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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah NU Miftahul Falah Cendono 

Dawe Kudus 

 Madrasah NU Miftahul Falah yang didirikan pada tahun 1945. 

Berawal dari peristiwa silaturrahim KH. Abd. Muhith ke tempatnya H. 

Noor Salim yang memunculkan gagasan didirikan lembaga pendidikan 

berupa madrasah sebagai wadah untuk mengabdikan diri kepada Allah 

SWT yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Sebagai tindak lanjut dari 

gagasan tersebut di atas, H. Noor Salim mengadakan musyawarah dengan 

teman-teman sebaya beliau, antara lain: H. Abdul Hamid, H. Abdul 

Manan, H. Noor Hadi, H. Nawawi Salam, H.Asyhadi, Rowi, Asnawi, 

Darsi, Maskat. Hasil dari musyawarah itu menyetujui didirikannya 

madrasah. 

 Hasil tersebut kemudian dibawa kepada KH. Sholeh untuk 

dimintakan restu dan dukungannya. Selanjutnya KH. Sholeh menyambut 

positif gagasan didirikannya madrasah dengan meminjami sebuah gedung 

untuk “Kegiatan Balajar Mengajar”. Wal hasil berdirilah sebuah madrasah 

dengan nama “Madrasah NU Miftahul Falah”. Alhamdulillah tepatnya 

pada hari Rabu Pon, atas prakarsa Kasmu’in (mantan Kepala Desa 

Cendono) yang didukung oleh masyarakat berhasil membebaskan tanah 
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desa Cendono (bekas pasar) untuk didirikan sebuah gedung madrasah 

milik Madrasah NU Miftahul Falah. 

 MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus didirikan pada 

tanggal 10 Juni 1987 oleh para tokoh dan kyai NU di Kecamatan Dawe. 

Pendirian ini sebagai wujud pengembangan dari MI NU Miftahul Falah 

yang sudah berdiri jauh sebelumnya di bawah pengelolaan Yayasan 

Pendidikan Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus. 
1
 

 MTs NU Miftahul Falah adalah lembaga pendidikan formal, setara 

dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai lanjutan dari jenjang di 

bawahnya, yaitu SD/MI. Dilihat dari sisi status, MTs NU Miftahul Falah 

merupakan lembaga pendidikan swasta di bawah naungan Kementerian 

Agama yang pengelolaannya di bawah koordinasi lembaga pendidikan 

Ma’arif NU Kabupaten Kudus. Berdasarkan SK yang dikeluarkan Badan 

Akreditasi Nasional, MTs NU Miftahul Falah tercatat sebagai sekolah 

dengan nilai Terakreditasi A, dengan jumlah peserta didik yang terbagi 

dalam 16 ruang kelas. 

Pada awal berdirinya MTs. NU Miftahul Falah belum mempunyai 

gedung untuk kegiatan belajar mengajar. Dalam kondisi seperti itu 

Pengurus Madrasah yang pada waktu itu diketuai oleh  H. Abdul Syakur 

DZ. mengusahakan tempat untuk kegiatan belajar mengajar, sementara 

pinjam gedung Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Falah dan waktu kegiatan 

belajar mengajarnya berlangsung sore hari. 
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Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, para 

Pengurus tetap berjuang dengan keras sehingga selang satu tahun dapat 

dibangun gedung MTs. NU Miftahul Falah. Setelah gedung jadi, barulah 

kegiatan belajar mengajar yang semula berjalan sore hari dapat dialihkan 

masuk pagi hari. Mengingat murid yang semakin bertambah banyak tiap 

tahunnya, maka Pengurus Madrasah tetap berusaha membangun gedung 

dan sarana yang diperlukan. Lambat laun sedikit demi sedikit dapat 

berkembang dengan baik sampai sekarang. 

 

2. Visi, Misi dan Tujuan MTs  NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus 

 Visi merupakan tujuan universal sebuah institusi atau lembaga 

untuk mengarahkan dan menjadi barometer keberhasilan tujuan yang ingin 

dicapai. Visi MTs NU Miftahul Falah adalah “Mantap dalam aqidah, 

unggul dalam prestasi, tafaqquh fiddin dan mampu mengembangkan ilmu 

dan teknologi, berakhlak ala ahlussunnah wal jama'ah”. 

Makna yang terkandung dalam visi tersebut yaitu terwujudnya 

peserta didik yang:
 2

 

a. Memiliki Aqidah yang kuat ala Ahlissunnah Waljama’ah; 

b. Menunjukkan perilaku akhlak yang mulia; 

c. Memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pengembangan ilmu dan 

teknologi; 
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d. Berkualitas dan berprestasi dalam berbagai bidang keilmuan dan 

keterampilan. 

 Adapun Misi MTs NU Miftahul Falah adalah : 

a. Mewujudkan peserta didik yang beraqikad Ahlussunnah Waljama’ah 

b. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia 

c. Mewujudkan peserta didik yang mampu mengikuti perkembangan 

ilmu pengethuan dan teknologi 

d. Mewujudkan peserta didik berprestasi dalam akademik dan non 

akademik, serta memiliki keterampilan sebagai bekal melanjutkan 

kependidikan yang lebih tinggi dan atau hidup yang berkualitas. 

Sedangkan tujuan Pendidikan MTs NU Miftahul Falah adalah 

sebagai berikut: 

a. Menciptakan lembaga yang kondusif, adaptif dan kreatif 

b. Menghasilkan output tafaqquh fiddin 

c. Menciptakan cara berpikir ilmiah, beraqidah nahdliyyah, beramal 

ilahiyah 

d. Menyiapkan output memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

e. Memberi bekal keterampilan dalam menyiapkan kehidupan 

bermasyarakat.
3
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3. Letak Geografis MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus  

MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus terletak pada 

tempat yang sangat strategis, berada di tepi jalan raya jalur wisata yaitu 

jurusan Kudus Colo Muria. Sehingga dengan letak ini posisi MTs NU 

Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus mudah dijangkau transportasi baik 

angkutan umum maupun pribadi. Adapun gedung MTs NU Miftahul 

Falah Cendono Dawe Kudus ini berdiri di daerah perbatasan antara 

Kecamatan Bae dengan Kecamatan Dawe, yaitu tepatnya di desa 

Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus (Jalan Raya Muria Km. 07 

Cendono Dawe Kudus).
 4

 

 

4. Struktur Organisaasi MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus 

Sebuah organisasi memerlukan adanya suatu struktur 

kepengurusan untuk agar sama-sama memiliki rasa tanggung jawab 

terhadap organisasi. Seperti di sekolah diperlukan adanya suatu struktur 

organisasi agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan teratur. 

Struktur tersebut dibuat atas dasar kemampuan yang dimiliki oleh 

personil masing-masing. Oleh karena itu struktur organisasi di sekolah 

tersebut berguna untuk memberi rasa tanggung jawab guru dalam 

menjalankan organisasi di sekolah.  

Struktur organisasi dan tata kerja di MTs NU Miftahul Falah 

Cendono Dawe Kudus telah dibukukan, yaitu disesuaikan dengan 
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keputusan kepala madrasah, yang penjabaranya dituangkan dalam 

struktur organisasi madrasah. Adapun struktur organisasi MTs NU 

Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus seperti pada gambar berikut:
 5

 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi MTs NU Miftahul Falah 
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tanggal 12 Maret 2020 

LP Maarif NU 

Cab. Kudus 

Pengurus Madrasah 

  Depag / Diknas 

Dewan Guru 

Siswa-siswi 

 

TU Adm. 

 

Waka. Kurikulum 

Rif’an, S.Ag. 

Waka. Kesiswaan 

Noor Said,S.Pd.I 

 

Waka Sarpras 

Akhrisin N, S.Pd.I 

Wali Kelas 

 

Kepala Madrasah 

Drs. M.Ali Asyhari 
Komite Madrasah 
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5. Data Guru dan Siswa MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus 

Daftar guru di MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus 

pada tahun 2019/2020 berjumlah 40 orang. Adapun data guru dan tenaga 

tersebut terdapat dalam tabel berikut:
 6

 

 

Tabel 4.1 

Daftar Guru di MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus 

No Nama Lengkap 
Pendidikan 

Tugas 
Tambahan  Alamat 

Pend. Prodi 
  

1 Drs. M. Ali Asyhari  S1 Sastra Arab Kepala 
Karangmalang 

Gebog Kudus 

2 Abdullah Sa`ad  Pontren     
Cendono Dawe 

Kudus 

3 K. Fauzan Pontren     
Cendono Dawe 

Kudus 

4 H. Ahmad Duri  Pontren     
Cendono Dawe 

Kudus 

5 Drs. H. Masrur  S1 PAI   
Margorejo 

Dawe Kudus 

6 Noor Sa'id, S.Pd.I. S1 PAI 
Wakil 

Kepala 
Puyoh Dawe 

Kudus 

7 Akhrishin Najih, S.Pd.I S1 PAI 
Wakil 

Kepala 
Cendono Dawe 

Kudus 

8 Zuriyanto Pontren     
Margorejo 

Dawe Kudus 

9 Ah. Yasin, S.Pd.I S1 PAI   
Cendono Dawe 

Kudus 

10 Rif`an, S.Ag S1 PAI 
Wakil 

Kepala 
Margorejo 

Dawe Kudus 

11 Abrori  Pontren     
Cendono Dawe 

Kudus 

12 Anas Alawi, S.Pd.I S1 PAI   
Cendono Dawe 

Kudus 

13 Much. Maulana Pontren     
Cendono Dawe 

Kudus 

14 
H. Khoirul Anwar, 

S.Ag., S.Pd 
S1 PAI   

Karangmalang 

Gebog Kudus 

15 Muh. Syafi`i, Alh., S.Pd.I S1 PAI   Rejosari Dawe 
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Kudus 

16 
Bahrul Ulum, S.IP., 

S.Pd 
S1 Studi PPKn   

Cendono Dawe 

Kudus 

17 
M. Abdul Muiz S.HI, 

M.Pd. 
S1 

Manajemen 

Pendidikan 
  

Cendono Dawe 

Kudus 

18 
A. Nilnal Muna C. U., 

S.Pd.I., M.Pd 
S2 

Manajemen 

Pendidikan 
  

Cendono Dawe 

Kudus 

19 Mualim, S.Pd.I S1 PAI   
Rejosari Dawe 

Kudus 

20 Ali Ahmadi, S.S S1 
Bahasa 

Inggris 
  

Margorejo 

Dawe Kudus 

21 Fatchur Rozaq Pontren     
Cendono Dawe 

Kudus 

22 
H. Abdul Wahid, 

S.Pd.I 
S1 PAI   

Cendono Dawe 

Kudus 

23 Ahmad Makmun Pontren     
Karangmalang 

Gebog Kudus 

24 Ahmad Dzil Akfa Pontren     
Cendono Dawe 

Kudus 

25 Miftahun Niam Pontren     
Cendono Dawe 

Kudus 

26 Muhammad Kholil Pontren     
Kandangmas 

Dawe Kudus 

27 Syaiful Khamim Pontren     
Sudotergo 

Dawe Kudus 

28 Edy Riyanto, S.Pd. S1 BK     

29 Dra. Sa`adah Indiati  S1 PAI   
Cendono Dawe 

Kudus 

30 
Indah Zuliana 

Thoyibah, S.Pd 
S1 BK   

Cendono Dawe 

Kudus 

31 Cilistiawati, S.Pd S1 Ekonomi   Bae Bae Kudus 

32 Sri Supartiani, S.Pd S1 
Bahasa 

Inggris 
  

Jati Kulon Jati 

Kudus 

33 Ery Noviyanti, S.Pd.I S1 Matematika   
Margorejo 

Dawe Kudus 

34 Ulis Sa`diyah, S.S S1 
Bahasa 

Indonesia   
Cendono Dawe 

Kudus 

35 
Nur Aini Handayani, 

S.Si., S.Pd.Fis. 
S1 Fisika   

Prambatan 

Kaliwungu 

Kudus 

36 
Anik Nurul 

Faelasufah, S.Pd.I 
S1 Matematika   

Cendono Dawe 

Kudus 

37 

Nasrifah, S.Pd  

NIP. 

198105182005012005 

S1 Biologi   
Dersalam Bae 

Kudus 

38 Siti Rodliyah, S.Pd.I S1 PAI   
Purworejo Bae 

Kudus 
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39 Dwi Ana Arifah, S.Pd S1 Fisika   
Lau Dawe 

Kudus 

40 Muslimah, S.Pd. S1 Akutansi   
Purwosari Kota 

Kudus 

 

Adapun daftar siswa MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe 

Kudus pada tahun 2019/2020 terdapat dalam tabel berikut:
 7

 

Tabel 4.2 

Data Siswa MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus  

Tahun Pelajaran 2019/2020 

Kelas VII VIII IX 

A 24 37 33 

B 26 30 29 

C 19 33 28 

D 28 24 28 

E 24 22 31 

F 26 24 23 

Jumlah 147 170 172 

 

6. Kurikulum  MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus 

Hakikat kurikulum adalah kegiatan yang mencakup berbagai 

rencana kegiatan peserta didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk 

bahan pendidikan, saran-saran strategi belajar mengajar, pengaturan-

pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup 

pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. 

Kurikulum MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus merupakan 
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perpaduan antara kurikulum muatan lokal dan kurikulum sekolah pada 

umumnya.  

Adapun rincian mata pelajaran kurikulum muatan lokal dan 

kurikulum Depag yang diajarkan di MTs NU Miftahul Falah Cendono 

Dawe Kudus terdapat dalam tabel berikut:
 8
 

Tabel 4.3 

Daftar Mata Pelajaran MTs NU Miftahul Falah  

Cendono Dawe Kudus 

       Komponen 

Kelas dan Alokasi 

Waktu 

VII VIII IX 

A. Kurikulum Depag    

1. Pendidikan Agama    

a. Qur’an Hadits 2 2 2 

b. Aqidah Akhlak 1 1 1 

c. Fikih 1 1 1 

d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 

2. Pendidikan Kewarganegaraan  2 2 2 

3. Bahasa Indonesia  4 4 4 

4.  Bahasa Arab 2 2 2 

4. Bahasa Inggris 4 4 4 

5. Matematika 4 4 4 

6. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 

7. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

8. Seni Budaya  1 1 1 

9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 2 2 2 
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       Komponen 

Kelas dan Alokasi 

Waktu 

VII VIII IX 

Kesehatan 

10.Prakarya  1 1 1 

B.  Muatan Lokal Daerah 

1. 1. Bahasa Jawa 

2. 2. Ke-NU-an 

C.  Muatan Salafiyah (Lokal Madrasah) 

3. 1. Tafsir 

4. 2. Hadits 

5. 3. Tauhid 

6. 4. Fiqih 

7. 5. Faroidl 

8. 6. Nahwu 

9. 7. Shorof 

10. 8. Adab 

11. 9. Muthola'ah 

 

1 

1 

 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

1 

- 

 

 

1 

1 

 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

1 

- 

 

 

1 

1 

 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

1 

1 

 

D.  Pengembangan Diri 

1. Pelayanan Konseling 

2. Kepramukaan 

3. Patroli Kemanan Sekolah (PKS) 

4. Bahasa Inggris 

5. Komputer 

6. Olah Raga Permainan 

7. Seni Qiro'ah 

2*) 2*) 2*) 

Jumlah 54 54 55 

Keterangan: 2*)Ekuivalen 2 jam pembelajaran 
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7. Sarana dan Prasarana MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe 

Kudus Kudus 

Disamping sarana pendidikan yang rutin, seperti keperluan 

administrasi kantor dan alat–alat pengajaran yang harus dipenuhi juga 

pengadaan dan penyempurnaan sarana fisik sekolah mendapat perhatian 

yang serius seperti ruang belajar, kantor, dan lain sebagainya. Adapun 

fasilitas yang ada di MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus 

Kudus antara lain adalah sebagai berikut:
 9
 

a. Keadaan Tanah dan Gedung 

Keadaan tanah dan gedung MTs. NU Miftahul Falah Dawe 

Kudus berlokasi di Desa Cendono Rt. 05 Rw. 05 Desa Cendono 

Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dengan keadaan sebagai berikut : 

Keadaan Tanah 

1. Status Tanah : Milik Sendiri 

a. Surat Kepemilikan Tanah : Sertifikat/ Akte/ Wakaf No. 

1921 & No.0001 

b. Luas Tanah : 7.140 M2 

2. Status Bangunan : Milik Sendiri 

a. Luas Bangunan : 1.512 M2 
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Keadaan Bangunan 

Bangunan Gedung permanen, yang terdiri dari : 

1. Ruang Kelas  : 20 buah 

2. Ruang Kepala  : 1   buah 

3. Ruang Wakil Kepala  : 1   buah 

4. Ruang TU : 1   buah 

5. Ruang BP/BK  : 1   buah 

6. Ruang Guru  : 2   buah 

7. Ruang OSIS : 1   buah 

8. Ruang UKS  : 1   buah 

9. Ruang Perpustakaan  : 1   buah 

10. Musholla  : 1   buah 

11. Koperasi : 1   buah 

12. Kantin : 2   buah 

13. WC : 7   buah  

14. Aula  : 3   buah, dan  

15. Lapangan olah raga : 2   buah 

 

Fasilitas Gedung 

1. Kantor 

- Almari :  7  buah  (Baik) 

- Filling Cabinet : 130 buah  (Baik)  

- Meja Komputer :  2 buah  (Baik) 



79 

 

 

- Meja Kantor :  6 buah  (Baik) 

- Kipas Angin :  4 buah  (Baik) 

- Jam Dinding :  3 buah  (Baik) 

- Papan Data : 10 buah  (Baik) 

- Kaligrafi dan Figura : 15 buah  (Baik) 

- Gambar Presiden, Wkl : 1 buah  (Baik) 

- Pancasila : 1 buah  (Baik) 

- Komputer : 3 unit  (Baik) 

- Printer : 4 buah  (2 Baik, 2 

Rusak) 

- UPS : 2 buah (1 Baik, 1 Rusak) 

- Stabilizer  : 2 buah (1 Baik, 1 Rusak) 

- Speaker Multimedia : 2 buah  (Baik) 

- TV Tunner : 1 buah  (Baik) 

- Antena dan boster : 2 buah  (Baik) 

- Mesin Ketik : 1 buah  (Baik) 

- TV 29" : 2 buah  (Baik) 

- Speaker TV aktif : 2 unit  (Baik) 

- DVD Player : 2 buah  (Baik) 

- Amplifier TOA : 1 buah  (Baik) 

- Mic TOA : 1 buah  (Baik) 

- Speaker TOA : 17 buah  (Baik) 

- Telepon Ceria : 1 buah  (Rusak) 
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- Kamera digital  : 1 buah  (Baik) 

2. Alat Peraga :  

- Bejana berhubungan : 1 set  (Baik) 

- Mikroskop : 1 set  (Baik) 

- Raket : 4 buah  (Baik) 

- Globe : 1 buah  (Baik) 

- Atlas : 1 buah  (Baik) 

- Lembing : 8 btg  (5 rusak, 3 baik) 

- Cakram : 3 buah  (Baik) 

- Peluru : 0 buah  (Hilang) 

- Bola Volli : 2 buah  (Baik) 

- Net Volli : 1 buah  (Baik) 

- Net Bulu Tangkis : 1 buah  (Baik) 

- Alat Peraga Listrik : 1 set  (Baik) 

- Alat Peraga Pencernaan : 1 set  (Baik) 

- Penampang Resistor : 10 set  (Baik) 

- Gambar Peraga IPA : 5 buah  (Baik) 

- Mainboard : 1 buah  (Baik) 

- Processor : 1 buah  (Baik) 

- Harddisk : 1 buah  (Baik) 

- Power Supply : 1 buah  (Baik) 

- Printer Bubble Jet : 1 buah  (Baik) 

- Modem (Eksternal) : 2 buah  (Baik) 



81 

 

 

- Paket Media Pemb. Bahasa Inggris :  

a. Tas : 1 buah  (Baik) 

b. Buku Panduan : 1 buah  (Baik) 

c. CD Pembelajaran : 4 buah  (Baik) 

d. Kaset Pembelajaran : 4 buah  (Baik) 

- CD pembel BSE : 6 keping CD (Baik) 

3. Laborat Komputer : 1 buah  (Baik) 

- Komputer : 23 unit  (Baik) 

- Meja Komputer : 21 buah  (Baik) 

- Speaker Multimedia : 1 buah  (Baik) 

- Printer : 1 buah  (Baik) 

- Kipas : 4 buah  (Baik) 

- Jam dinding : 1 buah  (Baik) 

- Tempat Sampah : 1 buah  (Baik) 

4. Laborat IPA : 0 buah   

- Peralatan lengkap (belum di data) 

5. Ruang Kelas 

- Meja dan Kursi Guru : 25 buah  

- Meja siswa : 352 buah 

- Kursi Siswa : 719 buah 

- Papan tulis : 40 buah 

- Perangkat lainnya :  belum terdata 

-  
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6. OSIS 

- Almari/ Rak  : 4 buah 

- Speaker aktif (Profotex) : 1 unit 

- Amplifier : 1 buah 

- Speaker pasif 12” : 2 unit 

- Papan Data : 1 buah 

 

B. Hasil Data Penelitian 

1. Manajemen Peningkatan Loyalitas Pelanggan Jasa Pendidikan di 

MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus Tahun Pelajaran 

2019/2020 

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya 

dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan 

merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu 

sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada 

saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan 

yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta 

pembelian ulang yang lebih sering 

Dalam hal pelayanan seringkali terkait unsur jasa. Sehingga 

pelayanan sering pula disebut sebagai jasa. Sejumlah ahli tentang jasa 
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telah berupaya untuk merumuskan definisi jasa yang konklusif namun 

hingga sekarang belum ada satupun definisi yang diterima secara bulat. 

Kotler merumuskan jasa sebagai semua tindakan atau kinerja yang dapat 

ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak berwujud 

dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ali Asyhari selaku Kepala 

MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudusmengatakan bahwa: 10  

“Manajemen peningkatan loyalitas pelanggan jasa pendidikan di 

MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus yakni perencanaan 

dengan tujuan pendidikan akan tercapai, tujuan pendidikan akan 

tercapai jika memberikan layanan yang baik dan loyalitas tinggi 

terhadap siswa, dan menjadikan proses pendidikan akan terlaksana 

dengan baik sehingga hasil belajar bisa lebih baik, selain itu hasil 

belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu melalui memberikan 

layanan yang baik kepada sisiwa dalam pembelajaran, karena siswa 

sebagai konsumen berhak diberikan layanan atau jasa sebaik 

mungkin demi hasil dan mutu yang baik bagi siswa. Selain itu 

pelanggan jasa pendidikan harus loyal dan semangat tinggi dalam 

mendidik siswa dengan harapan siswa mempertahankan prestasi 

bahkan meningkatkan mutu pembelajaran, juga memerikan respon 

baik terhadap jasa pendidikan. “ 

 

Hasil data wawancara dengan Rif’an selaku Waka Kurikulum 

MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus menjelaskan bahwa:
11

  

”Manajemen peningkatan loyalitas pelanggan jasa pendidikan di 

MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus ini dimulai dari 

loyalitas guru kepada marasah. Guru sudah baik sesuai dengan 

                                                         
10

 Muhammad Ali Asyhari, Kepala MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus, 20 

Maret 2020, (Transkrip Wawancara I). 

11
 Rif’an, Waka Kurikulum MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus, 14 Maret 

2020, (Transkrip Wawancara III) 
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pelaksanan pembelajaran yang baik, guru melakukan tugas dengan 

baik sesuai kurikulum pembelajaran dan sesuai dengan disiplin 

ilmu yang dimiliki, semangat dalam menjalani tugasnya yang 

menjadikan dedikasi mereka tinggi terhadap apa yang diemban 

menjadi guru. Siswa merasa tertarik dengan metode dan media 

pembelajaran yang dipakai sebagai pembantu dalam memahami 

materi. Selain itu, layanan dan fasilitas yang ada di madrasah bisa 

senantiasa dipakai untuk menambah wawasan pendidikan siswa. 

Juga dalam hal pembelajaran, siswa diberikan kesempatan penuh 

untuk memperluas wawasan dengan adanya buku-buku 

diperpustakaan, atau komputer di ruang laborat. Hal ini siswa 

sebagai pelanggan pendidikan diupayakan untuk senantiasa 

memakai fasilitas madrasah demi meningkatkan kualitas pelayanan 

madrasah terhadap pelanggan pendidikan. Begitu juga guru-guru 

selalu mengupayakan berkomitmen pada madrasah dengan sebaik 

mungkin dalam melayani siswa sebagai penerima pelajaran. 

Layanan kepada pelanggan pendidikan atau kepada siswa memang 

diutamakan sebagai langkah guru berkomitmen dan loyalitas tinggi 

terhadap madrasah.“ 

 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Noor Said selaku guru di 

MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus mengatakan bahwa:12
  

“Manajemen peningkatan loyalitas pelanggan jasa pendidikan yang 

ditekankan yakni: 

a. Perencanaan dalam layanan pendidikan kepada siswa. 

b. Siswa mampu mengembangkan pola pikir dan bakat setelah 

adanya pembelajaran. 

c. Kesetiaan guru pada madrasah dalam memberikan pembelajaran 

kepada siswa. 

d. Mengembangkan pola pikir siswa ketika menerima pemahaman 

dari materi yang disampaikan, dan juga; 

e. Menjadikan siswa tertarik dengan metode, dan sistem 

pembelajaran guru dalam layanan pendidikan. 

                                                         
12

 Noor Said, Guru MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus, 20 Maret 2020, 

(Transkrip Wawancara II). 
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f. Out put siswa dapat memberikan kepuasan dalam belajar di 

madrasah demi kualitas layanan pendidikan terhadap siswa, dan 

menjadi pelanggan dalam menerima materi pembelajaran.” 

 

Selanjutnya menurut Muhammad Sulis selaku siswa MTs NU 

Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus menambahkan bahwa: 
13

   

“Manajemen peningkatan loyalitas pelanggan jasa pendidikan di 

madrasah ini yakni: 

a. Komitmen guru terhadap madrasah yang tinggi dengan 

mengutamakan mutu pembelajaran. 

b. Adanya kesetiaan siswa terhadap guru dalam menerima materi 

pembelajaran. 

c. Guru merencanakan pembelajaran yang sudah dipersiapkan. 

d. Siswa mampu menggunakan media pembelajaran (buku atau 

komputer) yang efektif dalam penerapan pembelajaran. 

e. Siswa mampu menularkan pengetahuannya kepada teman lain 

atau orang lain dalam memahami pelajaran. 

f. Siswa dapat menggunakan fasilitas layanan madrasah untuk 

menunjang pendidikan dan pembelajaran. 

 

Sebagai data dalam loyalitas pelanggan MTs NU Miftahul Falah 

Cendono Dawe Kudus pada tahun 2019/2020 ini dapat dirangkum pada 

tabel berikut:
14

 

Tabel 4.4 

Data Loyalitas Pelanggan di MTs NU Miftahul Falah 

Cendono Dawe Kudus Tahun 2019/2020 

No Asal Madrasah 
Siswa 

Masuk 

1 

Madrasah Ibtidaiyah Nahdatul Atfal 

Puyoh Dawe Kudus 1 

2 MI AL FALAH 5 

                                                         
13

 Muhammad Sulis, Siswa MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus, 14 Maret 

2020, (Transkrip Wawancara IV) 

14
  Data pekembangan dan PPDB Siswa MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus, 24 Maret 

2020 
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3 MI ALKHURIYAH 02 1 

4 MI ATTARBIYATUL ISLAMIYAH 1 

5 MI HIDAYATUL MUSTAFIDIN 3 

6 MI Ma'arif NU Sindang 2 

7 MI MATHOLIUL HIJA 14 

8 MI MIFTAHUL FALAH 69 

9 

MI Mu'awanah Muslimin Muslimat 

Samirejo 3 

10 MI Nahdhotul Wathon 1 

11 MI NU AL HUDA 01 PADURENAN 1 

12 MI NU AL KHURRIYAH 03 1 

13 MI NU Almunawwaroh Lau,Dawe.Kudus 4 

14 MI NU Attarbiyatul Islamiyah 6 

15 MI NU Banat Kudus 1 

16 

MI NU DARUL ANWAR 

CRANGGANG 4 

17 MI NU Hidayatul Mustafidin 3 

18 MI NU KHOIRIYYAH BAE KUDUS 2 

19 MI NU MAMBAUIHIDAYAH 1 

20 MI NU MATHOLIBUL ULUM 04 1 

21 MI NU MIFTAHUL HUDA 2 

22 MI NU Nahdlatul Athfal puyoh 8 

23 MI NU Nahdlotul Wathon 2 

24 MI NU NURUL ULUM 2 

25 MI NU NURUS SHOFA 4 

26 MI NU PENDIDIKAN ISLAM 4 

27 MI NU RADLOTUL WATON 1 

28 MI NU Raudlatus Shibyan 02 1 

29 MI NU SHOLAHIYAH 1 

30 

MI NU TARBIYATUL ATHFAL 

KAJAR 1 

31 MI TARBIYATUL FALAH 2 

32 MI NU THORIQOTUS SA'DIYAH 1 

33 MI TARBIYATUL ISLAMIYAH 1 

34 MI YATPI LATAK 2 

35 

MI NA Madrasah Ibtidaiyah Nahdatul 

Atfal Puyoh  1 

36 MINU Hidayatul Athfal 2 

37 SD 1 CENDONO 6 

38 SD 1 GONDANGMANIS 1 

39 SD 1 GONDOSARI 2 

40 SD 1 KANDANGMAS 1 

41 SD 1 Karangmalang 1 

42 SD 1 MARGOREJO 6 
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43 SD 1 PEDAWANG 1 

44 SD 1 Rahtawu 1 

45 SD 1 REJOSARI 1 

46 SD 1 SUBAH 1 

47 SD 1 TERNADI 2 

48 SD 10 GONDOSARI 1 

49 SD 2 besito 1 

50 SD 2 Gondangmanis Bae Kudus 3 

51 SD 2 JEKULO 1 

52 SD 2 Kaliputu 1 

53 SD 2 KALIPUTU 2 

54 SD 2 KANDANGMAS  5 

55 SD 2 KARANG BENER 1 

56 SD 2 MARGOREJO 1 

57 SD 2 PIJI 2 

58 SD 2 PURWOREJO 4 

59 SD 2 REJOSARI 1 

60 SD 2 REJOSARI 2 

61 SD 2 SAMIREJO 1 

62 SD 2 SOCO 1 

63 SD 2 TANJUNGREJO 1 

64 SD 3 BAE 9 

65 SD 3 CENDONO 1 

66 SD 3 CIKASUNGKA 1 

67 SD 3 HADI POLO 1 

68 SD 3 JAPAN 1 

69 SD 3 kandangmas 1 

70 SD 3 KANDANGMAS 2 

71 SD 3 KANDANGMAS 3 

72 SD 3 KANDANGMAS 4 

73 SD 3 MARGOREJO 1 

74 SD 3 PEDAWANG 1 

75 SD 3 PIJI 1 

76 SD 3 Samirejo  1 

77 SD 3 SOCO 10 

78 SD 4 BAE 1 

79 SD 4 CENDONO 19 

80 SD 4 CRANGGANG 3 

81 SD 4 LAU 4 

82 SD 4 PIJI 2 

83 SD 4 SOCO 10 

84 SD 5 Bae 1 

85 SD 5 CENDONO  6 

86 SD 5 CRANGGANG 1 
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87 SD 5 GONDANGMANIS 3 

88 SD 5 LAU 1 

89 SD 5 MARGOREJO 7 

90 sd 6 cendono 5 

91 SD 6 GONDANGMANIS 2 

92 SD 6 KANDANGMAS 1 

93 SD 6 Margorejo 2 

94 SD 7 Cendono 6 

95 SD 7 KANDANGMAS 3 

96 SD 8 Cendono 1 

97 SD 8 CENDONO 2 

98 SD 8 CENDONO 3 

99 SD 8 Cendono Dawe Kudus 4 

100 SD 8 KANDANGMAS 10 

101 SD N Gembong 01 3 

102 SD N Gembong 01 4 

103 SD N Pule 1 

104 SD N TOBO 1 

105 SD Negri Bageng 02 1 

106 SDIT AL AKHYAR KUDUS 12 

107 SDIT AL ISLAMIYAH 1 

108 

SDIT FAIDLURRAHMAN DAWE 

KUDUS 6 

109 SDIT Luqman Al-Hakim 1 

110 SDIT ROHMATUL UMMAH 1 

111 SDN 04 TLAJUNGUDIK 1 

112 SDN GEMBONG 02 1 

 

Total 377 

 

Loyalitas pelanggan di madrasah tersebut pada tahun 2019/2020 

ini mendapatkan siswa sebanyak 377. Loyalitas pelanggan ini 

meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini terbukti dengan 

perbandingan dari tahun sebelumnya yakni di tahun 2018/2019 dapat 

dilihat dalam tabel berikut:
 15

 

Tabel 4.5 

Data Loyalitas Pelanggan di MTs NU Miftahul Falah 

                                                         
15

  Data pekembangan dan PPDB Siswa MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus, 24 Maret 

2020 
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Cendono Dawe Kudus Tahun 2019/2020 

No Asal Madrasah 
Siswa 

Masuk 

1 MI ALMUNAWWAROH 1 

2 MI MATHOLI'UL HIJA 20 

3 

MI MUAWANAH MUSLIMIN 

MUSLIMAT 5 

4 MI NU AL AZHARIYYAH 1 

5 MI NU AL-FALAH 2 

6 MI NU Attarbiyatul Islamiyyah 1 

7 MI NU DARUL ANWAR 2 

8 MI NU KHOIRIYYAH 2 

9 MI NU MANBA'UL HIDAYAH 3 

10 MI NU MIFTAHUL FALAH  45 

11 MI NU Nahdlatul Athfal 3 

12 MI NU Nahdlotul Wathon 2 

13 MI NU NURUL ITTIHAD 1 

14 MI NU NURUL ULUM 1 

15 MI NU NURUS SHOFA  7 

16 MI NU PENDIDIKAN ISLAM 7 

17 MI NU RAUDLATUS  SHIBYAN  1 

18 MI NU SHOLAHIYAH  1 

19 MI NU TARBIYATUL ATHFAL 2 

20 MI NU Thoriqotus Sadiyah 1 

21 MI NURUN NAJAH 1 1 

22 

MI SUDO TERGO/MI NU MANBAUL 

HIDAYAH 1 

23 MI TARBIYATUL ATHFAL 1 

24 MI Tarbiyatul falah  2 

25 SD 1 BAE 1 

26 SD 1 Cendono 3 

27 SD 1 COLO 4 

28 SD 1 DERSALAM 1 

29 SD 1 Gondang Manis 2 

30 SD 1 PURWOREJO 3 

31 SD 1 REJOSARI 1 

32 SD 1 REJOSARI 1 

33 SD 1 REJOSARI 1 

34 SD 1 Rejosari 1 

35 SD 1BAKALAN KRAPYAK 1 

36 SD 2 BACIN 1 

37 SD 2 GONDANG MANIS 4 

38 SD 2 KANDANGMAS 2 

39 SD 2 MARGOREJO 2 
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40 SD 2 PIJI 2 

41 SD 2 PUYOH 1 

42 SD 2 REJOSARI 1 

43 SD 2 SAMIREJO 2 

44 SD 2 SIDOMULYA 1 

45 SD 2 SOCO 1 

46 SD 3 BAE 8 

47 SD 3 CENDONO 3 

48 SD 3 CRANGGANG 1 

49 SD 3 JAPAN 1 

50 SD 3 KANDANGMAS 1 

51 SD 3 LAU 2 

52 SD 3 PEGANJARAN 1 

53 SD 4 BAE 3 

54 SD 4 CENDONO 9 

55 SD 4 GONDANGMANIS 2 

56 SD 4 Kandangmaas 1 

57 SD 4 LAU 3 

58 SD 4 PIJI 5 

59 SD 4 SOCO  1 

60 SD 5 BAE 1 

61 SD 5 CENDONO 7 

62 SD 5 MARGOREJO 6 

63 SD 6 CENDONO 1 

64 SD 6 CENDONO 1 

65 SD 6 GONDANGMANIS 2 

66 SD 6 Kandangmas 1 

67 SD 7 CENDONO 3 

68 SD 7 KANDANGMAS  2 

69 SD 8 CENDONO 1 

70 SD 9 TANJUNGREJO 1 

71 SD BRATI 01 1 

72 SD IT FAIDLURRAHMAN 1 

73 SD N 03 CENDONO 1 

74 SD N 03 KANDANGMAS 1 

75 SD N 04 BAE 1 

76 SD N 1 CENDONO 2 

77 SD N 1 PIJI 1 

78 SD N 2 PIJI 1 

79 SD N 2 PIJI 2 

80 SD N 3 CENDONO 1 

81 SD N 4 CENDONO 1 

82 SD N 4 LAU 1 

83 SD N 4 PIJI 1 
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84 SD N 4 PIJI 2 

85 SD N 5 MARGOREJO 1 

86 SD N 7 CENDONO 6 

87 SD N 8 CENDONO 7 

88 SD N KRANDON 1 

89 SD Negeri Gembong 02 1 

90 SD Prampelan 1 

91 SDIT AL-AKHYAR 11 

92 SDIT FAIDLURRAHMAN 5 

93 SDIT Sultan agung 05 1 

94 TKIT AL AKHYAR 1 

95 Margoyoso 1 

 

Total 266 

 
Demikian manajemen peningkatan loyalitas pelanggan jasa 

pendidikan di MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus yakni 

pelanggan jasa pendidikan harus loyal dan semangat tinggi dalam 

memberikan layanan yang baik dan loyalitas tinggi terhadap siswa belajar 

di madrasah. Mendidik siswa dengan harapan meningkatkan mutu 

pembelajaran, juga memberikan respon baik terhadap jasa pendidikan, 

layanan baik dan fasilitas yang ada di madrasah bisa senantiasa dipakai 

untuk menambah wawasan pendidikan siswa, loyalitas guru pada 

madrasah dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, 

mengembangkan pola pikir siswa ketika menerima materi yang 

disampaikan, dan juga out put siswa dapat memberikan kepuasan dalam 

belajar di madrasah demi kualitas layanan pendidikan terhadap siswa. 

Layanan kepada pelanggan pendidikan atau kepada siswa memang 

diutamakan sebagai langkah guru berkomitmen dan loyalitas tinggi 

terhadap madrasah. 
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2. Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Peningkatan Loyalitas 

Pelanggan Jasa Pendidikan di MTs NU Miftahul Falah Cendono 

Dawe Kudus Tahun 2019/2020 

Guru merupakan faktor utama dalam membimbing siswa, apabila 

guru tidak mampu mengembangkan kreatifitasnya dan tidak mampu 

melibatkan murid dalam proses pembelajaran, maka pembelajaran tersebut 

belum efektif. Guru agama Islam diharapkan mampu menanamkan nilai-

nilai agama Islam dan dapat menjadi tauladan kepribadian muslim yang 

kuat, serta pribadi yang baik bagi anak didiknya, karena disebut guru yang 

professional apabila dapat menunjukkan kualitas dan kemajuan peserta 

didik dalam pembelajaran. Dalam penyampaian materi terkadang ada 

faktor yang menghambat dan faktor pendukung dalam pembelajaran. Oleh 

karena itu guru diharapkan memiliki langkah-langkah tersendiri apabila 

mengalami hambatan-hambatan yang ada dalam pembelajaran. 

Mendidik anak dan mengajar anak bukan merupakan hal yang 

mudah, bukan pekerjaan yang dapat dilakukan secara serampangan, dan 

bukan pula hal yang bersifat sampingan. Mendidik dan mengajar anak 

sama kedudukannya oleh setiap muslim yang mengaku dirinya memeluk 

agam yang hanif ini. Bahkan mendidik dan mengajar anak merupakan 

tugas yang harus dan mesti dilakukan oleh setiap orang tua. Pengetahuan 

guru juga diterapkan agar dapat mengetahui masing-masing karakter siswa 

dan dapat mengarahkannya menuju kebaikan serta menjembatani siswa 

agar tidak dapat melakukan perbuatan yang tercela. Karena anak mudah 
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terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Oleh karena dengan pendidikan 

agama dengan penuh tanggung jawab oleh lingkungan keluarga dan 

sekolah. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini, maka 

profesionalisasi guru (pendidik) merupakan suatu keharusan, terlebih lagi 

apabila kita melihat kondisi objektif saat ini berkaitan dengan berbagai hal 

yang ditemui dalam melaksanakan pendidikan. Di samping itu, keharusan 

bagi setiap guru untuk mengembangkan kompetensinya secara terus-

menerus dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara 

profesional, didorong juga oleh perkembangan dalam kehidupan 

bermasyarakat, perkembangan pemerintahan dan perubahan kurikulum 

pendidikan. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Noor Said selaku guru di 

MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus mengatakan bahwa:16 

”Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen peningkatan 

loyalitas pelanggan jasa pendidikan di MTs NU Miftahul Falah 

Cendono Dawe Kudus yakni komitemn guru terhadap 

pembelajaran di madrasah, guru mampu mengoptimalkan 

pembelajaran dikelas dengan layanan yang baik kepada siswa, 

mengajak siswa memahami materi yang telah disampaikan, 

mengembangkan keterangan atau penjelasan yang sesuai dengan 

materi, memberi kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi terkait 

materi yang dibahas, mengerjakan evaluasi sesuai materi yang 

dismapaikan. Serta mengarahkan kepada siswa sebagai pelanggan 

pendidikan agar siswa terarah dan diperhatikan dalam memhami 

pelajaran.” 

  

                                                         
16

 Noor Said, Guru di MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus, 20 Maret 2020, 

(Transkrip Wawancara II). 
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Kemudian Rif’an selaku Waka Kurikulum MTs NU Miftahul 

Falah Cendono Dawe Kudus menambahkan bahwa: 17 

“Faktor yang mempengaruhi manajemen peningkatan loyalitas 

pelanggan jasa pendidikan di MTs NU Miftahul Falah Cendono 

Dawe Kudus antara lain: 

1. Kesetiaan siswa terhadap pembelajaran guru. 

2. Guru tepat waktu dalam kehadiran. 

3. Mampu memilih LKS yang sesuai dengan kurikulum terkini. 

4. Mengarahkan siswa dan memberikan penjelasan sesuai materi. 

5. Mengajak siswa berdiskusi dan bertukar pendapat mengenai 

materi yang dibahas dalam pembelajaran. 

6. Memberikan layanan dengan baik kepada siswa sebagai 

penerima materi pembelajaran dan loyalitas pelanggan 

pendidikan. 

 

Sedangkan Ali Asyhari selaku Kepala MTs NU Miftahul Falah 

Cendono Dawe Kudus menambahkan bahwa: 
18

 

”Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen peningkatan 

loyalitas pelanggan jasa pendidikan di madrasah ini bahwa 

pembelajaran menjadi lebih bermotifasi dengan adanya pelayanan 

yang optimal, mengedepankan ide-ide demi perkembangan 

pendidikan, mereka memiliki perhatian dan menghargai waktu 

dalam menyampaikan materi kepada siswa, guru memberikan 

pencapaian target materi dalam pembelajaran, dan guru dituntut 

lebih baik dan lebih kreatif dalam mengajar agar siswa sebagai 

pelanggan pendidikan mampu memahami materi dengan baik, dan 

menajdikan nyaman dalam belajar agar mereka puas dalam 

menerima materi pelajaran selama mengenyam pendidikan di 

madrasah ini 

 

                                                         
17

 Rif’an, Waka Kurikulum MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus, 14 Maret 

2020, (Transkrip Wawancara III) 

18
 Muhammad Ali Asyhari, Kepala MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus, 20 

Maret 2020, (Transkrip Wawancara I). 
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Selanjutnya menurut Muhammad Sulis selaku siswa MTs NU 

Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus menambahkan bahwa:
19

 

”Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen peningkatan 

loyalitas pelanggan jasa pendidikan di MTs NU Miftahul Falah 

Cendono Dawe Kudus ini guru fokus dalam mengajar dengan 

menyesuaikan materi dan memberikan arahan pendidikan yang 

relevan dengan kurikulum terkini, pemberian motivasi dari guru 

dalam pembelajaran, mengedepankan ide-ide demi perkembangan 

pendidikan, mereka memiliki perhatian dan menghargai waktu 

dalam menyapaikan materi kepada siswa.“ 

 

Demikian faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen 

peningkatan loyalitas pelanggan jasa pendidikan di MTs NU Miftahul 

Falah Cendono Dawe Kudus yakni komitmen guru terhadap pembelajaran 

di madrasah, kesetiaan siswa terhadap pembelajaran guru, guru mampu 

mengoptimalkan pembelajaran dikelas, mengajak siswa memahami materi 

yang ada di lember kerja siswa, mengedepankan ide-ide demi 

perkembangan pendidikan, mereka memiliki perhatian dan menghargai 

waktu dalam menyampaikan materi kepada siswa, mengembangkan 

keterangan atau penjelasan yang sesuai dengan materi, memberi 

kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi terkait materi yang dibahas, 

memberikan pencapaian target materi dalam pembelajaran, fokus dalam 

mengajar agar lebih baik dan lebih kreatif dalam mengajar, memberikan 

layanan dengan baik kepada siswa sebagai penerima materi pembelajaran 

dan loyalitas pelanggan pendidikan, dan menajdikan nyaman dalam 

                                                         
19

 Muhammad Sulis, Siswa MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus, 14 Maret 

2020, (Transkrip Wawancara IV) 
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belajar agar mereka puas dalam menerima materi pelajaran selama 

mengenyam pendidikan di madrasah. 

 

A. Pembahasan 

1. Analisis Manajemen Peningkatan Loyalitas Pelanggan Jasa 

Pendidikan di MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus Tahun 

2019/2020 

Tugas guru dalam menjalankan profesi kependidikannya yang 

teramat luas, termasuk didalamnya tugas guru sebagai pendidik dan 

sebagai pengajar. Akan tetapi, muara tugas utama kedua peran tersebut 

terjadi pada arena proses pembelajaran, yaitu suatu upaya guru dalam 

menciptakan situasi interaksi pergaulan sosial dengan merekayasa 

lingkungan yang kondusif bagi terjadinya perkembangan optimal peserta 

didik. Upaya itu adalah membuat sinergi semua unsur yang terlibat bagi 

terciptanya lingkungan yang kondusif untuk terjadinya proses 

pembelajaran pada peserta didik. 

Guru memainkan multi peran dalam proses pembelajaran yang 

diselenggarakannya dengan tugas yang amat bervariasi. Ia berperan 

sebagai motivator proses pembelajaran. Ada tujuh peran guru dalam 

proses pembelajaran yaitu sebagai konservator, inovator, transmitor, 

transformator, organisator, planner, dan evaluator. Jika berpegang pada 

pendapat tersebut, sedikitnya ada tiga belas peran dan tugas guru dalam 

proses sistem pembelajaran, yaitu sebagai konservator, inovator, 

transmitor, transformator, perencana, manajer, pemandu, organisator, 
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koordinator, komunikator, fasilitator, motivator, dan penilai sistem 

pembelajaran. 

Hasil wawancara dengan Ali Asyhari selaku Kepala MTs NU 

Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus mengatakan bahwa manajemen 

peningkatan loyalitas pelanggan jasa pendidikan di MTs NU Miftahul 

Falah Cendono Dawe Kudus yakni perencanaan dengan tujuan pendidikan 

akan tercapai, tujuan pendidikan akan tercapai jika memberikan layanan 

yang baik dan loyalitas tinggi terhadap siswa, dan menjadikan proses 

pendidikan akan terlaksana dengan baik sehingga hasil belajar bisa lebih 

baik, selain itu hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu melalui 

memberikan layanan yang baik kepada sisiwa dalam pembelajaran, karena 

siswa sebagai konsumen berhak diberikan layanan atau jasa sebaik 

mungkin demi hasil dan mutu yang baik bagi siswa. Selain itu pelanggan 

jasa pendidikan harus loyal dan semangat tinggi dalam mendidik siswa 

dengan harapan siswa mempertahankan prestasi bahkan meningkatkan 

mutu pembelajaran, juga memerikan respon baik terhadap jasa 

pendidikan.
20

 

Kemudian hasil data wawancara dengan Rif’an selaku Waka 

Kurikulum MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus menjelaskan 

bahwa Manajemen peningkatan loyalitas pelanggan jasa pendidikan di 

MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus ini dimulai dari loyalitas 

guru kepada marasah. Guru sudah baik sesuai dengan pelaksanan 

                                                         
20

 Hasil data wawancara dengan Muhammad Ali Asyhari, Kepala MTs NU Miftahul Falah 

Cendono Dawe Kudus, 20 Maret 2020. 
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pembelajaran yang baik, guru melakukan tugas dengan baik sesuai 

kurikulum pembelajaran dan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, 

semangat dalam menjalani tugasnya yang menjadikan dedikasi mereka 

tinggi terhadap apa yang diemban menjadi guru. Siswa merasa tertarik 

dengan metode dan media pembelajaran yang dipakai sebagai pembantu 

dalam memahami materi. Selain itu, layanan dan fasilitas yang ada di 

madrasah bisa senantiasa dipakai untuk menambah wawasan pendidikan 

siswa. Juga dalam hal pembelajaran, siswa diberikan kesempatan penuh 

untuk memperluas wawasan dengan adanya buku-buku diperpustakaan, 

atau komputer di ruang laborat. Hal ini siswa sebagai pelanggan 

pendidikan diupayakan untuk senantiasa memakai fasilitas madrasah demi 

meningkatkan kualitas pelayanan madrasah terhadap pelanggan 

pendidikan. Begitu juga guru-guru selalu mengupayakan berkomitmen 

pada madrasah dengan sebaik mungkin dalam melayani siswa sebagai 

penerima pelajaran. Layanan kepada pelanggan pendidikan atau kepada 

siswa memang diutamakan sebagai langkah guru berkomitmen dan 

loyalitas tinggi terhadap madrasah. 21
 

Kemudian data dari Noor Said selaku guru di MTs NU Miftahul 

Falah Cendono Dawe Kudus mengatakan bahwa manajemen peningkatan 

loyalitas pelanggan jasa pendidikan yang ditekankan yakni: 22
 

a. Perencanaan dalam layanan pendidikan kepada siswa. 

                                                         
21

 Hasil data wawancara dengan Rif’an, Waka Kurikulum MTs NU Miftahul Falah 

Cendono Dawe Kudus, 14 Maret 2020. 

22
 Hasil data wawancara dengan Noor Said, Guru MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe 

Kudus, 20 Maret 2020. 
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b. Kesetiaan guru pada madrasah dalam memberikan pembelajaran 

kepada siswa. 

c. Menjadikan siswa tertarik dengan metode, dan sistem pembelajaran 

guru dalam layanan pendidikan. 

d. Siswa mampu mengembangkan pola pikir dan bakat setelah adanya 

pembelajaran. 

e. Mampu menerapkan sikap terpuji dari hasil pembelajaran yang 

disampaikan. 

f. Mengembangkan pola pikir siswa ketika menerima pemahaman dari 

materi yang disampaikan, dan juga; 

g. Out put siswa dapat memberikan kepuasan dalam belajar di madrasah 

demi kualitas layanan pendidikan terhadap siswa, dan menjadi 

pelanggan dalam menerima materi pembelajaran. 

Selanjutnya data hasil wawancara dengan Muhammad Sulis 

selaku siswa MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus bahwa 

manajemen peningkatan loyalitas pelanggan jasa pendidikan di madrasah 

ini yakni:
23

 

a. Komitmen guru terhadap madrasah yang tinggi dengan 

mengutamakan mutu pembelajaran. 

b. Adanya kesetiaan siswa terhadap guru dalam menerima materi 

pembelajaran. 

c. Guru merencanakan pembelajaran yang sudah dipersiapkan. 

                                                         
23

 Hasil data wawancara dengan Muhammad Sulis, Siswa MTs NU Miftahul Falah 

Cendono Dawe Kudus, 14 Maret 2020. 
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d. Siswa mampu menggunakan media pembelajaran (buku atau 

komputer) yang efektif dalam penerapan pembelajaran. 

e. Siswa mampu menularkan pengetahuannya kepada teman lain atau 

orang lain dalam memahami pelajaran. 

f. Siswa dapat menggunakan fasilitas layanan madrasah untuk 

menunjang pendidikan dan pembelajaran. 

Hal ini dapat digaris bawahi manajemen peningkatan loyalitas 

pelanggan jasa pendidikan di MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe 

Kudus yakni perencanaan pendidikan dengan tujuan akan tercapai, tujuan 

pendidikan akan tercapai jika memberikan layanan yang baik dan loyalitas 

tinggi terhadap siswa, dan hasil belajar bisa lebih baik, layanan dan 

fasilitas yang ada di madrasah bisa senantiasa dipakai untuk menambah 

wawasan pendidikan siswa. Mengembangkan pola pikir siswa ketika 

menerima pemahaman dari materi yang disampaikan, dan juga out put 

siswa dapat memberikan kepuasan dalam belajar di madrasah demi 

kualitas layanan pendidikan terhadap siswa, dan menjadi pelanggan dalam 

menerima materi pembelajaran, terbentuknya kepribadian yang baik, dan 

lengkap komponen pendidikan yang dimiliki maka akan menciptakan hasil 

pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kualitas pelayanan 

madrasah terhadap pelanggan pendidikan. 

Oleh karena itu, salah satu yang melandasi pentingnya guru harus 

terus berusaha mengembangkan diri karena pendidikan berlangsung 

sepanjang hayat. Hal ini berlaku untuk diri guru dan siswa di mana usaha 
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seseorang untuk mencapai perkembangan diri serta karyanya tidak pernah 

selesai. Selain itu bahwa sistem pengajaran, materi pengajaran dan 

penyampaiannya kepada siswa selalu perlu dikembangkan. Hal ini 

merupakan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Upaya pengembangan sistem pengajaran, pembenahan isi serta teknologi 

organisasi materi pengajaran dan pencarian pendekatan strategi, metode, 

teknik pengajaran (perkembangan diri siswa) selalu perlu dikaji dan atau 

dikembangkan demi efektivitas dan efisiensi kerja kependidikan. 

Pendidikan merupakan salah satu pilar kebijakan di Indonesia saat 

ini. Dilihat dari sistem pendidikan, mutu pendidikan dapat dicapai 

manakala terjadi proses kegiatan belajar-mengajar yang bermutu. Dalam 

hal ini, program sertifikasi guru adalah program yang didesain untuk 

melihat kelayakan guru dalam berperan sebagai agen pembelajaran yang 

profesional yang akan turut menjamin mutu pendidikan. 

Hal senada juga dikemukan bahwa komitmen sebagai loyalitas 

pelanggan dalam dunia pendidikan bermanfaat untuk mengetahui 

perkembangan dan kemajuan organisasi sesuai dengan standar yang 

dibakukan dan sekaligus sebagai umpan balik bagi pekerja sendiri untuk 

dapat mengetahui kelemahan, kekurangannya sehingga dapat memperbaiki 

diri dan meningkatkan kinerjanya. Menilai kinerja guru dapat ditunjukkan 

dari seberapa besar kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan dipenuhi, 
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kompetensi-kompetensi tersebut meliputi: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
24

 

Loyalitas pelanggan pendidikan ini meliputi indikator sebagai 

berikut: sepadan dengan harapan peserta didik, serasi dengan aspirasi 

masyarakat maupun perorangan, cocok dengan kebutuhan masyarakat, 

sesuai dengan kondisi lingkungan, selaras dengan tuntutan zaman, dan 

sesuai dengan teori, prinsip, dan/atau nilai baru dalam pendidikan. 

Pembelajaran yang bermutu juga harus mempunyai daya tarik yang kuat 

dan loyalitas tinggi, indikatornya meliputi: kesempatan belajar yang 

tersebar dan karena itu mudah dicapai dan diikuti, isi pendidikan yang 

mudah dicerna karena telah diolah sedemikian rupa, kesempatan yang 

tersedia yang dapat diperoleh siapa saja pada setiap saat diperlukan, pesan 

yang diberikan pada saat dan peristiwa yang tepat, keterandalan yang 

tinggi, terutama karena kinerja lembaga dengan lulusannya yang 

menonjol, keanekaragaman sumber daya manusia baik yang dengan 

sengaja dikembangkan maupun yang sudah tersedia dan dapat dipilih serta 

dimanfaatkan untuk kepentingan belajar, clan suasana yang akrab hangat 

dan merangsang pembentukan kepribadian peserta didik. Artinya, dalam 

melaksanakan tugas sebagai pendidik, guru harus dapat memenuhi 

keinginan atau harapan siswa ini merupakan sarana menuju kualitas dan 

proses ilmiah yang memerlukan pertanggungjawaban moral dan akademis, 

                                                         
24

 Mangkunegara Anwar Prabu, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, 

Bandung:PT Remaja Rosdakarya, hlm. 69. 
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sehingga apapun yang dilakukan guru semata untuk untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

Selain itu, di antara faktor yang dapat meningkatkan mutu dalam 

komitmen pembelajaran dan layanan pelanggan pendidikan adalah sebagai 

berikut: 

a. Kesiapan guru dalam membimbing anak saat pembelajaran 

berlangsung. 

Seorang guru sebelum mengajar harus menguasai bahan 

pelajaran yang akan disampaikan. Dalam hal ini, beliau sebelum 

mengajar sudah menguasai materi pelajari yang akan disampaikan. 

Sehingga dengan penguasaan materi tersebut, siswa dapat aktif selama 

proses belajar mengajar berlangsung. 

b. Tersedianya sarana prasarana dalam pembelajaran. 

Prasarana dan sarana pendidikan adalah semua benda bergerak 

maupun tidak bergerak, yang diperlukan untuk menunjang 

penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Prasarana dan sarana pendidikan merupakan 

keseluruhan proses pengadaan, pendayagunaan, dan prasarana dan 

peralatan yang digunakan untuk menunjang pembelajaran PAI agar 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tercapai secara efektif dan 

efisien. 

c. Kedisiplinan dalam mengajar sehingga guru dapat mempersiapkan 

bahan yang sesuai dengan waktu yang tersedia. 
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Kedisiplinan dalam mengajar yang dimaksud adalah sikap dan 

nilai-nilai yang harus ditanamkan dan dilakukan oleh setiap guru  agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

d. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar 

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif.  

Metode atau teknik penyajian untuk memotivasi anak didik 

agar mampu menerapkan dan pengalamannya untuk memecahkan 

masalah. Guru hendaknya jangan menggunakan teknik penyajian yang 

sama. Bila beberapa tujuan ingin diperoleh, maka guru dituntut 

memiliki kemampuan tentang berbagai metode atau 

mengkombinasikan beberapa metode yang relevan. Metode dan teknik 

mengajar bertujuan agar materi pelajaran dapat diterima dengan mudah 

oleh murid disamping untuk memotivasi murid agar dapat mencerna 

dan menerapkan pengetahuan dan pengalamannya untuk memecahkan 

masalah. Untuk itu guru perlu menguasai berbagai bentuk metode 

mengajar untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar dengan 

berbagai pertimbangan yang antara lain mencakup tujuan, materi, dan 

kelas atau sarana. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar 

guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara 

efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu 

langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-

teknik penyajian atau biasanya disebut metode mengajar. Dengan 
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demikian, metode mengajar adalah strategi pengajaran sebagai alat 

untuk mencapai tujuan yang diterapkan. 

Peserta didik memiliki berbagai potensi yang siap untuk 

berkembang, misalnya kebutuhan, minat, tujuan, abilitas, intelegensi, 

emosi dan lain-lain. Tiap individu peserta didik mampu berkembang 

menurut pola dan caranya sendiri. Mereka dapat melakukan berbagai 

aktivitas dan mengadakan interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan 

pendidik merupakan faktor penggerak dalam menghantarkan murid untuk 

mencapai tujuan. Sehingga pendidik besar sekali tanggungjawabnya dalam 

memberi motivasi, mengerakkan, serta membentuk pribadi anak didik 

menuju pribadi muslim yang sempurna. 

Secara sederhana peningkatan loyalitas pelanggan dapat diartikan 

sebagai upaya membantu guru dalam pembelajaran, yang tidak mampu 

mengelola sendiri, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi memenuhi 

kualifikasi, yang terakreditasi menjadi terakreditasi. Kematangan, 

kemampuan mengelola sendiri, pemenuhan kualifikasi, merupakan ciri-ciri 

profesionalisme. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan profesional 

guru dapat juga diartikan sebagai upaya membantu loyalitas pelanggan 

dalam dunia pendidikan. 

Loyalitas guru dalam menjalankan profesi kependidikannya yang 

teramat luas, termasuk didalamnya loyalitas guru sebagai pendidik dan 

sebagai pengajar yang melaksanakan peraturan dari kepala madrasah 

dengan kesetiaan menjalankan tugasnya. Akan tetapi, muara tugas utama 
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kedua peran tersebut terjadi pada arena proses pembelajaran, yaitu suatu 

upaya guru dalam menciptakan situasi interaksi pergaulan sosial dengan 

merekayasa lingkungan yang kondusif bagi terjadinya perkembangan 

optimal peserta didik. Selain itu loyalitas siswa terhadap madrasah dengan 

senantiasa belajar dan setia terhadap keadaan dan kemajuan madrasah. 

Upaya itu adalah membuat sinergi semua unsur yang terlibat bagi 

terciptanya lingkungan yang kondusif untuk terjadinya proses 

pembelajaran pada peserta didik. 

Kualitas pendidikan dapat dikatakan sebagai gambaran mengenai 

baik-buruknya hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam proses 

pembelajaran yang dilaksanakan. Sekolah dianggap bermutu atau 

berkualitas bila berhasil mengubah sikap, perilaku dan keterampilan 

peserta didik dikaitkan dengan tujuan pendidikannya. Mutu pendidikan 

sebagai sistem selanjutnya tergantung pada mutu komponen yang 

membentuk sistem, serta proses pembelajaran yang berlangsung hingga 

membuahkan hasil. Berkaitan dengan pembelajaran yang bermutu, bahwa 

konsep mutu pembelajaran mengandung lima rujukan, yaitu kesesuaian, 

daya tarik, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pembelajaran. 

Selain itu, berikut ini merupakan penentu mutu pendidikan 

mengajar di sekolah, yaitu: 

a. Loyalitas guru 

Guru dikatakan berkualitas ketika mempunyai skill sebagai 

berikut ini: 
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1) Menguasai kurikulum 

2) Menguasai semua materi pelajaran 

3) Terampil menggunakan multi metode pembelajaran 

4) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugasnya 

5) Memiliki kedisiplinan dalam arti yang seluas-luasnya. 

b. Majemen pendidikan 

Hal ini perlu mendapat sorotan yang khusus. Karena manajemen 

pendidikan di sekolah sangat urgen ini adalah roh untuk kemajuan 

sekolah. Karena di sini terdapat proses untuk meraih visi dan misi 

sekolah. 

c. Buku dan sarana pendidikan 

Dalam hal ini sangat penting bagi sekolah. Karena sekolah yang 

bermutu membutuhkan  buku dan sarana yang cukup lengkap untuk 

menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Buku dan sarana 

pendidikan harus siap pakai ketika akan digunakan oleh warga 

sekolah. 

d. Fisik dan penampilan sekolah 

Sekolah adalah salah satu tempat menuntut ilmu. Kegiatan 

utama di lembaga   ini   adalah   proses   belajar   dan   mengajar 

(PBM). Keberhasilan   PBM   dipengaruhi   oleh   banyak   komponen,   

dia antaranya guru, kurikulum, sarana dan prasarana pendukung, dan 

fisik serta penampilan sekolah. 
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Wajar jika fisik dan penampilan sekolah menjadi salah satu 

indikator kualitas sekolah. Jika proses pembelajaran itu berkualitas, 

asumsinya hasil pembelajaran juga akan optimal. Tentu saja, proses 

dan hasil yang bermutu tidak saja tergantung pada komponen di atas. 

e. Partisipasi masyarakat 

Sekolah tanpa adanya dukungan masyarakat pasti tak akan 

berjalan dengan sempurna. Masyarakat merupakan pilar penting bagi 

tumbuhnya sebuah sekolah berkualitas. Karena itu, hubungan sekolah 

dengan masyarakat harus selalu menjadi perhatian siapa pun agar   

sekolah juga dapat lebih bertanggung jawab terhadap penggunanya.   

Sebaliknya, masyarakat dapat mengembangkan kapasitas kolektif 

untuk mendukung peningkatan kualitas sekolah.25 

Menurut peneliti,  penentu  mutu proses belajar mengajar di 

sekolah  sangatlah  kompleks  serta  dinamik.  Karena  dalam  mutu 

pendidikan yang menjadi objek adalah peserta didik. Sehingga peserta 

didik dikatakan bermutu, jika mampu menjawab atau dibutuhkan oleh 

masyarakat pada umumnya. Hal ini yang menjadikan manajemen 

peningkatan loyalitas pelanggan jasa pendidikan dalam dunia pendidikan. 

 

 

                                                         
25

 Sallis, E., 2011, Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Yogyakarta: IRCiSoD, hlm. 29-

30. 
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2. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen peningkatan 

loyalitas pelanggan jasa pendidikan di MTs NU Miftahul Falah 

Cendono Dawe Kudus tahun 2019/2020 

Setiap lembaga senantiasa menginginkan agar personil-personilnya 

melakukan tugas secara optimal dan menyumbangkan setiap 

kemampuannya untuk kepentingan lembaga, serta bekerja lebih baik dari 

hari ke hari. Disamping itu, tenaga kependidikan sendiri, sebagai manusia 

juga membutuhkan peningkatan dan perbaikan pada dirinya termasuk 

dalam tugasnya. Sehubungan dengan itu, fungsi pembinaan dan 

pengembangan tenaga kependidikan merupakan fungsi pengelolaan 

personil yang mutlak diperlukan untuk memperbaiki, menjaga, dan 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Kegiatan ini dapat dilakukan 

dengan cara on the job training dan in service training. Kegiatan 

pembinaan dan pengembangan ini tidak hanya menyangkut aspek 

kemampuan, tetapi juga menyangkut karir tenaga kependidikan. 

Untuk itu, kerja produktif perlu didukung oleh kemauan yang 

tinggi, kemampuan kerja yang sesuai dengan isi kerja, lingkungan yang 

nyaman dan kondusif, penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup 

minimum, jaminan sosial yang memadai, kondisi kerja yang manusiawi, 

serta hubungan kerja yang harmonis. 

Hasil data wawancara dengan Noor Said selaku guru di MTs NU 

Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus mengatakan bahwa faktor-faktor 

yang mendukung manajemen peningkatan loyalitas pelanggan jasa 
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pendidikan di MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus yakni 

komitemn guru terhadap pembelajaran di madrasah, guru mampu 

mengoptimalkan pembelajaran dikelas dengan layanan yang baik kepada 

siswa, mengajak siswa memahami materi yang telah disampaikan, 

mengembangkan keterangan atau penjelasan yang sesuai dengan materi, 

memberi kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi terkait materi yang 

dibahas, mengerjakan evaluasi sesuai materi yang dismapaikan. Serta 

mengarahkan kepada siswa sebagai pelanggan pendidikan agar siswa 

terarah dan diperhatikan dalam memhami pelajaran.26 

Kemudian hasil data dari Rif’an selaku Waka Kurikulum MTs NU 

Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus bahwa faktor yang mempengaruhi 

manajemen peningkatan loyalitas pelanggan jasa pendidikan di MTs NU 

Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus antara lain: 27 

a. Kesetiaan siswa terhadap pembelajaran guru. 

b. Guru tepat waktu dalam kehadiran. 

c. Mampu memilih LKS yang sesuai dengan kurikulum terkini. 

d. Mengarahkan siswa dan memberikan penjelasan sesuai materi. 

e. Mengajak siswa berdiskusi dan bertukar pendapat mengenai materi 

yang dibahas dalam pembelajaran. 

f. Memberikan layanan dengan baik kepada siswa sebagai penerima 

materi pembelajaran dan loyalitas pelanggan pendidikan. 

                                                         
26

 Hasil data wawancara dengan Noor Said, Guru MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe 

Kudus, 20 Maret 2020. 

27
 Hasil data wawancara dengan Rif’an, Waka Kurikulum MTs NU Miftahul Falah 

Cendono Dawe Kudus, 14 Maret 2020. 
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Sedangkan hasil data wawancara dengan Ali Asyhari selaku 

Kepala MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus menambahkan 

bahwa faktor yang mempengaruhi manajemen peningkatan loyalitas 

pelanggan jasa pendidikan di madrasah ini bahwa pembelajaran menjadi 

lebih bermotifasi dengan adanya pelayanan yang optimal, mengedepankan 

ide-ide demi perkembangan pendidikan, mereka memiliki perhatian dan 

menghargai waktu dalam menyampaikan materi kepada siswa, guru 

memberikan pencapaian target materi dalam pembelajaran, dan guru 

dituntut lebih baik dan lebih kreatif dalam mengajar agar siswa sebagai 

pelanggan pendidikan mampu memahami materi dengan baik, dan 

menajdikan nyaman dalam belajar agar mereka puas dalam menerima 

materi pelajaran selama mengenyam pendidikan di madrasah.
 28

 

Selanjutnya hasil data wawancara dengan Sulis selaku siswa MTs 

NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus menambahkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi manajemen peningkatan loyalitas pelanggan 

jasa pendidikan di MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus ini guru 

fokus dalam mengajar dengan menyesuaikan materi dan memberikan 

arahan pendidikan yang relevan dengan kurikulum terkini, pemberian 

motivasi dari guru dalam pembelajaran, mengedepankan ide-ide demi 
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perkembangan pendidikan, mereka memiliki perhatian dan menghargai 

waktu dalam menyapaikan materi kepada siswa.
29

 

Paparan tersebut dapat digaris bawahi bahwa faktor-faktor yang 

mendukung manajemen peningkatan loyalitas pelanggan jasa pendidikan 

di MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus yakni guru mampu 

mengoptimalkan pembelajaran dikelas, mengajak siswa memahami materi 

yang ada di lember kerja siswa, mengedepankan ide-ide demi 

perkembangan pendidikan, mereka memiliki perhatian dan menghargai 

waktu dalam menyampaikan materi kepada siswa, mengembangkan 

keterangan atau penjelasan yang sesuai dengan materi, memberi 

kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi terkait materi yang dibahas, 

memberikan pencapaian target materi dalam pembelajaran, fokus dalam 

mengajar agar lebih baik dan lebih kreatif dalam mengajar, memberikan 

layanan dengan baik kepada siswa sebagai penerima materi pembelajaran 

dan loyalitas pelanggan pendidikan, dan menajdikan nyaman dalam 

belajar agar mereka puas dalam menerima materi pelajaran selama 

mengenyam pendidikan di madrasah. 

Hasil penelitian tersebut mengenai faktor-faktor yang mendukung 

manajemen peningkatan loyalitas pelanggan jasa pendidikan di MTs NU 

Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus dapat dirinci sebagai berikut: 

 

a. Guru mampu mengoptimalkan pembelajaran dikelas 
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Hal yang mendukung manajemen peningkatan loyalitas 

pelanggan jasa pendidikan di MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe 

Kudus mereka mengoptimalkan proses pembelajaran dengan berbagai 

macam cara dalam menjalani profesi di kelas sebagai guru dalam 

melayani pelanggan pendidikan 

Guru sebagai tenaga professional harus memiliki pola pikir yang 

menggambarkan profesionalitas. Ada batasan adanya 5 pola pikir yang 

harus dimiliki oleh seorang professional yaitu pikiran yang terbentuk 

dan diimplementasi dalam sebuah tindakan kerja mandiri dalam 

kegiatan nyata adalah keterampilan dan kemampuan yang harus 

terlatih dan terus menerus disempurnakan dari waktu ke waktu. 

Membina siswa dengan memberikan penjelasan sesuai materi dan 

layanan baik. Keterampilan ini perlu dibina setiap saat. Ada beberapa 

prinsip dalam membina, yaitu motivasi belajar dan keingintahuan yang 

tinggi, keuletan dan ketangguhan dalam menjalani proses berlatih 

secara berkesinambungan, kesediaan refleksi diri yang membuat 

seseorang menyadari kekurangan dan kesalahannya, lalu 

memperbaikinya.  

b. Adanya kedisiplinan dan menghargai waktu. 

Sebagai pendukung dalam loyalitas pelanggan jasa pendidikan, 

di MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus berlaku disiplin di 

segala hal, terutama dalam kehadiran di sekolah. Oleh karena itu guru 

dituntut untuk disiplin demi loyalitas kinerja guru dan menghargai 
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waktu dalam penyamapai materi pembelajaran yang ada dalam lembar 

kerja siswa.  

Disiplin merupakan sikap mental yang tecermin dalam 

perbuatan tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa 

kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma 

dan kaidah yang berlaku. Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan 

seseorang atau kelompok yang senantiasa berkehendak untuk 

mengikuti atau mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan.  

Kedisiplinan dapat dilakukan dengan latihan antara lain dengan 

bekerja menghargai waktu dan biaya akan memberikan pengaruh yang 

positif terhadap produktivitas guru. Dari pengertian diatas dapat kita 

simpulkan bahwa disiplin mengacu pada pola tingkah laku dengan 

ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Adanya hasrat yang kuat untuk melaksanakan sepenuhnya apa 

yang sudah menjadi norma, etik, dan kaidah yang berlaku dalam 

masyarakat. 

2) Adanya prilaku yang dikendalikan. 

3) Adanya ketaatan. 

Kedisiplinan mempunyai peranan penting dalam mencapai 

tujuan pendidikan. Berkualitas atau tidaknya belajar siswa sangat 

dipengaruhi oleh paktor yang paling pokok yaitu kedispilan, 

disamping faktor lingkungan, baik keluarga, sekolah, kedisiplinan 

setra bakat siswa itu sendiri.  
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c. Senantiasa bertukar pikiran dan kerjasama demi kemajuan sekolah dan 

pengembangan guru. 

Guru yang tidak putus asa dalam pengembangan pembelajaran, 

mereka memiliki kreatifitas tinggi membahas kualitas materi yang ada 

dalam lembar kerja siswa. Mereka saling bertukar pikiran dan 

kerjasama antar guru lain demi kemajuan pembelajaran di MTs NU 

Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus. 

d. Memiliki pencapaian target materi dalam pembelajaran. 

Guru di MTs NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus 

memiliki kesadaran administrasi dalam pembelajaran, mulai dari 

perangkat pembelajaran, perencanaan yang akan dilakukan, dan target 

yang akan disampaikan sudah ditentukan terlebih dahulu. Selain itu 

peningkatan mutu dan prestasi siswa perlu dibenahi dan ditingkatkan 

demi kemajuan dan dedikasi mereka dalam menggeluti sebagai 

seorang guru.  

e. Fokus dalam mengajar dan loyal dalam pelayanan terhadap 

keberhasilan siswa dengan baik. 

Fokus dalam mengajar dalam hal ini, guru MTs NU Miftahul 

Falah Cendono Dawe Kudus senantiasa mendahulukan kepentingan 

pembelajaran disamping pekerjaan yang lain. Terutama adalah 

bagaimana mencurahkan sepenuhnya membimbing materi yang sesuai 

dengan kurikulum dan buku pengangan di lembar kerja siswa.  

f. Guru lebih kreatif dalam mengajar. 
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Hal ini sudah sepatutnya bagi guru di MTs NU Miftahul Falah 

Cendono Dawe Kudus mereka lebih kreatif dalam proses belajar 

mengajar. Mereka mempersiapkan keperluan dan kreatif dalam 

mengatur dan mengarahkan siswa ketika menyampaikan materi 

pembelajaran, serta trampil dalam kegiatan pembelajaran. 

Dari uraian tersebut, pemberian layanan dengan baik kepada siswa 

sebagai penerima materi pembelajaran dan loyalitas pelanggan pendidikan, 

dan menajdikan nyaman dalam belajar agar mereka puas dalam menerima 

materi pelajaran selama mengenyam pendidikan di madrasah merupakan 

suatu manajemen yang perlu dilakukan dalam subuah pendidikan. Dalam 

hal ini produktifitas dapat ditinjau berdasarkan tingkatannya dengan tolok 

ukur masing-masing, yang dapat dilihat dari kinerja guru. Kinerja atau 

performansi dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, 

pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja. Hal ini untuk menunjang 

dan membantu pelaksanaan pembelajaran dan tugas guru dalam 

pembelajaran. 

Hal tersebut sejalan dengan peningkatan loyalitas pelanggan dan 

berkaitan dengan manajemen mutu. Sistem manajemen mutu merupakan 

suatu alat yang diterapkan dalam suatu organisasi, yang diterapkan untuk 

memberikan suatu transparansi mengenai aktivitas dalam organisasi. 

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kepuasan, dan dapat 

memenuhi kebutuhan para pelanggan dan pasar. 
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Adapun sistem menejemen mutu ISO 9000:2000 telah melakukan 

perubahan dengan menggunakan delapan prinsip menejemen mutu 

sebagai sebagai dasar dan versi baru, yang nantinya akan berintegrasi 

pada klausal-klausal ISO 9001:2000. Hal ini sebagai langkah dalam 

peningkatan loyalitas pelanggan. Langkah tersebut yang perlu 

diperhatikan adalah sebagai berikut:
30

 

1) Fokus Pada Pelanggan  

Pelanggan adalah kunci kelangsungan hidup suatu organisasi 

atau lembaga. Oleh karena itu, lembaga harus mengerti keinginan 

pelanggansekarang dan masa depan dengan berusaha memenuhi 

persyaratan pelanggan dan berusaha melebihi harapan pelanggan. 

2) Kepemimpinan 

Pemimpin adalah kemampuan untuk menciptakan visi yang 

mengandung kewajiban untuk mewujudkan, membawa orang lain ke 

tempat yang baru, yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

visinya kedalam kenyataan. 

3) Keterlibatan Personal 

Merupakan dasar yang terpenting dalam prinsip menejemen 

mutu. Personel pada semua tingkatan adalah modal utama lembaga, 

dimana keterlibatan kemampuannya secara penuh sangat bermanfaat 

bagi lembaga. 
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4) Pendekatan Proses 

Standar internasional ISO mengembangakan pemakaian 

pendekatan proses pada masa pembuatan, penerapan, dan 

peningkatan sistem menejemen mutu yang efektif. Hal ini 

dimaksudkan untuk meningkakan kepuasan pelanggan dengan 

memenuhi berbagai persyaratan pelanggan. 

5) Pendekatan Sistem Untuk Pengelolaan 

Pendekatan sistem untuk pengelolaan baru dapat dilaksanakan 

bila pendekatan proses telah dilaksanakan. Dengan kata lain, 

pendekatan sistem untuk pengelolaan adalah kumpulan dari 

pendekatan prooses. 

6) Peningkatan Berkesinambungan 

Peningkatan berkesinambungan harus menjadi sasaran tetap 

perusahaan. Hal ini dimaksudkan bahwa setelah dilakukan 

peningkatan yang pertama kali, maka sebelum ditingkatkan terlebih 

dahulu dilakukan stabilisasi. Bila stabilisasi sudah berjalan baru 

dilanjutkan dengan meningkatkan standar begitu seterusnya. 

7) Pembuatan Keputusan Berdasarkan Fakta 

Keputusan yang efektif adalah keputusan yang berdasarkan 

analisis data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

8) Hubungan Saling Menguntungkan dengan Pemasok 
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Organisasi dan pemasoknya adalah saling tergantung satu 

sama lain dan merupakan hubungan yang saling menguntungkan 

dalam meningkatkan kemampuan keduanya dalam memberi nilai. 

9) Hubungan Saling Menguntungkan dengan Pemasok 

Organisasi dan pemasoknya adalah saling tergantung satu 

sama lain dan merupakan hubungan yang saling menguntungkan 

dalam meningkatkan kemampuan keduanya dalam memberi nilai. 

Kualitas pembelajaran dapat diukur dan ditentukan oleh sejauh mana 

kegiatan pembelajaran tertentu dapat menjadi alat perubahan tingkah laku 

peserta didik ke arah yang sesuai dengan tujuan (kompetensi) yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, dampak dari sertifikasi ini guru dituntut 

mampu merancang, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik perkembangan dan 

kebutuhan peserta didik, keadaan lingkungan sekitar dan ketersediaan 

sarana prasarana pendidikan serta kondisinya. 

Hal tersebut telah dijelaskan oleh Mulyasa dalam Manajemen 

Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi, bahwa kepala 

sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, 

yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan 

pada umumnya direliasasikan. Sehubungan dengan MBS, kepala sekolah 

dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja. Dengan begitu 
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MBS sebagai paradigma baru pendidikan dapat memberikan hasil yang 

memuaskan.
31

 

Salah satu yang melandasi pentingnya guru harus terus berusaha 

mengembangkan diri karena pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Hal 

ini berlaku untuk diri guru dan siswa di mana usaha seseorang untuk 

mencapai perkembangan diri serta karyanya tidak pernah selesai. Selain 

itu bahwa sistem pengajaran, materi pengajaran dan penyampaiannya 

kepada siswa selalu perlu dikembangkan. Hal ini merupakan dampak dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya pengembangan 

sistem pengajaran, pembenahan isi serta teknologi organisasi materi 

pengajaran dan pencarian pendekatan strategi, metode, teknik pengajaran 

(perkembangan diri siswa) selalu perlu dikaji dan atau dikembangkan 

demi efektivitas dan efisiensi kerja kependidikan. 

Hal-hal di atas itu tidak harus terjadi di kelas, guru harus 

mengambil tindakan untuk menenangkan suasana kelas sehingga terjadi 

interaksi yang kondusif antara guru dan anak didik. Salah satu usaha 

untuk memancing perhatian anak didik adalah dengan menggunakan 

media yang merangsang anak didik untuk berpikir. Cara lainnya adalah 

menghubungkan yang akan dijelaskan itu dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki oleh anak didik / bahan apersepsi. 
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Menurut Oemar Hamalik, untuk mencapai suatu tujuan dalam 

pembelajaran, maka tidak akan lepas dengan adanya komitmen dari faktor 

yang mendukung terhadap keberhasilan usaha tersebut, diantaranya yaitu: 

1. Faktor Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan dasar adalah 

agar murid mempunyai bekal ilmu tentang keimanan, ketaqwaan, 

disiplin, jujur, mandiri, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan 

ajaran Islam dengan baik dan benar. 

2. Faktor Peserta Didik 

Peserta didik memiliki berbagai potensi yang siap untuk 

berkembang, misalnya kebutuhan, minat, tujuan, intelegensi, emosi 

dan lain-lain. Tiap individu peserta didik mampu berkembang menurut 

pola dan caranya sendiri. Mereka dapat melakukan berbagai aktivitas 

dan mengadakan interaksi dengan lingkungannya.
32

 

3. Faktor Guru 

Guru merupakan faktor penggerak dalam menghantarkan murid 

untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu pendidik besar sekali 

tanggungjawabnya dalam memberi motivasi, mengerakkan, serta 

membentuk pribadi anak didik menuju pribadi muslim yang sempurna. 
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4. Faktor Metode 

Metode merupakan cara yang harus dipenuhi oleh seorang guru 

dalam menyampaikan suatu materi pelajaran. Hal ini harus sesuai 

dengan situasi dan kondisi dan harus sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. 

5. Faktor Media  

Media atau alat pendidikan adalah segala perlengkapan yang 

harus dipenuhi oleh seorang guru dalam usaha pendidikan. Dalam 

kehidupan pendidikan media komunikasi memberikan kontribusi yang 

besar dalam kemajuan maupun peningkatan mutu di suatu lembaga 

pendidikan. Dengan memakai media tersebut anak didik akan lebih 

mencerna dan memahami suatu pelajaran. 

Interaksi edukatif dalam pembelajaran selayaknya dibangun guru 

berdasarkan penerapan aktivitas anak didik, yaitu belajar sambil 

melakukan. Melakukan aktivitas atau bekerja adalah bentuk pernyataan 

dari anak didik bahwa pada hakekatnya belajar adalah perubahan yang 

terjadi setelah melakukan aktivitas atau bekerja. Oleh karena itu 

kurikulum dalam pembelajaran berhubungan dengan perubahan tingkah 

laku seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh 

pengalaman berulang-ulang dalam situasi tersebut, dimana perubahan 

tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon 

pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat seseorang. 
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Selain itu, pelanggan adalah setiap orang, unit, atau pihak 

dengan siapa kita bertransaksi, baik langsung maupun tidak langsung 

dalam penyediaan produk.
33

 Pelayanan dan kepuasan pelanggan 

adalah merupakan tujuan utama dalam perusahaan karena tanpa 

pelanggan, perusahaan tidak akan ada. Aset perusahaan sangat kecil 

nilainya tanpa keberadaan pelanggan. Karena itu tugas utama 

perusahaan adalah penarik dan mempertahankan pelanggan. 

Pelanggan ditarik dengan tawaran yang lebih kompetitif dan 

dipertahankan dengan memberikan kepuasan.
34

 

Kepuasan pelanggan adalah hasil dari pelanggan bahwa 

organisasi telah memenuhi atau melampaui ekspektasinya mengenai 

perilaku keseluruhan dan kriteria kinerja utama (yang telah 

diidentifikasi sebagai hal yang penting. Dalam mengevaluasi kepuasan 

pelanggan terhadap pelayanan suatu perusahaan, faktor-faktor penentu 

yang digunakan bisa berupa kombinasi dari faktor penentu kepuasan 

terhadap produk dan jasa. Umumnya yang sering digunakan 

perusahaan untuk mengetahui kepuasan pelanggan adalah aspek 

pelayanan dan kualitas barang atau jasa yang dibeli.
35

 

Untuk mewujudkan dan mempertahankan kepuasan pelanggan, 

organisasi jasa harus melakukan empat hal. Pertama, mengidentifikasi 
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siapa pelanggannya. Kedua, memahami tingkat harapan pelanggan 

atas kualitas. Ketiga, memahami strategi kualitas layanan pelanggan. 

Dan keempat, memahami siklus pengukuran dan umpan balik dari 

kepuasan pelanggan.
36

 

Faktor-faktor yang harus menjadi perhatian bagi seorang Public 

Relations Marketing (Praktisi Humas Pemasaran) dalam hal 

memberikan pelayanan (customer service) yang unggul dari bidang 

customers relations dan demi tercapainya customer satisfaction, antara 

lain sebagai berikut:  

1) Menghargai kepentingan dan kebutuhan konsumen. 

2) Menjaga sopan santun dalam berkomunikasi, sikap tindak dan 

perilaku dalam hal melayani kepentingan atau kebutuhan 

konsumen. 

3) Selalu bersikap bijaksana, bekerja secara profesional, cepat dan 

efisien, serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, 

diandalkan dan dipercaya. 

4)  Tetap menjaga rahasia pribadi pihak konsumen.
37

   

Dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 dijelaskan 

bahwa pendidikan merupakan salah satu kelompok pelayanan jasa.
38

  

Pendidikan merupakan jasa. Dalam suatu lembaga pendidikan terdapat 
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gabungan beberapa kelompok pelanggan diantaranya yaitu: a) Pelanggan 

eksternal pertama yaitu pelajar b) Pelanggan eksternal kedua yaitu orang 

tua atau kepala daerah sponsor . c) Pelanggan eksternal ketiga yaitu 

pemerintah atau masyarakat atau bursa kerja d) Pelanggan internal yaitu 

guru atau staf. 

Keberhasilan sekolah diukur dari tingkat kepuasan pelanggan, 

baik internal maupun eksternal. Sekolah dikatakan berhasil jika mampu 

memberikan pelayanan sama atau melebihi harapan pelanggan, karena 

mereka sudah mengeluarkan butged cukup banyak pada lembaga 

pendidikan. Sekolah pada dasarnya adalah untuk anak usia sekolah, 

sedangkan orang tua dan masyarakat sebagai penilai atau pemantau saja. 

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penilaian atau pemantauan bisa 

dilakuakan oleh siswa sendiri, karena mereka yang telah merasakan 

pendidikan secara langsung dan segala bentuk program studi yang 

dijalani sekolah. Demi kepentingan pendidikan hendaknya sekolah 

mendesain segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan siswa di 

sekolah sesuai dengan perkembangan zaman. Sekolah harus dapat 

menyediakan program layanan siswa yang mudah dicapai dan lengkap. 

Loyalitas jasa pendidikan ini yang harus diutamakan dalam 

rangka mendongkrak prestasi siswa dalam pembelajaran dan kepuasan 

siswa terhadap madrasah. Salah satunya mutu dan kualitas layanan pada 

pelanggan pendidikan. Sistem pendidikan yang baru menuntut adanya 

faktor dan kondisi yang baru pula baik yang berhubungan dengan sarana 
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fisik maupun non fisik. Untuk itu, diperlukan tenaga pengajar yang 

memiliki kemampuan dan kecakapan yang lebih memadai, diperlukan 

loyalitas dan sikap baru, peralatan yang lebih lengkap dan administrasi 

yang lebih teratur. Guru hendaknya dapat menggunakan peralatan dan 

bahan ajar yang lebih ekonomis, mengutamakan mutu pembelajaran, 

efisien dalam pemahaman materi, dan relevan dengan tuntutan 

masyarakat dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, faktor-faktor di 

atas dapat memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan maupun 

peningkatan loyalitas pelanggan jasa pendidikan dan peningkatan mutu 

pembelajaran di suatu lembaga pendidikan.  

 

 

  

 

 

 


