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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Kementerian Agama (Kemenag) mencatat, hingga saat ini 

jumlah lembaga pendidikan Islam di Indonesia mencapai 300.270 lembaga 

dari TK sampai PT (Yoenianto, 2005). Kehadiran lembaga pendidikan ini 

banyak diminati oleh masyarakat. Banyak orangtua yang mempercayakan 

anak-anaknya bersekolah di lembaga pendidikan Islam. Karena menurut 

mereka kalau sejak dini anak-anak dibekali dengan ilmu-ilmu agama maka 

secara tidak langsung akan membentuk kepribadian yang baik melalui 

pendidikan tersebut.  

Sekolah menjadi salah satu tujuan seseorang untuk memperoleh suatu 

pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan sekolah sangat 

membantu dalam realisasi peran pendidikan. Menurut Abidin (2005), pada 

umumnya tiap-tiap sekolah akan mempunyai sifat yang khas, seperti prestasi 

sekolah, letak, kondisi sekolah dan sarana prasarana, oleh karena itu orangtua 

akan selektif dalam pemilihan sekolah. Menurut Furchan (2004), pendidikan 

Islam merupakan bagian dari subsistem pendidikan nasional.  

Sebagai subsistem, pendidikan Islam mempunyai tujuan khusus yang 

harus dicapai, dan tercapainya tujuan tersebut akan menunjang pencapaian 

tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan yang menjadi suprasistemnya. 

Sedangkan Visi pendidikan menurut Tilaar (2002) yaitu visi pendidikan Islam 
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tentunya harus sejalan dengan visi pendidikan nasional. Visi pendidikan 

nasional adalah mewujudkan manusia Indonesia yang taqwa dan produktif 

sebagai anggota masyarakat Indonesia yang bhinneka. Sedangkan misi 

pendidikan Islam sebagai perwujudan visi tersebut adalah mewujudkan nilai-

nilai keislaman di dalam pembentukan manusia Indonesia. Hal ini sejalan 

dengan trend  kehidupan abad 21, agama dan intelek akan saling bertemu. 

Dengan misi tersebut pendidikan Islam menjadi pendidikan yang alternatif. 

Apabila pendidikan yang diselenggarakan oleh atau lembaga-lembaga swasta 

lainnya cenderung untuk bersifat sekuler, atau memiliki ciri khas lainnya, 

maka pendidikan Islam ingin mengedepankan nilai-nilai keislaman. 

Dalam UU No.20 Th. 2003 memberi kesempatan atau momentum 

pengembangan pendidikan agama dan keagamaan. Pendidikan Islam diakui 

sama dengan pendidikan yang lain. Walaupun pendidikan Islam banyak di 

minati oleh masyarakat namun ancaman kemajuan mutu pendidikan selalu 

ada yaitu banyak lembaga pendidikan lain yang lebih tangguh dan 

berkualitas. Ilmu dan teknologi yang berkembang sangat pesat belum terkejar 

oleh pendidikan Islam, pendidikan Islam kehilangan jati dirinya, pendidikan 

Islam selalu menjadi warga kelas dua, tercabut dari akar budaya komunitas 

muslimnya. Dalam perspektif pendidikan, mungkin akan bertanya mampu 

kah kita menciptakan dan mengembangkan sistem pendidikan Islam yang 

menghasilkan lulusan-lulusan yang “mampu memilih” tanpa kehilangan 

peluang dan jati dirinya (Mastuhu, 1999). 
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Mutu pendidikan merupakan hal yang harus diperhatikan dan 

diupayakan untuk dicapai. Sebab pendidikan akan menjadi sia-sia bila mutu 

proses dan lulusannya rendah, tidak terbangun jiwa kemandirian dan 

kreatifitasnya. Lebih parah dan menyedihkan lagi jika out put pendidikannya 

menambah beban masyarakat, keluarga, dan negaranya (Baharudin, 2007). 

Pendidikan Islam harus berorientasi kepada pembangunan dan 

pembaruan, pengembangan kreativitas, intelektualitas, keterampilan, 

kecakapan, dan penalaran sehingga pendidikan Islam akan mampu 

mempertahankan relevansinya di tengah-tengah laju pembangunan dan 

pembaruan paradigma sekarang ini, sehigga pendidikan Islam akan 

melahirkan manusia yang belajar terus (long life education), mandiri, disiplin, 

terbuka, inovatif, mampu memecahkan dan menyelesaikan berbagai problem 

kehidupan, serta berdayaguna bagi kehidupan dirinya dan masyarakat (Ismail, 

1997 dalam Ibrahim, 2011). 

“… menurut Edy (2011) bahwa hubungan Kristen-muslim di 

Indonesia sering kali dihubungkan dengan konflik, ketidakharmonisan 

dan permusuhan. Di beberapa wilayah kantong Kristen, 

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di 

Indonesia, telah mendirikan sejumlah sekolah yang 50%-75% 

siswanya beragama Kristen. Fenomena menarik ini bisa dijumpai di 

beberapa pulau kecil di Indonesia, misalnya di daerah Ende di Pulau 

Flores, NTT, yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, dan di 

daerah Serui di Pulau Yapen, Papua, yang mayoritas penduduknya 

beragama Protestan. Orangtua yang beragama Kristen sering kali 

lebih memilih menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah 

Muhammadiyah lantaran mutunya dan rendahnya biaya sekolah, di 

samping karena sekolah-sekolah Muhammadiyah ini juga 

memberikan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Ini 

menandakan bahwa komunitas Kristen di sana sangat mempercayai 

lembaga-lembaga pendidikan ini” (Edy, Republika, 28 Januari 2011). 

“… sekarang Kualitas sekolah Islam tak lagi dipandang 

sebelah mata karena minat orangtua menyekolahkan anaknya ke 



4 

 

lembaga  pendidikan Islam cenderung meningkat. Masyarakat mulai 

berbondong-bondong menyerbu lembaga pendidikan Islam. Ada 

sejumlah orangtua non-Muslim  memasukkan anaknya ke sekolah 

Islam. Menurut Tato, orientasi orangtua menyekolahkan anaknya 

sudah mulai berubah. Mereka tak lagi sekadar mengejar kepintaran 

otak. Tapi, sekarang sudah mengarah ke pembangunan fundamental 

akhlak. "Orangtua mencari sekolah yang mampu menghasilkan 

keseimbangan intelektual, spiritual, emosional, dan akhlak baik” 

(Radar Malang, 26 Agustus 2010). 

 

Keluarga  adalah  merupakan  suatu  lembaga  pendidikan  selain 

sekolah dan masyarakat. Fungsi keluarga sebagai pembentuk pribadi anak 

agama  dan  budaya  terbentuk  dalam  jiwa  anak.  Di  dalam  keluarga anak 

mendapatkan kasih-sayang, materi, pendidikan dan lain sebagainya. Orangtua 

melaksanakan pendidikan  agama  Islam pada  anak  saat orangtua  berada  di  

rumah. Saat orangtua bekerja mereka  merasakan kekhawatiran  terhadap  

pelaksanaan  pendidikan  anak-anaknya,  karena pendidikan  yang mereka  

peroleh  belum  tentu  bernilai  positif. Dalam  hal ini pendidikan  itu 

dilaksanakan oleh  lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, pembantu, 

nenek atau kakek, TPA dan lain sebagainya (Slamet P, Studi Kasus Keluarga 

Perawat Rumah Sakit Islam Magelang). Mendidik anak merupakan naluri 

yang diberikan Allah SWT dalam fitrah manusia khususnya dan mahluk 

hidup ciptaan-Nya pada umumnya. Secara fitrah Allah SWT membekali 

manusia dengan kasih sayang. Kasih sayang  lebih banyak dimiliki dan 

dicurahkan orangtua kepada anak dari pada kasih sayang dari anak kepada 

orangtua. Orangtua dalam mendidik anak-anaknya mempunyai harapan agar 

anaknya menjadi  anak yang  shaleh,  taat pada Allah dan Rasul-Nya  serta 

berbudi  pekerti  yang  luhur.  Anak  shaleh  adalah  anak  yang  senantiasa 
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berbakti  pada  Allah  dan  orangtua,  merawat  jika  masih  hidup  dan mati 

(Slamet P, 2004). 

”… Agus menyatakan bahwa persaingan antar perguruan 

tinggi semakin ketat. Kondisi ini tidak saja terjadi di Perguruan 

Tinggi Negeri (PTN) saja tetapi juga terjadi di Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS). Oleh karena itu untuk menarik simpati calon 

mahasiswa baru, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) telah 

mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Sosisalisasi Penerimaan 

Mahasiswa Baru (PMB) sudah dimulai sejak bulan Januari baik yang 

melalui iklan di berbagai media (Cetak, Audio, dan Audio Visual) 

juga dengan kegiatan off air yang dilakukan secara simultan, baik 

berupa pameran, dialog dengan para siswa,  kunjungan akademik 

dan sebagainya. Banyak calon siswa yang masih bingung memilih 

perguruan tinggi yang bakal dijadikan tempat belajar. Kebanyakan 

mereka hanya mengikuti teman atau orang tuanya yang pilihannya 

mungkin tidak sesuai dengan hati nuraninya. Akibatnya setelah masuk 

berhenti di tengah jalan. Melihat kondisi masyarakat seperti itu UMS 

hadir untuk memberikan alternatif pilihan. Ada setidaknya 8 alasan 

mengapa calon mahasiswa harus memilih UMS sebagi tempat 

belajarnya. Alasan tersebut antara lain: Jaringan Muhammadiyah, 

Prestasi Universitas, Lokasi UMS,  Pilihan Gelar Internasional, 

Penelitian Spesialis dan Pusat Studi, Biaya Hidup Murah, 

Lingkungan Multikultural, dan Akses Internet Mudah”  (M. Agus 

Mulyanto, Radar Sorong, 11 juli 2015). 

“Menurut fenomena yang dipaparkan oleh Eria Winda 

Wahdania dalam Pabelan Pos yang menceritakan tentang 

pengalaman hidup seorang yang bernama Teguh yang dipaksa oleh 

ibunya untuk melanjutkan sekolah di UMS. Keinginan ibunya bertolak 

belakang dengan keinginannya yang bercita-cita menjadi seorang 

pilot sehingga dia menjalankan kuliahnya tidak dengan sungguh-

sungguh. Pada suatu hari ketika Teguh sudah memasuki semester 

sembilan, dia bertemu dan mengobrol dengan Senja. Senja bertanya 

kepada Teguh, “kenapa enggak lulus mentoring? Aku males dengan 

hal yang enggak jelas, bagiku terlalu tidak bermutu lalu yang 

bermutu menurutmu? Ya yang bermanfaat. Yang menyenangkan dan 

tidak membosankan,kalau kamu mau mengambil manfaat maka kamu 

harus ikhlas, kalau kamu mau yang menenangkan maka kamu harus 

ikhlas, dan jika yang kamu harapkan hal yang tidak membosankan 

maka kamu harus ikhlas, tidak ada hal yang menyenangkan jika kamu 

tidak pernah ikhlas, kuncinya ikhlas.”sejak saat itu aku terdiam dan 

sadar  dengan jawaban gadis itu, untuk pertama kalinya jawaban 

yang benar-benar menusuk dalam hati bahwa hidup ini sangat indah 

dan menyenangkan kalau kita ikhlas” (Eria Winda, Pabelan Pos, 

Desember 2015). 
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Banyaknya universitas negeri yang ada di Indonesia, nyatanya 

tidak membuat universitas swasta ciut nyali untuk menunjukkan 

taringnya di kancah nasional maupun internasional. Tidak jarang 

pula universitas swasta yang terkadang dipandang sebelah mata 

dapat memberikan kontribusi lebih baik dibandingkan universitas-

universitas negeri yang ada. Dikutip dari pizna.com Jumat 

(9/10/2015) terdapat 12 universitas swasta yang diakui memiliki 

grade baik. Salah satu dari universitas tersebut adalah UMS masuk di 

dalam kategori universitas PTS terkeren di Indonesia (Pabelan Pos 

dalam pizna.com 2015). 

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa orangtua 

mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan tentang pemilihan 

sekolah bagi anak. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting maka 

orangtua akan memilihkan sekolah yang terbaik untuk anaknya. Lembaga 

pendidikan Islam  merupkan alternatif utama agar anak  tidak hanya dibekali 

ilmu pengetahuan umum saja, namun  ilmu tentang agama juga sangat 

penting dalam  kehidupan  sehari-hari. Dari hal tersebut dapat ditarik 

rumusan permasalahan “Bagaimana Kepercayaan Orangtua Kepada Lembaga 

Pendidikan Islam?” Maka dalam penelitian ini  penulis mengambil judul 

“Kepercayaan Orangtua Kepada Lembaga Pendidikan Islam“. 

 

B. Tujuan penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memahami dan 

mendeskripsikan proses terbentuknya dinamika psikologis kepercayaan 

orangtua kepada lembaga pendidikan Islam. 
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C. Manfaat penelitian 

1. Bagi Peneliti: agar dapat memahami dan mendeskripsikan proses 

terbentuknya dinamika psikologis kepercayaan orangtua kepada 

lembaga pendidikan Islam. Sehingga para orangtua tidak ragu untuk 

menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga tersebut. 

2. Bagi Masyarakat: memberikan sumbangan keilmuan terhadap 

perkembangan ilmu psikologi terutama yang bertema kepercayaan 

orangtua kepada lembaga pendidikan Islam. 

3. Bagi Peneliti lain: sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti yang 

lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang serupa. 

4. Bagi ilmu pengetahuan: penelitian ini diharap dapat memberikan 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang psikologi 

sosial dan pendidikan. 

 

 

 

 

 

 


