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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik dari 

kehidupan pribadi, maupun kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan akan 

terbentuk pribadi-pribadi yang berkualitas seperti yang diharapkan oleh tujuan 

pendidikan, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menetapkan bahwa: 

 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

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

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”.  

 

Kebutuhan akan pendidikan juga merupakan hak semua warga negara sesuai 

dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 

bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan 

pengajaran”. 

Tanggung jawab atas pendidikan anak terletak pada punggung orangtua 

atau wali, karena pendidikan anak pertama kali dimulai dari keluarga. Menurut 

A.G. Hughes dan E.H. Hughes, dalam bukunya Learning and Teaching 

(Musbikin, 2009:111) menuliskan bahwa dalam keluarga, anak mendapatkan 

pendidikan pertama dalam segala fungsi jiwanya, kemudian masyarakat, yang 

dasar-dasarnya diletakkan dalam keluarga. Keluarga pula yang menjadi tempat 

kembalinya segala kesukaran-kesukaran hidup kejiwaan anak dalam masyarakat. 

Dalam keluarga itulah, anak mengembangkan rasa hidup sosialnya dan rasa 

sosial pada masa ini masih sempit, terbatas pada lingkungan keluarga tersebut.  

Memasuki era globalisasi yang ditandai dengan berbagai perubahan tata 

nilai, maka anak harus disiapkan sedini mungkin dari hal-hal yang dapat 

merusak mental dan moral yaitu dengan dasar pendidikan agama. Pendidikan 

agama yang baik diharapkan mampu membentuk kepribadian anak sehingga 
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memiliki akhlak yang baik: terbiasa menjalankan sholat, mengucapkan salam, 

lebih patuh dan santun baik kepada guru ataupun orangtua, mampu menyaring 

dan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan yang 

muncul dalam pergaulan masyarakat. Dengan menguasai ilmu umum dan ilmu 

agama, anak diharapkan menjadi manusia yang memiliki keseimbangan jasmani 

dan rohani.  Seiring zaman yang terus berkembang maka orangtua semakin 

dituntut untuk menjadi orangtua masa kini yang memiliki strategi khusus untuk 

masa depan anak-anaknya, salah satunya yaitu dengan menyekolahkan anaknya 

ke sekolah berbasis kurikulum syariah. 

Pada dasawarsa 1990-an, pasca diberlakukannya Sistem Pendidikan 

Nasional (SisDikNas) Nomor 2 tahun 1989 pasal 11 ayat 1 bahwa “jenis 

pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan 

umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, 

pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. pada 

ayat 2 menyatakan bahwa “ pendidikan umum merupakan pendidikan yang 

mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta 

didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa 

pendidikan, dan pada ayat 6 menyatakan bahwa “ pendidikan keagamaan 

merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat 

menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang 

ajaran agama yang bersangkutan. Berdasarkan undang-undang  tersebut maka 

Pendidikan Islam di Indonesia mengalami perkembangan menarik diantaranya 

adalah modernisasi madrasah dan spiritualisasi sekolah. Kemudian mulai 

didirikan sekolah-sekolah Islam dengan sistem pembelajaran sepanjang hari 

(Islamic full-day school) dikenal dengan nama TKIT, SDIT, SMPIT atau 

SMAIT dan kemudian diperkenalkan sekolah-sekolah Islam internasional, maka 

dalam perkembangan terakhir kata "syariah" diperkenalkan sebagai label baru, 

sebagaimana yang telah dirintis oleh SD Muhammadiyah Program Khusus 

Nogosari, Boyolali. Label baru tersebut menambah label-label yang telah ada 

yaitu: "Islam" "terpadu" (full-day) dan "internasional". 
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Seiring dengan gema kebangkitan pendidikan Islam, pada era global 

seperti saat ini berkembang tuntutan perlunya pendidikan yang dikemas dalam 

nuansa keislaman. Dalam hal ini SD Muhammadiyah Program Khusus Nogosari 

telah merintis dan mengembangkan sebuah kurikulum yang mengemas 

pembelajaran dengan konsep pembelajaran islam, baik dalam materi maupun 

nuansanya. 

Moch. Sholeh YAI mengenalkan kepada para pendidik tentang 

pembelajaran yang berpedoman pada kurikulum sekolah syariah untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan kurikulum 

tersebut akan dapat lebih mengembangkan aspek kognitif dan afektif dari peserta 

didik. Sehingga peserta didik tidak hanya mengembangkan potensi 

intelektualitasnya saja, tetapi juga potensi spiritualitas yang memang telah 

diberikan Allah pada setiap manusia yang dicipta-Nya (Supriyanto: 2012). 

Kurikulum sekolah syariah merupakan kurikulum baru yang digagas oleh 

Moch. Sholeh YAI. Kurikulum ini telah dipatenkan secara hukum atas nama 

Moch. Sholeh YAI sendiri. Kurikulum ini merupakan sebuah kurikulum yang 

mengintegrasikan kajian alam dengan Sang Pencipta, sehingga seorang peserta 

didik tidak hanya dikembangkan sisi intelektualnya saja, tetapi juga sisi 

spiritualnya dengan harapan seorang peserta didik cerdas secara intelektual dan 

spiritual menurut Ali (Supriyanto: 2012). 

Spiritualitas seseorang memang memegang peranan yang sangat penting 

untuk melahirkan pribadi yang mandiri dan kuat dalam menghadapi era 

globalisasi di segala bidang. Kurikulum syariah (School Curriculum) tidak 

hanya mengajarkan ilmu-ilmu alam, tetapi juga mengajak peserta didik 

mengenal dan memahami Sang Pemilik Alam yaitu Allah SWT. Jadi setiap 

kajian ilmu selalu dihubungkan dengan Sang Pencipta Alam. 

Pada dasarnya kurikulum sekolah syariah adalah suatu bentuk modifikasi 

isi dan modifikasi proses dari kurikulum nasional, sehingga menjadikan 

pendidikan nasional semakin bernuansa religius dan lebih bermakna. Kurikulum 

ini mempunyai sedikitnya tiga karakteristik yang menonjol dalam proses 

penerapannya sebagai suatu model pengembangan pembelajaran. Karakteristik 
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yang pertama adalah dari sisi materi, dalam proses pembelajarannya setiap 

peserta didik akan diajarkan mengenai alam semesta (makhluk) dan sang 

pencipta alam semesta yakni Allah Sang Khaliq. Hal ini disajikan sekaligus 

dalam sebuah rancangan pembelajaran yang utuh pada setiap mata pelajaran. 

Karakter yang kedua adalah berupaya untuk menumbuhkan lingkungan belajar 

yang terbuka, ramah dan bersahabat bagi setiap peserta didik sehingga 

memungkinkan bagi setiap peserta didik untuk dapat berkembang potensinya 

secara optimal. Karakter yang ketiga adalah metodologi pembelajaran yang 

bersifat transformatif, dimana pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik 

tidak hanya berfokus pada buku-buku teks, tetapi juga belajar langsung tentang 

alam dan kehidupan yang sesungguhnya (Eko : 2009). 

Dengan ketiga karakter diatas, pembelajaran yang berpedoman pada 

kurikulum sekolah syariah diharapkan mampu menumbuhkan semangat siswa 

dalam mencari ilmu sains dan ilmu agama. Dengan integrasi ilmu sains dan ilmu 

agama, maka harapan untuk melahirkan generasi ulul albab yang memiliki 

kapasitas intelektual yang tinggi dan integritas moral yang baik akan semakin 

menjadi kenyataan. Salah satunya melalui proses pembelajaran yang 

berpedoman pada kurikulum sekolah syariah. 

Menurut Sugihartono (2007: 20) motivasi adalah suatu kondisi yang 

menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu yang memberikan arah dan 

ketahanan pada tingkah laku tersebut. Tinggi rendahnya motivasi orangtua 

sangatlah berpengaruh kepada anak untuk dapat menentukan arah dan 

menentukan usaha yang akan dilakukannya dalam proses memilih sekolah. 

Motivasi orangtua muncul dari berbagai sudut pandang yang bisa menguatkan 

anak seperti halnya untuk mencari sebuah gengsi bahwa masuk ke sekolah 

unggulan merupakan sebuah kebanggan tersendiri dan secara tidak langsung 

akan menunjukkan bahwa anak memiliki daya pikir dan kerja otak yang baik. 

Orangtua harus selektif dalam memilih sekolah untuk putra-putrinya. 

Memilih sekolah yang tepat membutuhkan banyak pertimbangan, mulai dari 

lingkungan sekolah, kurikulum yang digunakan, kondisi sarana dan prasarana 

yang ada, sampai pada kegiatan harian yang dilaksanakan dalam sekolah. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, SD Muhammadiyah Program Khusus Nogosari 

menawarkan berbagai fasilitas dan kegiatan yang berkualitas guna mengatasi 

kekhawatiran para orangtua.  

Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Nogosari merupakan 

salah satu contoh alternatif para orangtua/wali murid untuk menyekolahkan 

anak-anaknya. Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Nogosari adalah 

lembaga pendidikan Islam tingkat dasar yang berusaha memberikan pendidikan 

keilmuan dengan menekankan pada aspek keislaman di dalamnya. Sehingga 

dengan adanya pendidikan Islam, maka akan memberikan peran penting dalam 

proses pembentukan moral dan kepribadian seorang anak. 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Nogosari merupakan 

salah satu lembaga pendidikan swasta yang mendorong anak didiknya untuk 

cerdas tidak hanya dalam keselarasan jasmani dan rohani, melainkan juga 

manivestasinya sebagai tingkah laku dan perbuatan yang berada dalam 

pengamalannya. Maksudnya anak didik mendapat kesempatan yang cukup bebas 

dan sebanyak mungkin mengambil pelajaran dalam kejadian yang ada 

disekitarnya. Sebagai sekolah swasta Sekolah Dasar Muhammadiyah Program 

Khusus Nogosari mempunyai kemandirian dalam melakukan pengelolaan 

terhadap manajemen sumber daya manusia, namun dalam penetapan kurikulum 

tetap mengacu pada peraturan pemerintah yang diberikan tambahan kurikulum 

dari yayasan muhammadiyah yang syarat dengan pelajaran agama Islam. 

Orangtua ingin menanamkan nilai-nilai agama sejak dini dimaksudkan 

untuk meningkatkan potensi spiritual anak agar menjadi manusia yang beriman, 

bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, maka orangtua 

termotivasi untuk memilih sekolah berbasis kurikulum syariah sebagai wahana 

pendidikan yang tepat bagi anak mereka. Hal ini terjadi karena sekolah berbasis 

kurikulum syariah sebagai salah satu pendidikan yang menanamkan pendidikan 

umum, dan juga memperkuat pendidikan dibidang agama oleh sebab itu sudah 

sewajarnya sekolah berbasis kurikulum syariah sebagai lembaga pendidikan 

yang dipilih para orangtua untuk menyekolahkan anaknya. 
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SD Muhammadiyah Program Khusus Nogosari menerapkan konsep full 

day school (belajar sehari penuh, 07.00 - 15.00) dengan berbagai program 

pembiasaan positif yang dilakukan siswa setiap hari. Program pembiasaannya 

antara lain, sapa senyum salam (3-S) dilakukan guru dan siswa setiap pagi, 

membaca Al-Qur’an bersama setiap pagi, shalat Dhuha berjamaah, shalat 

Dhuhur berjamaah, dan infaq jum’at, melalui pembiasaan-pembiasaan tersebut 

maka pendidikan dapat berjalan secara intensif, terpadu dan seimbang dalam 

berbagai aspek sehingga anak diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sesuai 

fitrahnya. Sekolah mengupayakan terbentuknya manusia yang berkualitas Ulul 

Albab dan berkarakter Islami, SD Muhammadiyah Program Khusus bermaksud 

menjadikan “pusat unggulan ketauhidan dan keilmuan” melalui penerapan 

Kurikulum Syariah inilah salah satu penyebab SD Muhammadiyah Program 

Khusus menjadi unggulan di Nogosari dan sekitarnya. 

Berdasarkan fokus penelitian, maka rumusan penelitian sebagai berikut 

“Motivasi Orangtua/Wali Murid SD Muhammadiyah Program Khusus Nogosari 

Memilih Sekolah Berbasis Kurikulum Syariah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apa saja faktor-faktor intrinsik motivasi Orangtua/wali murid SD 

Muhammadiyah PK Nogosari memilih sekolah berbasis kurikulum syariah? 

b. Apa saja faktor-faktor ekstrinsik motivasi Orangtua/wali murid SD 

Muhammadiyah PK Nogosari memilih sekolah berbasis kurikulum syariah? 

c. Apa harapan orangtua setelah menyekolahkan anak di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah Program Khusus Nogosari? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor intrinsik motivasi Orangtua/wali murid 

SD Muhammadiyah PK Nogosari memilih sekolah berbasis kurikulum 

syariah 

b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor ekstrinsik motivasi Orangtua/wali 

murid SD Muhammadiyah PK Nogosari memilih sekolah berbasis kurikulum 

syariah 

c. Untuk mendeskripsikan harapan orangtua setelah menyekolahkan anaknya di 

SD Muhammadiyah Program Khusus Tinawas Nogosari. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi sekolah yang 

sedang dalam proses memaksimalkan upaya mendapatkan kepercayaan 

masyarakat dalam memberikan pendidikan terbaik bagi siswa. 

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi peneliti 

selanjutnya yang berhubungan dengan masalah ini, sehingga hasilnya 

dapat lebih luas dan mendalam. 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 

mengambil suatu kebijakan guna meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah agar menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai 

sekolah berbasis agama yang berkualitas. 

2) Bagi Orangtua dan Masyarakat 

Untuk memberikan informasi kepada Orangtua dan Masyarakat luas 

tentang kelebihan yang dimiliki oleh Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Program Khusus Nogosari Boyolali. 

3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada 

topik penelitian yang sama. 

 


