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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

              Pendidikan nasional dewasa ini sedang dihadapkan pada empat krisis 

pokok, yaitu berkaitan dengan kualitas atau mutu, relevansi atau efisiensi, 

elitisme, dan manajemen. Beberapa masalah pokok sistem pendidikan nasional 

diantaranya : ( 1 ) menurunnya akhlaq dan moral peserta didik, ( 2 ) pemerataan 

kesempatan belajar, ( 3 ) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan,     

( 4 ) birokrasi elitisme pada sistem pendidikan, ( 5 ) status kelembagaan, ( 6 ) 

manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan      

( 7 ) sumber daya manusia yang belum professional.  

                    Menghadapi hal tersebut di atas, perlu dilakukan reformasi sistem 

pendidikan terutama yang berkaitan  dengan kualitas pendidikan serta 

relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Dalam hal ini perlu 

adanya perubahan sosial yang memberi arah bahwa pendidikan merupakan 

pendekatan dasar dalam suatu proses perubahan. Dengan  demikian kegiatan 

belajar harus dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup ( live skill 

atau live competency ) yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan 

peserta didik. Pemecahan masalah secara efektif menjadi sangat signifikan dalam 

kegiatan belajar yang dilakukan melalui kerjasama secara demokratis. Upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan terus dilakukan baik secara konvensional 

maupun inovatif. 
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                        Berbagai program dimunculkan bahkan didukung  oleh badan- badan 

Internasional seperti UNICEF, ADB, dan Bank Dunia, misalnya Program 

Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM ( PKPS-BBM ) bidang pendidikan dalam 

bentuk BOS dan BKM yang semua itu dalam rangka meningkatkan kualitas 

maupun kuantitas pendidikan. Tetapi kenyataannya angka partisipasi pendidikan 

maupun kualitas pendidikan tetap rendah bahkan cenderung menurun, artinya 

program- program ini belum memberikan dampak positif. Mengapa demikian ? 

Hal ini mungkin karena pengelolaan yang terlalu kaku dan sentralik, atau lebih 

tepatnya pada masalah manajemen.  

                        Dampak dari pelaksanaan otonomi pendidikan adalah adanya perubahan 

dari sistem sentralisasai ke desentralisasi. Konsep desentralisasi pendidikan pada 

jenjang pendidikan dasar yang tengah disiapkan oleh Departemen Pendidikan 

Nasional adalah dengan cara memberikan otonomi yang luas pada institusi 

sekolah dalam konsep Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ). Dengan MBS 

pemberdayaan sekolah dapat dilakukan secara optimal yang berorientasi pada 

empat aspek yaitu : meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan, relevansi, dan 

efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Banyak faktor yang menentukan 

keberhasilan pelaksanaan MBS yang berada dalam lingkup struktural  dan non 

struktural. Secara struktural misalnya komitmen politik dan kebijakkan 

pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional yang bersifat 

makro. Dalam lingkup non struktural  misalnya tersedianya anggaran sekolah, 

sarana prasarana, kelembagaan sekolah, manajemen kepala sekolah, SDM, 
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partisipasi orang tua siswa dan masyarakat, proses belajar mengajar, dan kultur 

masyarakat lokal. 

               Perbaikan sistem pendidikan menjadi keniscayaan dan sangat signifikan 

dalam sejarah bangsa. Setiap proses pendidikan akan mengembangkan seluas-

luasnya potensi individu menuju perbaikan dan perubahan. Upaya meningkatkan 

mutu pendidikan merupakan serangkaian kebijakan yang harus dilakukan 

menyusul adanya indikasi semakin merosotnya mutu pendidikan akhir- akhir ini. 

Pemerintah sudah berupaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang 

diamanatkan Undang- Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, khususnya pasal 3 yang menyebutkan: “ Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. 

Konsepsi tersebut mengandung pengertian bahwa pendidikan sebagai 

proses pemanusiaan dapat dipandang dari dua sisi, sebagai proses pendewasaan 

dan sebagai sarana memasuki ekonomi produktif. Di Amerika Serikat, agenda 

pendidikan berporos pada terbentuknya masyarakat demokratis. Hal tersebut 

dikemukakan oleh Dewey sebagaimana dikutip Danim (2006: 5) yang 

menyatakan bahwa “agenda utama pendidikan secara fungsional adalah 
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membentuk komunitas-komunitas sosial ideal sebagai bagian dari proses 

transformasi pendewasaan peserta didik”. 

Di Indonesia, pendidikan terkelompokkan menjadi tiga jenis yaitu 

pendidikan formal, non-formal, dan informal. Hal ini tertuang dalam Pasal 13 

(ayat 1) Undang Undang No. 20 tahun 2003. Dalam pasal tersebut dinyatakan 

bahwa “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal 

yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Adapun jalur pendidikan formal 

tersebut memiliki tiga jenjang, yaitu pendidikan dasar, menengah dan jenjang 

pendidikan tinggi. 

Jenjang pendidikan dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang 

paling penting. Hal ini dikarenakan bahwa jenjang ini menjadi landasan bagi 

pendidikan pada tingkat berikutnya. Terkait dengan hal ini, Tilaar (2005: 8), 

menyatakan bahwa pendidikan dasar merupakan basis dari pembangunan 

manusia, oleh karena itu merupakan suatu keharusan apabila pengelolaannya 

menjadi tanggungjawab pemerintah.  

Pentingnya pendidikan dasar juga menjadi perhatian seluruh dunia. 

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic 

Cooperation and Development/ OECD) bahkan mencanangkan adanya kewajiban 

agar seluruh anak memperoleh pendidikan dasar pada tahun 2015. Pada tahun 

1996, OECD mencanangkan pentingnya pendidikan dasar dengan pernyataannya 

bahwa “there should be universal primary education (UPE) in all countries by 

2015” (Coulson, 2003). Pernyataan tersebut dipertegas kembali dalam Forum 

Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal  pada tahun 2000.      
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Penyelenggaraan pendidikan dasar tidak dapat dilakukan secara asal saja 

hanya dengan mementingkan kuantitas dengan mengabaikan kualitas. Hal ini 

disebabkan karena cepat lambatnya pembangunan suatu negara sangat tergantung 

pada kualitas sumber daya manusia yang ada. Kewajiban  menyelenggarakan 

pendidikan berkualitas bagi pendidikan dasar sangat ditekankan. Hal ini 

dikarenakan pendidikan dasar dipandang sebagai salah satu hak dasar yang harus 

dihormati. Berdasarkan deklarasi hak asasi manusia yang dideklarasikan oleh 

Majelis Umum PBB dikemukakan bahwa “basic education as a human right and 

calls for primary education” (Willmore, 2004: 17).  

                    Dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah, Undang- Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 

25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi 

sebagai Daerah Otonom, hal ini membawa implikasi pada pelaksanaan otonomi 

pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar 1945 bahwa 

pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan 

pemerintah. Desentralisasi pendidikan merupakan terobosan besar dalam 

pembangunan bangsa yang selama ini memakai paradigma top down berubah  

menjadi paradigma bottom up. Sejumlah kewenangan dalam bidang pendidikan  

yang selama ini di pusat akan dilimpahkan kepada institusi penyelenggara 

pendidikan dalam bingkai pemerintah daerah.  

Berbicara mengenai mutu pendidikan, Sukmadinata dkk., (2006: 8) 

menjelaskan bahwa banyak sekali masalah mutu yang dihadapi dalam dunia 
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pendidikan.Permasalahan tersebut antara lain meliputi mutu lulusan, mutu 

pengajaran, mutu bimbingan dan latihan guru, serta mutu profesionalisme dan 

kinerja guru. Mutu-mutu tersebut terkait dengan mutu manajerial para pimpinan 

pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, media, 

sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, 

serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Lebih lanjut 

Sukmadinata, dkk., menjelaskan bahwa seluruh kelemahan mutu dari komponen-

komponen pendidikan tersebut berujung pada rendahnya mutu lulusan (output) 

(Sukmadinata, dkk., 2006: 8). 

 Mutu lulusan (output) sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berupa input 

dan proses yang ada dalam proses persekolahan. Faktor-faktor yang dapat 

menentukan tinggi rendahnya kinerja sekolah meliputi faktor input dan proses. 

Hal ini dikemukakan oleh Slamet (dalam Komariah dan  Triatna, 2005: 7) yang 

menyatakan bahwa “kinerja sekolah adalah pencapaian atau prestasi sekolah yang 

dihasilkan melalui proses persekolahan.”. Lebih lanjut, Slamet (2003: 3) 

menjelaskan bahwa kinerja sekolah diukur dari efektivitasnya, kualitasnya, 

produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehiduan kerjanya, 

surplusnya, dan moral kerjanya. 

Dalam penelitian ini akan mengangkat masalah pengelolaan pembelajaran 

berbasis mutu di Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat 

Surakarta,sehingga diketahui sejauh mana kinerja sekolah diukur dari efektifitas, 

produktifitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja,surplus, serta moral 

kerjanya. Sekolah Dasar ( SD ) Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat 
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Surakarta merupakan salah satu sekolah yang mencoba menerapkan model 

Manajemen Berbasis Sekolah dengan bentuk yang berbeda atau lebih tepatnya 

biss dikatakan Pengelolaan Berbasisi Mutu. Kepala Sekolah yang sangat 

bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya sekolah dan potensi stake 

holder secara optimal, implementasi Kurikulum Sekolah Syari’ah, full day school, 

model pembelajaran tim dan pendekatan hati, praktik pembelajaran di lapangan    

( PPL ), adanya pembagian wilayah kerja yang secara sederhana dipilah menjadi 

tiga yaitu : masalah administrasi dan kepegawaian yang tetap dikelola  yayasan 

dalam hal ini Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kota Surakarta, pengadaan gedung dan sarana pembelajaran 

ditangani takmir masjid Kotta Barat dimana ketua takmir sebagai Ketua Komite 

Sekolah, keterlibatan konsultan ahli Prof. Moch. Sholeh YA Ichrom, Ph.D ( alm )  

dari Universitas Negeri Sebelas Maret yang bertanggung jawab pada 

pengembangan kurikulum dan pembelajaran.  

                           Dinamika Pengelolaan Pembelajaran Berbasisi Mutu di SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat menarik untuk diteliti, khususnya  

penerapan kurikulum sekolah syari’ah, peran kepala sekolah dan pendidik,  serta  

monitoring dan evaluasi .Dengan demikian peneliti merasa perlu untuk mengkaji, 

mendalami konsep, esensi, dan hal ihkwal yang berkaitan dengan Pengelolaan 

Pembelajaran Berbasis Mutu khusunya yang berkaiatan dengan perencanaan, 

pelaksanaan dan monitoring evaluasi kurikulum syari’ah. Oleh karena itu peneliti 

mengambilt tesis ini dengan judul      “ PENGEMBANGAN KURIKULUM 
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SEKOLAH SYARIAH DI SD MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS 

KOTTA BARAT SURAKARTA ”. 

 B.  Fokus Penelitian  

                Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengembangan kurikulm sekolah 

syari’ah sebagai bagian dari pengelolan pembelajaran berbasis mutu di Sekolah 

Dasar Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta ? Fokus tersebut 

dirinci menjadi tiga subfokus.   

1. Bagaimana pengembangan kurikulum sekolah  syariah di SD  

Muhammadiyah Program Khusus Kottabat  Surakarta. 

2.    Bagaimana peran kepala sekolah dan pendidik pada pelaksanaan   

       kurikulum sekolah  syariah di SD Muhammadiyah Program Khusus 

Kottabarat  Surakarta. 

3.  Bagaimana monitoring dan evaluasi kurikulum sekolah syariah di SD 

Muhammadiyah Program Khusus Surakarta.  

C. Tujuan Penelitian  

Ada 3 yang ingin dicapai dalam penelitian ini. : 

1. Mendiskripsikan pengembangan  kurikulum sekolah  syariah di SD  

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat   Surakarta. 

2. Mendiskripsikan  peran kepala sekolah dan pendidik pada pelaksanaan  

kurikulum sekolah  syariah di SD Muhammadiyah Program Khusus 

Kottabarat  Surakarta. 

       3.  Mendiskripsikan monitoring dan evaluasi kurikulum sekolah  syariah di  

            SD  Muhammadiyah Program Khusus Kottbarat Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

                 Ada 2 manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian.  

1. Manfaat Akademik : 

           a. Pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bidang manajemen  

               pengelolaan  pembelajaran sekolah. 

           b. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Memberikan manfaat terhadap Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah                 

    PDM Kota Surakarta dalam rangka pengembangan dan penerapan                   

    kebijakan yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan sekolah. 

  b. Memberikan manfaat kepada SD Muhammadiyah Program Khusus                

      Kottabarat  Surakarta untuk meningkatkan mutu pendidikan lewat                  

      terobosan  inovasi sesuai kebutuhan sekolah.  

c. Memberikan manfaat kepada yayasan, pengelola lembaga pendidikan                      

    lainnya  dalam bidang manajemen pengelolaan sekolah yang mengacu                    

    pada  pengelolaan pembelajaran berbasis mutu . 

 

E. Daftar Istilah 

1. SD adalah singkatan dari Sekolah Dasar yang merupakan jenjang sekolah 

formal yang paling rendah,  yang masa belajarnya dimulai dari kelas 1 

sampai dengan kelas 6. 

2. Program Khusus adalah program pendidikan  SD Muhammadiyah yang 

mempunyai kekhususan tertentu seperti full day . 
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3. Syari’ah adalah hukum- hokum Allah SWT yaitu Al Qur’an dan As-Sunah    

( Hadits ) yang bersifat tetap yang dipakai sebagai pedoman. 

4. Kurikulum Sekolah Syari’ah adalah sebuah konsep modifikasi isi kurikulum 

tingkat satuan pendidikan yang menempatkan Al Qur’an dan Hadits sebagai 

pedoman dalam sebuah sitem pembelajaran/ pendidikan. 

5. Pengembangan Kurikulum Sekolah Syari’ah adalah proses penjabaran   

    kurikulum sekolah syari’ah menjadi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

6. Pelaksanaan Kurikulm Sekolah Syari’ah adalah kegiatan melaksanakan    

    proses pembelajaran sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun. 

7. Monitoring dan Evaluasi Kurikulum Sekolah Syari’ah adalah kegiatan  

     pengawasan, pembinaanm dan penilaian terhadap pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

 

 


