
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dengan mulai diberlakukannya Asean Free Trade Area (AFTA) tahun 

2003, persaingan sumber daya manusia tidak lagi dibatasi sekat geografis sebuah 

negara. Hal ini berarti persaingan antar SDM tidak hanya terjadi dalam suatu 

negara, namun juga antar negara. Kondisi ini tentu melahirkan satu konsekuensi 

logis bagi setiap negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu 

bersaing secara global. 

 Indonesia, sebagai salah satu negara yang menyetujui diberlakukannya 

perdagangan bebas di wilayah Asia, harus mampu menjawab tantangan tersebut 

dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki 

kompetensi diri. Namun dalam kenyataannya, dari beberapa indikator yang 

digunakan untuk mengukur kualitas manusia antar negara, kualitas SDM 

Indonesia lebih sering berada di peringkat terbawah. Hal ini terlihat dari indeks 

pengembangan manusia atau Human Development Index (HDI), yang sering 

dijadikan sebagai tolak ukur pengembangan kualitas manusia dunia. Hasil 

perhitungan HDI tahun 2001, menempatkan Indonesia di posisi 112 dari 175 

negara di dunia, sekaligus menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia berada 

jauh di bawah negara Asean lainnya seperti Singapura, Brunei Darussalam dan 

Malaysia (UNDP, 2003). 

Salah satu komponen dasar dalam perhitungan HDI adalah sistem 

pendidikan. Dimensi ini mengukur tingkat buta huruf pada usia dewasa, yaitu 

mereka yang berusia lebih dari 15 tahun, dan rasio jumlah penduduk yang 

mengikuti pendidikan di setiap jenjangnya, termasuk di dalamnya adalah output 



 2 

yang dihasilkan dari sistem pendidikan tersebut. Dari kedua hal itu, ternyata 

Indonesia hanya mampu meraih nilai sebesar 0.80, dan berada di posisi ke-7 dari 

seluruh negara di Asean, atau berada di kisaran 101-104 dari seluruh negara di 

dunia. Ironisnya, indeks pendidikan Indonesia ini lebih rendah 0.03 poin dari 

Malaysia, negara serumpun yang pada tahun 60 hingga 70-an masih mengirimkan 

SDM-nya untuk belajar di Indonesia. 

 

Tabel 1. Peringkat Negara-Negara Asean Berdasarkan Human Development Index 

(HDI) Tahun 2001 

 
Negara Peringkat Negara 

Asean berdasarkan 

Education Index  

Education 

Index 

Peringkat Negara 

berdasarkan seluruh 

komponen HDI  

HDI Value 

Singapura 

Brunei Darussalam 

Malaysia 

Thailand 

Philipina 

Vietnam 

Indonesia 

Cambodia 

Myanmar 

Laos 

4 

2 

5/6 

3 

1 

5/6 

7 

9 

8 

10 

0.87 

0.89 

0.83 

0.88 

0.90 

0.83 

0.80 

0.64 

0.72 

0.63 

28 

31 

58 

74 

85 

109 

112 

130 

131 

135 

0.884 

0.872 

0.790 

0.768 

0.751 

0.688 

0.682 

0.556 

0.549 

0.525 

Sumber  : Data UNDP 2003 yang diolah (www.hdr.undp.org/statistics) 

 

 Indikator lain yang sering digunakan untuk mengukur kualitas manusia 

adalah output yang dihasilkan dari sistem pendidikan tersebut. Pengukuran ini 

didapat dengan melakukan berbagai kompetisi SDM antar negara, salah satunya 

adalah International Association for The Evaluation of Education Achievement 

(IAEA) di Asia Timur, yang diadakan oleh Bank Dunia. Berdasarkan hasil studi 

IAEA, nilai ketrampilan membaca siswa SD Indonesia hanya sebesar 51.7, 

sedangkan Hongkong, Singapura dan Thailand masing-masing mampu meraih 

skor sebesar 75, 74 dan 65.1. Laporan ini juga menyebutkan bahwa anak-anak 

Indonesia hanya mampu menguasai 30% materi bacaan. Mereka sulit menjawab 

soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran, karena sebagian besar 

http://www.hdr.undp.org/statistics
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mereka lebih senang menghafal daripada melakukan penalaran (Riyanto, 2003; 

www.berita.penabur.org, 2003).  

 Kondisi ini menyiratkan adanya sesuatu yang tidak berkembang dengan 

baik dalam sistem pendidikan di Indonesia. Akibatnya, sangatlah wajar bila minat 

masyarakat Indonesia untuk menyekolahkan anak-anak mereka - dan juga minat 

pelajar itu sendiri untuk menempuh pendidikan - di luar negri semakin meningkat. 

Sebagai gambaran, tahun 1997 jumlah pelajar Indonesia di Belanda baru terdapat 

sekitar 300 orang. Namun jumlah ini meningkat lima kali lipat menjadi 1500 

orang pada tahun 2001, dan diperkirakan akan bertambah lagi menjadi 2600 orang 

pada tahun 2003 (Kompas, April 2002). 

 Berkurangnya penilaian positif masyarakat terhadap sistem pendidikan di 

Indonesia, juga dikarenakan pola pengajaran di setiap jenjang pendidikan yang 

hanya menekankan pada aspek kognitif (pengetahuan) dan cenderung 

mengabaikan daerah afektif (sikap) dan psikomotorik (ketrampilan) siswa. 

Disamping itu, dunia pendidikan juga dinilai hanya mampu menghasilkan peserta 

didik yang pandai menghafal dan berorientasi pada prestasi akademis, namun 

mengabaikan proses pembelajaran itu sendiri (Chang, 2003). Akibatnya, nilai dan 

gelar yang dimiliki seringkali tidak mencerminkan tingkat penguasaan mereka 

terhadap ilmu yang dipelajari. Bahkan tidak sedikit yang memperjualbelikan gelar 

hanya untuk meraih jabatan kerja atau posisi yang lebih tinggi.  

 Kekurangan sumberdaya manusia Indonesia juga terlihat dari lemahnya 

interpersonal skills seperti rendahnya daya saing untuk berkompetisi secara 

positif, tumpulnya kreatifitas - akibat pola penyeragaman - dan rendahnya 

produktivitas. Hal ini ditambah lagi dengan kurangnya semangat untuk belajar 

http://www.berita.penabur.org/
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sendiri, keberanian mengambil resiko serta kemampuan untuk melakukan 

negosiasi dan membuat perencanaan terhadap masa depan mereka (Dilmy, 2003). 

Padahal secara formal, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia bertujuan untuk 

membangun pola pikir yang sistematis. 

 Menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia, yang berakibat pada 

menurunnya kualitas sumber daya manusia, pada dasarnya merupakan suatu 

akibat dari ketidakseriusan pemerintah (dan masyarakat) dalam menangani sistem 

pendidikan. Salah satu bentuk ketidakseriusan itu adalah rendahnya dana yang 

dianggarkan pemerintah dalam bidang pendidikan. Dalam APBN tahun 2003, 

anggaran pemerintah untuk pendidikan belum mencapai satu persen dari Produk 

Domestik Bruto (PDB), atau baru sekitar tujuh persen dari APBN tahun berjalan. 

Padahal dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945 Amandemen keempat, disebutkan 

bahwa negara memprioritaskan anggaran minimal 20% dari APBN dan APBD 

untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Effendi, 2003; 

Hiariej, 2003). 

 Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan negara maju yang menyediakan 

anggaran antara empat hingga delapan persen dari PDB mereka, atau lebih dari 

20% APBN negara masing-masing. Malaysia dan Singapura misalnya,  

menyediakan dana sebesar 25% dari anggaran belanja negaranya, sedangkan 

negara-nagara maju lainnya menyediakan dana pendidikan hingga mencapai 30% 

(Hiariej, 2003). 

 Keterbatasan anggaran juga menjadi penyebab minimnya dana 

kesejahteraan bagi para pendidik. Sebagai gambaran, guru dengan golongan IV-A 

dan masa kerja 16 tahun hanya memperoleh pendapatan sekitar Rp 600.000 
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perbulan. Sedangkan guru dengan golongan III-D dan masa kerja 10 tahun, hanya 

mendapatkan insentif sebesar Rp 385.000 perbulan. Akibatnya, hampir sebagian 

besar waktu para pendidik digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, 

dibandingkan dengan usaha mengembangkan kemampuan dan potensi diri demi 

kemajuan anak didik. Ini menyebabkan, posisi sebagai guru kurang memiliki daya 

tarik dimata para tenaga kerja potensial Indonesia, sehingga tidaklah 

mengherankan bila sebagian besar tenaga pendidik, khususnya guru, diisi oleh 

mereka yang secara kualifikasi tidak memenuhi persyaratan untuk mengajar, dan 

tidak sepenuhnya termotivasi untuk mendidik. Padahal sejatinya, guru dan dosen 

merupakan ujung tombak dunia pendidikan, karena dari tangan merekalah transfer 

informasi dan kemajuan generasi berikutnya berada.  

 Kondisi-kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa itikad baik 

pemerintah untuk memajukan bidang pendidikan masih sebatas tataran normatif. 

Pendidikan hanya dipandang sebagai pelengkap dan bukan sebagai kebutuhan 

pokok bangsa. Padahal sesungguhnya, pendidikan merupakan cara paling efektif 

untuk meningkatkan kualitas manusia. Ini dikarenakan, selain berfungsi untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan juga berfungsi sebagai transmisi 

pengetahuan, ketrampilan, nilai dan budaya bagi masyarakat, disamping sebagai 

salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan kualitas 

manusia.  

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

 Di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di 

Indonesia, muncul beberapa model pendidikan alternatif. Model pendidikan 
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tersebut umumnya menggabungkan dan mengembangkan aspek intelektual, 

emosional, spiritual serta berbagai ketrampilan hidup (life skill) siswa.  

 Salah satu lembaga pendidikan yang menggabungkan ketiga aspek 

tersebut dalam kegiatan belajar-mengajarnya adalah Sekolah Alam Ciganjur. 

Sekolah yang berlokasi di daerah Selatan Jakarta ini menerapkan pola 

pembelajaran di alam terbuka untuk melatih aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik siswa, dengan tiga materi utama yaitu ketakwaan, keilmuan, dan 

kepemimpinan. Ketiga materi tersebut diterapkan dengan menggunakan metode 

keteladanan, pengembangan logika yang dilakukan dengan mengaplikasikan teori 

dalam bentuk praktek, serta outbound training untuk membangun jiwa 

kepemimpinan siswa. Dari ketiga metode tersebut, outbound training menjadi 

salah satu kegiatan favorit siswa di Sekolah Alam. 

 Sekolah Alam Ciganjur juga menerapkan sistem spider web dalam sistem 

pembelajarannya, yaitu suatu sistem yang mengintegrasikan satu tema ke dalam 

semua mata pelajaran. Hal ini dimaksudkan agar pemahaman siswa terhadap satu 

materi dapat bersifat integratif, komprehensif dan aplikatif. Sebagai contoh, jika 

tema besar yang diajarkan adalah „air‟, maka seluruh mata pelajaran memasukkan 

„air‟ ke dalam pokok pembahasan, termasuk tugas yang harus dikerjakan oleh 

siswa. 

 Metode lain yang digunakan adalah penggunaan saung dan alam terbuka 

sebagai tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar. Penggunaan saung dan 

alam terbuka dimaksudkan untuk menciptakan suasana menyenangkan dan 

menghindari rasa jenuh, sehingga tumbuh kesadaran pada anak bahwa “learning 

is fun”. Sistem pembelajaran di alam terbuka juga diharapkan dapat membangun 
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kemampuan dasar siswa, yaitu jiwa keingintahuan, kemampuan melakukan 

observasi dan membuat hipotesa, serta kemampuan menerapkan metode berpikir 

ilmiah. Dengan demikian pengetahuan yang didapat siswa bukan sekedar hapalan, 

namun merupakan hasil pengalaman dan penemuan mereka sendiri.  

Hal lain yang dilakukan di Sekolah Alam Ciganjur adalah menempatkan 

guru sebagai figur teladan bagi siswa. Hal ini didasari atas pandangan, bahwa 

salah satu faktor keberhasilan pendidikan adalah sosok guru yang dapat dijadikan 

panutan bagi anak didik. Oleh karenanya, salah satu syarat yang ditetapkan pihak 

sekolah dalam memilih dan merekrut guru adalah akhlak yang baik, disamping 

kemampuan akademis yang memadai. Sedangkan untuk menjaga dedikasi dan 

kualitas guru, pihak sekolah menempatkan kesejahteraan guru sebagai prioritas 

utama. 

 Sekolah Alam Ciganjur juga menerapkan prinsip „Sekolah untuk Semua‟. 

Hal ini dimaksudkan agar pendidikan tidak semata-mata diserahkan kepada guru, 

namun juga melibatkan seluruh stakeholder pendidikan agar hasil pendidikan 

yang diharapkan dapat terpadu dengan lingkungan sekitar. Sekolah untuk semua 

juga dimaksudkan bahwa lembaga pendidikan ini menerima siswa tanpa 

membedakan status sosial-ekonomi orang tua siswa. Hal ini dilakukan dengan 

menerapkan subsidi silang. Namun jumlah siswa yang mendapat subsidi dalam 

satu kelas dibatasi sebesar 30-40 persen dari jumlah seluruh siswa per kelas. 

Dengan konsep pembelajaran seperti tersebut di atas, dan dengan melihat 

kondisi di lapang bahwa siswa menjadi senang bersekolah, tidak heran bila 

kemudian banyak pihak mencoba mengadopsi model serupa untuk diterapkan di 

tempat lain. Beberapa daerah, diantaranya Bandung, Bogor, dan Semarang, mulai 
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menerapkan sistem pembelajaran sebagaimana halnya Sekolah Alam. Bahkan 

beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belanda dan Jepang, pernah melakukan 

kunjungan ke Sekolah Alam Ciganjur, untuk melihat konsep pembelajaran yang 

digunakan dari dekat (Novo, 2003). Sedangkan beberapa sekolah lainnya hanya 

mengadopsi satu atau dua metode, terutama penerapan metode outbound training 

di dalam proses pembelajaran. 

Bagi sebagian orang tua murid, terutama bagi mereka yang mengutamakan 

pendidikan akhlak dan keragaman karakter pada anak, metode pembelajaran di 

Sekolah Alam Ciganjur merupakan salah satu alternatif pilihan pendidikan formal 

bagi anak. Namun demikian, pilihan untuk menyekolahkan putra-putrinya di 

Sekolah Alam Ciganjur juga merupakan suatu pilihan yang dilematis. Ini 

dikarenakan Sekolah Alam Ciganjur belum memperoleh ijin untuk 

mnyelenggarakan Kegiatan Belajar-Mengajar (KBM) dari pemerintah.  

Salah satu penyebab tertundanya perijinan tersebut adalah penggunaan 

saung yang menggantikan fungsi gedung sekolah sebagai tempat berlangsungnya 

proses pembelajaran. Disamping itu, tidak digunakannya kurikulum nasional 

sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran, serta tidak adanya guru-guru 

pengajar lulusan ilmu kependidikan, juga menjadi salah satu penyebab 

tertundanya ijin penyelenggaraan KBM. Akibatnya, Sekolah Alam Ciganjur tidak 

dapat menyelenggarakan Ujian Akhir Nasional (UAN) bagi para siswa kelas VI, 

yang menyebabkan siswa lulusan Sekolah Alam Ciganjur tidak memiliki ijazah 

kelulusan sebagaimana halnya lulusan dari lembaga pendidikan formal lainnya.  

Ketiadaan aspek legalitas menyebabkan terbatasnya jumlah dan jenis 

lembaga pendidikan formal yang dapat dimasuki oleh siswa lulusan SD Sekolah 
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Alam Ciganjur pada jenjang berikutnya. Solusi yang dilakukan adalah dengan 

mengikutsertakan siswa Sekolah Alam Ciganjur melaksanakan ujian akhir di SD 

Negeri setempat, sehingga siswa mendapatkan ijazah atas nama SD Negeri 

setempat. Kondisi ini tentu menjadi satu permasalahan tersendiri bagi para orang 

tua murid selaku konsumen jasa di lembaga pendidikan Sekolah Alam Ciganjur. 

Ini dikarenakan, bagi sebagian mereka masalah perijinan dan status sekolah 

menjadi satu kebutuhan yang penting dari suatu lembaga pendidikan, sehingga 

tidak sedikit orang tua murid yang kemudian memindahkan putra/putrinya ke 

sekolah lain hanya karena masalah status yang tidak jelas.  

Namun bagi sebagian yang lain, ketiadaan status bukan merupakan suatu 

permasalahan. Bahkan bagi orang tua kelompok ini, proses perijinan untuk 

mendapatkan status tidak perlu dilakukan bila keberadaan status tersebut hanya 

akan merubah ciri khas yang dimiliki oleh Sekolah Alam Ciganjur. Ini 

dikarenakan pemberian status dari pemerintah akan diikuti dengan sejumlah 

persyaratan tertentu, dimana sebagian besar dari persyaratan tersebut umumnya 

tidak sesuai dengan visi dan misi Sekolah Alam. Namun jika perijinan Kegiatan 

Belajar-Mengajar dapat diperoleh tanpa merubah ciri khas sekolah, maka 

keberadaan status dapat terus diusahakan. 

Sikap ini didasari atas pandangan mereka bahwa status bukanlah hal 

terpenting dari suatu sekolah. Poin penting yang harus ada dari suatu sekolah 

adalah suasana serta metode belajar yang dapat mengekspresikan emosi dan 

kreatifitas anak. Bagi kelompok konsumen ini, hal tersebut diyakini akan mereka 

dapatkan di Sekolah Alam Ciganjur. Keyakinan ini yang mendorong orang tua 

murid Sekolah Alam Ciganjur untuk aktif  mensosialisasikan keberadaan sekolah 
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kepada publik, baik dengan mempublikasikannya melalui mulut ke mulut 

(personal selling) ataupun dengan mengikutsertakan sekolah dan siswa dalam 

event-event pendidikan dan pengadaan blogspot sekolah di dunia internet. 

Beberapa event pendidikan dalam dan luar negeri yang diikuti oleh sekolah dan 

siswa Sekolah Alam Ciganjur, seperti keikutsertaan sekolah dalam program 

Montage yang berada di bawah naungan British Council, merupakan hasil 

partisipasi aktif orang tua murid di dalam mensosialisasikan keberadaan sekolah.  

Keberadaan orang tua murid di Sekolah Alam Ciganjur yang mendukung 

keberadaan sekolah dengan ciri khas yang dimilikinya, menjadi satu gambaran 

menarik dari sebuah sekolah alternatif eksperimental. Namun demikian, 

sejauhmana sebenarnya kepuasan orang tua murid selaku konsumen Sekolah 

Alam Ciganjur, mengingat metode pembelajaran yang digunakan merupakan 

metode pendidikan formal alternatif eksperimental, yang menjadikan putra/putri 

mereka sebagai „kelinci percobaan‟ dari sebuah metode belajar yang digunakan. 

Bagaimana pula strategi yang diterapkan oleh pihak sekolah untuk dapat terus 

mempertahankan loyalitas orang tua murid selaku konsumen Sekolah Alam 

Ciganjur, mengingat saat ini beberapa lembaga pendidikan setara yang diakui 

pemerintah, mulai mengadopsi metode pembelajaran serupa.  

 

1.3.  Perumusan Masalah 

Mengacu pada kondisi di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana karakteristik konsumen jasa lembaga pendidikan Sekolah 

Alam Ciganjur berdasarkan aspek demografi ?  
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2. Bagaimana kepuasan konsumen terhadap jasa lembaga pendidikan 

Sekolah Alam Ciganjur? 

3. Bagaimana strategi pengembangan Sekolah Alam Ciganjur ke depan 

berdasarkan analisis kepuasan konsumen ? 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi karakteristik demografi konsumen jasa lembaga 

pendidikan Sekolah Alam Ciganjur.  

2. Menganalisa kepuasan konsumen pengguna jasa lembaga pendidikan 

Sekolah Alam Ciganjur. 

3. Merumuskan implikasi manajerial bagi pengembangan Sekolah Alam 

Ciganjur ke depan berdasarkan analisa kepuasan konsumen. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi lembaga pendidikan Sekolah Alam, hasil penelitian ini diharapkan 

berguna sebagai bahan pertimbangan didalam mengembangkan usaha jasa 

lembaga pendidikan yang semakin kompetitif. 

2. Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan sebagai sarana mengembangkan 

dan mengaplikasikan ilmu manajemen yang telah dipelajari, dan sebagai 

sarana pengembangan wawasan didalam mengkaji strategi yang tepat 

untuk pengembangan lembaga pendidikan Sekolah Alam. 

3. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi dan gambaran mengenai lembaga pendidikan di Indonesia, 

khususnya lembaga pendidikan Sekolah Alam Ciganjur, serta menjadi 

rujukan untuk penelitian sejenis.  




