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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki banyak sekolah baik negeri ataupun swasta yang 

tersebar di berbagai wilayah, tetapi belakangan ini banyak kabar atau berita 

tentang SD yang kekurangan murid, bahkan ada banyak SD yang harus 

bergabung atau bahkan tutup karena masalah tersebut. Tetapi ada juga SD yang 

kelebihan murid khususnya SD yang bagus atau favorit. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi jumlah murid adalah kualitas pendidikan SD tersebut. Jika 

kualitas pendidikan SD bagus maka akan banyak  yang akan mendaftar tetapi 

jika kualitas pendidikan SD tersebut kurang maka yang mendaftar akan sedikit. 

Istilah pendidikan merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi semua orang. 

Definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1: 

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 diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.  

 

Samino (2015: 35)  menyatakan “pendidikan adalah pengalihan pengetahuan, 

kebudayaan dan lain-lainnya dari generasi tua kepada generasi muda atau 

generasi penerus.” 

Pada perkembangan pemikiran masyarakat seperti sekarang ini, 

pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Sebab, 

persaingan untuk mempertahankan hidup semakin ketat dengan sulitnya 

lapangan pekerjaan sebagai modal untuk mempertahankan hidup dan 

melanjutkan keturunan. Jika dulu pada zaman kakek nenek kita, pendidikan 

dianggap kurang penting karena juga tidak terlepas dengan kesulitan hidup, 

maka pada saat ini sesulit apapun hidup yang dihadapi, pendidikan tetap 

menjadi prioritas yang utama bagi semua orang khususnya bagi masyarakat 
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Indonesia. Fungsi pendidikan menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi : 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang  demokratis serta 

bertanggung jawab. 

 

Salah satu hal yang erat kaitannya dengan pendidikan adalah sekolah, 

sekolah sangat penting dalam proses pendidikan, karena sekolah adalah salah 

satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Dalam KKBI 

sekolah adalah  bangunan  atau  lembaga untuk belajar  dan  mengajar  serta 

tempat menerima  dan  memberi  pelajaran  .menurut  tingkatannya,  ada  

sekolah  dasar,  sekolah lanjutan, dan sekolah tinggi.”  Jadi Sekolah adalah 

suatu hal yang penting untuk melaksanakan pendidikan, maka dari itu sekolah 

harus melakukan inovasi supaya sekolah tersebut tidak kalah saing dengan 

sekolah sekolah lain. 

Sa’ud (2008: 5) mengemukakan bahwa “inovasi adalah suatu ide, hal-hal 

yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia, yang diamati atau 

dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau kelompok 

(masyarakat).” Jika dikaitkan dalam pendidikan, inovasi selalu berupa 

penemuan yang dimanfaatkan dalam pendidikan untuk memecahkan atau 

membuat sesuatu lebih efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan pendidikan 

(Supriyanto 2009: 2). Menurut Sa’ud (2008: 6) “Inovasi pendidikan adalah 

suatu perubahan yang baru, dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada 

sebelumnya), serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna 

mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan.” Untuk menciptakan sekolah yang 

efektif dalam pendidikan maka sekolah terlebih dahulu harus harus kondusif. 

Menurut (poerwadarminta: 1999) kondusif adalah kondisi yang tenang atau 

yang lebih mudah diartikan adalah suatu kondisi yang tidak semrawutan yang 

mendukung untuk terjadinya aktifitas atau tujuan tertentu. Sehingga dapat 
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disimpulkan arti sekolah yang kondusif disini berarti sekolah yang berhasil 

mengelola dan membina guru-gurunya . 

Banyak SD baik negeri atau swasta di Surakarta yang telah melakukan 

inovasi-inovasi dalam bidang pendidikan. salah satunya adalah SD 

Muhammadiyah 5 Surakarta. Inovasi-inovasi yang di terapkan di SD 

Muhammadiyah 5 Surakarta dilaksanakan guna mewujudkan lingkungan 

sekolah yang kondusif, dan dalam pelaksanaannya menimbulkan adanya 

perubahan yang positif yang dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah 

peserta didik yang mendaftar di SD Muhammadiyah 5 Surakarta tiap tahun. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa di SD 

Muhammadiyah 5 Surakarta terdapat inovasi-inovasi guna mewujudkan 

sekolah yang kondusif, sehingga dipilihlah fokus penelitian ini dengan judul 

“Inovasi Sd Muhammadiyah 5 Dalam Mewujudkan Sekolah Yang Kondusif”. 

Fokus  dalam penelitian ini membahas tentang inovasi apa saja yang ada di SD 

Muhammadiyah 5 Surakarta dalam mewujudkan sekolah yang kondusif  

bagaimanakah pelaksanaannya dan apa hambatan dalam melaksanakan 

inovasi-inovasi tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut  

1. Apa saja inovasi di SD Muhammadiyah 5 Surakarta dalam mewujudkan 

sekolah yang kondusif? 

2. Bagaimana pelaksanaan inovasi di SD Muhammadiyah 5 Surakarta dalam 

mewujudkan sekolah yang kondusif? 

3. Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan inovasi di SD 

Muhammadiyah 5 Surakarta dalam mewujudkan sekolah yang kondusif? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah  di atas, maka tujuan dari penelitan ini adalah  

1. Memaparkan inovasi di SD Muhammadiyah 5 Surakarta dalam 

mewujudkan sekolah yang kondusif. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan inovasi di SD Muhammadiyah 5 Surakarta 

dalam mewujudkan sekolah yang kondusif. 

3. Mendeskripsikan hambatan dan solusi yang terdapat dalam pelaksanaan 

inovasi di SD Muhammadiyah 5 Surakarta dalam mewujudkan sekolah 

yang kondusif. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

sekolah sekolah lain 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Penulis  

Menambah wawasan penulis mengenai inovasi sekolah kususnya di 

SD Muhammadiyah 5 surakarta. 

b. Bagi Guru  

Melalui hasil temuan ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

guru supaya kedepannya lebih baik lagi. 

c. Bagi Sekolah  

Melalui penelitian ini diharapkan sekolah dapat membuat inovasi 

inovasi lain dalam memwujudkan sekolah yang kondusif. 

d. Bagi Pembaca  

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pembaca mengenai inovasi sekolah kususnya di SD Muhammadiyah 

5 surakarta 


