap pesantren 

demikian, mereka juga beranggapan bahwa pesantren adalah tempat untuk 

mengembangkan akhlak atau perilaku manusia agar lebih baik.  

Oleh karena itu dalam penelitian ini menitikberatkan pada analisa sampai 

sejauh mana Pondok Pesantren Al Rosyid dalam memberikan upaya pendidikan 

yang bermutu dan berkualitas. Baik dari segi fisik maupun non fisik yang melekat 

pada tradisi dan tujuan pondok pesantren yang harus dijunjung tinggi sebagai 

inkubator pencetak generasi muda sehingga dapat meningkatkat kesejahteraan 

rakyat dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menjadi poin 

utama dalam perluasan pembangunan, sebab ciri khas pesantren yang dekat dengan 

daerah daerah yang jauh dari lingkaran urban membuat pembangunan menjadi lebih 

merata melalui kualitas pendidikan yang terus ditingkatkan. Berbeda dengan 

sekolah sekolah yang ada di tengah kota yang lebih dekat dengan modernisasi. 

Selain itu pondok pesantren sudah menjadi lembaga pendidikan lokal dan diakui 

dunia menjadi ciri khas pendidikan moral di Indonesia sehingga dengan ciri khas 

tersebut pondok pesantren telah menjadi instrumen pendidikan dengan 

menggabungkan 3 pola sekaligus yakni, formal, non formal, dan informal. 

Sehingga hal ini secara tidak langsung memberikan titik terang terhadap kemajuan 

peradaban bangsa Indonesia (Dhofier, 1995). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana penilaian atas kualitas jasa pendidikan Pondok Pesantren Al 

Rosyid Kabupaten Bojonegoro dengan metode Importance Performance Analysis? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa serta 

menjabarkan tentang sampai sejauh mana santri mendapatkan kualitas pendidikan 

yang layak dan bermutu dari Pondok Pesantren Al Rosyid Kabupaten Bojonegoro. 

1.4 Ringkasan Metode Penelitian 

Peneliti menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) dan 

menggunakan Islamic Service Quality sebagai variabel pengukurannya. Metode ini 

biasa digunakan dalam perusahaan atau instansi untuk mengetahui kualitas 

pelayanan maupun barang dan jasa. Sehingga dapat meningkatkan pelayanan atau 

pemasaran melalui hasil penelitian.  

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pondok Pesantren Al Rosyid memiliki 

integritas yang baik dalam persepsi dan hasil penilaian siswa yang menempuh 

pendidikan di sana. Namun peningkatan kualitas dan fasilitas pendidikan masih 

butuh banyak perbaikan agar dapat memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan 

di bidang pendidikan. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian penilaian 

kualitas pendidikan suatu institusi pendidikan baik formal, informal, maupun 

nonformal bahkan ketiganya sekaligus. Hasil penelitian dapat memberikan 

masukan bagi institusi pendidikan agar dapat memperbaiki diri sehingga siswa 

mendapatkan sesuai apa yang dibutuhkan yaitu kualitas pendidikan yang memadai. 

1.7 Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya menjadi suatu harapan baru dalam meningkatkan 

kualitas pondok pesantren yang menjadi ciri khasi Indonesia dalam berbagai bidang 
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sehingga menjadi pondok pesantren yang berkelas baik di ranah nasional maupun 

internasional. Adapun beberapa kontribusi lainnya adalah sebagai berikut: 

a. Mengevaluasi kualitas pendidikan terutama pada pondok pesantren yang 

identik dengan kedaerahan dan pedesaan agar dapat setara atau lebih tinggi 

daripada kualitas pendidikan di daerah perkotaan. 

b. Dapat menjadi contoh maupun acuan bagi pesantren lain agar dapat terus 

melakukan pembenahan tentang kualitas pendidikannya. 

c. Salah satu upaya bottom-up agar dapat dijadikan kebijakan secara utuh oleh 

pemerintah setelah diterapkan secara masif dan memiliki latar belakang studi 

yang dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

 BAB 1 PENDAHULUAN 

Berisi tentang sebab sebab penulis mengangkat judul yang dijabarkan dengan 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, 

dan kontribusi penelitian terhadap masyarakat. 

 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat dasar dasar teori pondasi penelitian serta beberapa kutipan dari 

beberapa literatur yang dijadikan sebagai landasan berpikir dalam pembahasan 

skripsi. Bab ini juga terdapat beberapa penelitian sebelumnya sebagai 

pembanding dan berpikir peneliti. 

 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode peneliti dalam meneliti penelitian ini dengan 

menguraikan setiap sumber data, penetapan sampel, validitas data, dan 

menjelaskan teknik analisis yang digunakan peneliti. 

 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dari 

beberapa tahap yang dilakukan dari BAB 1 hingga BAB 3 tentang Analisis 
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