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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan  merupakan faktor penting  yang harus dikelola dengan baik 

karena pendidikan dapat meningkatkan segenap potensi  peserta didik menjadi 

sosok sumber daya manusia  (human resource) yang berkualitas bagi suatu 

bangsa.  Tanpa pendidikan seorang anak  diyakini  tidak akan dapat menjadi 

manusia  yang bermanfaat dan bermartabat , yakni menjadi sosok manusia 

utuh (a fully functioning person). Kualitas manajemen pendidikan  sekolah 

memberikan dampak besar terhadap keberhasilan pendidikan. Pendidikan 

pada dasarnya adalah urusan masa depan anak bangsa karena pendidikan akan 

menghasilkan generasi masa depan yang akan mengisi dan melanjutkan 

pembangunan bangsa ini. Kegiatan pendidikan  menurut Paulo Freire (2000) : 

“Kegiatan pendidikan adalah kegiatan memahami makna atas realitas yang 

dipelajari”. (Rahman 2002).  Menurut UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. 

 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta  didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan , pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, 
masyarakat dan bangsa”. 

 
 
Pendidikan yang baik selalu dilakukan dengan cara mendidik yang baik  

yaitu cara yang mendasarkan pada teori dan praktek mendidik yang disepakati 

para ahli yang terangkum dalam disiplin ilmu yang disebut ilmu pendidikan. 
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Ilmu pendidikan dipahami dalam dua pengertian  yaitu sebagai seni mendidik 

(the art of educating)  dan sebagi disiplin ilmu yang mempelajari fenomena 

pendidikan dengan prinsip-prinsip ilmiah (science of education). Konsep-

konsep otonomi sekolah, pemberdayaan potensi sekolah, demokrasi 

pendidikan di sekolah dan keikutsertaan masyarakat dalam manjemen 

pendidikan dipandang sebagai pola pendidikan yang menyongsong masa 

depan. 

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan  adalah 

pengelolaan sekolah yang profesional. Kelemahan yang kita jumpai pada 

sekolah-sekolah di Indonesia adalah lemahnya manajemen , mulai dari 

manajemen pengelolaan, manajemen kepemimpinan, manajemen 

pembelajaran dan lain sebagainya. Kelemahan tersebut akan secara langsung 

maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas hasil belajar. Kualitas 

manjemen sekolah tentu mengacu pada kemampauan memenuhi standart 

kualitas yang dipersyaratkan sehingga keterlibatan pemerintah dalam 

menyediakan fasilitas pendidikan sangat diperlukan, pemerintah seharusnya 

fokus dan konsisten pada pembangunan sumber daya manusia yang 

berkualitas melalui jalur pendidikan pada sejumlah jenis dan jenjang 

pendidikan. Pendidikan merupakan prioritas utama dalam mencetak sumber 

daya manusia yang unggul, kompeten, profesional dan berbudaya. 

Daya saing sekolah tidak bisa dipisahkan dengan mutu dan kualitas 

pengelolaan sekolah. Kondisi sekolah yang tertib, disiplin, profesional, dan 

amanah memberikan iklim kerja yang kondusif, menyenangkan dan 
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menumbuhkan semangat kerja bagi para civitas akademika. Ketidakmampuan 

mengelola sekolah akan menjadikan sekolah tersebut terpuruk dalam kancah 

persaingan dengan sekolah lainnya karena kualitas pendidikan merupakan 

indikator penting apakah sekolah tersebut diminati oleh masyarakat atau tidak. 

Penyelenggaraan kegiatan sekolah yang memenuhi  persyaratan kualitas dan 

mampu menjamin kualitas, tentunya manajemen sekolah tersebut akan 

menjaga konsistensi antara visi, misi, tujuan dan target  yang berpedoman 

pada strategik sekolah. Dengan menggunakan pendekatan  perencanaan 

strategis dalam menyusun rencana sekolah dan  kebijakan sekolah akan 

berdampak pada pengambilan  keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan 

sekolah.  

SD Islam Al Fattah Surakarta merupakan salah satu sekolah yang 

mempunyai kualitas baik di Surakarta. Hal tersebut karena dikelola dengan 

profesional,  jujur, disiplin, tertib dan amanah. Kondisi tersebut menjadikan 

Guru, karyawan, murid sampai pada penjaga sekolah memiliki sikap mental 

yang prima, semangat kerja, disiplin tinggi  sehingga memiliki militansi daya 

juang dan daya saing yang kuat. Indikator utamanya adalah SD Islam Al 

Fattah Surakarta hampir setiap tahunnya meraih prestasi dalam berbagai 

lomba di tingkat Kota Surakarta. Perkembangan pola pendidikan nasional 

berjalan seiring dengan kebijakan politik pemerintah yang desentralisasi.   

“Dalam UU N0. 20/2003 tentang “sistem pendidikan Nasional”. 
Dalam  Bab XIV tentang pengelolaan pendidikan memberikan 
panduan perihal mekanisme desentralisasi penyelenggaraan 
pendidikan nasional yang ada pada pasal 50. 
1. Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung 

jawab menteri 
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2. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional 
pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional  

3. Pemerintah dan / atau pemerintah daerah menyelenggarakan 
sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang 
pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang 
bertaraf internasional 

4. Pemerintah daerah propinsi melakukan koordinasi atas 
penyelenggaraan pendidikan, mengembangkan tenga kependidikan  
dan menyediakan fasilitas peyelenggaraan pendidikan lintas daerah 
kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah 

5. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan 
pendidikan menengah , serta satuan pendidikan yang berbasis 
keunggulan lokal 

6. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi 
dalam mengelola pendidikan di lembaganya”. 
 

Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan bersifat desentralisasi 

sehingga daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam peyelenggaraan 

sistem pendidikan. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan  

diberikan keleluasan dalam pengelolaan sekolah. Jika suatu sekolah ingin 

berkembang dengan baik, maka pengelolaan sekolah tersebut tidak cukup 

hanya bersifat adaptif. Pengelolaan sekolah harus diubah dari berpusat pada 

keperluan birokrasi pendidikan menuju (focus) pada kebutuhan siswa dan 

masyarakat dalam tataran pendidikan berbasis masyarakat (community Based-

Education) untuk mencapai tujuan mutu pendidikan secara berkelanjutan. 

Sekolah tidak hanya dikelola dengan cara rutinitas, asal jadi atau sampingan 

saja. Akan tetapi harus dikelola dengan sungguh-sungguh, serius, profesional, 

jujur, disiplin, tertib dan amanah. 

Asumsi yang dikembangkan adalah pengelolaan pendidikan yang  

profesional, jujur, disiplin, tertib dan amanah menjadikan sekolah diminati 

oleh masyarakat dan  menjadikan sekolah unggul. Tetapi pada kenyataannya 
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masih sedikit para pengelola sekolah yang sadar dengan hal tersebut, sehingga 

dibutukan pemahaman, perubahan sikap mental dan orientasinya. Berdasarkan 

paparan dan asumsi di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan 

memposisikan pengelolaan sekolah sebagai titik prioritas dengan judul “ 

Pengelolaan Sekolah Berbasis Kurikulum Syariah di SD Islam Al Fattah 

Surakarta”. 

B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitiaan ini, “Bagaimana konsep dan implementasi 

pengelolaan lembaga pendidikan (sekolah) yang berbasis kurikulum syariah di 

SD Islam Al Fattah Surakarta?” Fokus tersebut dibagi menjadi 3 subfokus. 

1. Konsep pengelolaan sekolah yang ideal. 

2. Peran dan fungsi pengelolaan sekolah yang berbasis kurikulum syariah  

dalam meningkatkan mutu pendidikan sehinga menjadi sekolah unggulan. 

3. Implementasi pengelolaan sekolah di SD Islam Al Fattah Surakarta. 

C. Tujuan Penelitian 

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam  peneliti ini. 

1. Untuk mendiskripsikan konsep pengelolaan sekolah yang ideal.  

2. Untuk mengetahui peran dan fungsi pengelolaan sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan sehingga menjadi sekolah yang unggul,  

diminati masyarakat dan mempunyai daya saing yang kuat.  

3. Mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan sekolah di SD Islam Al 

Fattah Surakarta. 
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D. Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik teoritis maupun praktis. 

1. Sebagai bahan pemikian dan pertimbangan bagi intansi-intasi yang terkait 

dengan pendidikan, seperti Dinas Pendidikan Nasional dan Kementrian 

Agama dalam mengembangkan dan pembaharuan  pengelolaan sekolah. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pengelola sekolah  untuk meningkatkan 

kualitas sistem pengelolaan sekolah sehingga mempunyai daya saing yang 

kuat dan diminati masyarakat. 

3. Sebagai bahan informasi bagi para pemerhati bidang pendidikan , seperti 

dewan pendidikan, komite sekolah dan tokoh-tokoh masyarakat  akan 

pentingnya pengelolaan sekolah secara profesional, tertib, disiplin dan 

amanah. 

4. Sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi pengelola sekolah-sekolah 

Muhammadiyah untuk menentukan  sistem pengelolaan sekolah. 

E. Daftar Istilah 

1. Pengelolaan adalah proses   perencanaan, penorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber 

daya-sumber daya organisasi lainnya. 

2. Kurikulum Syariah adalah kurikulum pendidikan nasional yang 

diintegrasikan dengan Al Quran dan Al Hadist (syariat ajaran agama 

Islam). 

3. Kegiatan pendidikan adalah kegiatan memahami makna atas realitas yang 

dipelajari. 
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4. Ilmu pendidikan adalah seni mendidik (the art of educating) atau seni 

mengajar (the art of teaching). 

5. Fondasi pendidikan adalah sesuatu yang memberikan dasar atau landasan 

terhadap terhadap penyelenggaraan system pendidikan yang dilakukukan 

masyarakat. 

6. Pendidik adala setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang 

lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. 

7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,menilai dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar danpendidikan menengah. 

8. Profesional adalah memerlukan kepandaian kusus untuk 

melakukannya/mengerjakannya. 

9. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta 

tempat menerima dan memberi pelajaran. 

10. Proses Pendidikan adalah proses transformasi  atau perubahan  kualitas 

tingkah laku  individu yang menjadi peserta didik. 

 


