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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Begersernya parental choice of education di kalangan kelas menengah 

muslim Indonesia menjadi tema menarik bagi kalangan akademisi muslim pasca 

Orde Baru. Pergeseran parental choice of education terjadi ketika orang tua 

kalangan menengah muslim Indonesia lebih suka menyekolahkan anak-anaknya 

di sekolah dengan basic keislaman yang kuat, semisal sekolah Muhammadiyah 

dan Islam terpadu, dibandingkan dengan sekolah umum. Fakta ini berbanding 

terbalik dengan beberapa dekade sebelumnya ketika orang tua dari kalangan 

menengah lebih bangga menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang tidak 

memilki basic keagamaan3. 

Nanang Fathurockman mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini terjadi 

adanya pergeseran pandangan terhadap pendidikan seiring dengan tuntutan 

masyarakat (social domand) yang berkembang dalam skala yang lebih makro. 

Menurutnya, para orang tua ditakutkan dan dicemaskan dengan Fenomena 

kenakalan remaja4. Oleh karenanya, orang tua perlu mengantisipasi dan 

membekali anak sedini mungkin dari bangku sekolah dasar dengan nilai-nilai 

religius dan nilai-nilai luhur atau pendidikan karakter. Hal itu, sebagaimana 

diungkap Azyumardi Azra, menjadi pilar utama penyelenggaraan sistem 

                                                       
3 Suyatno, “Sekolah Dasar Islam Terpadu dalam Konsepsi Kelas Menengah Muslim 

Indonesia”, Analisa Journal Of Science And Religion. Vol. 22 No. 1 (Yogyakarta, juni 2015), hlm. 
122. 

4 Nanang Fathurochman, Madrasah: Sekolah Islam Terpadu, Plus dan Unggulan (Depok: 
Lenden Hati Pustaka, 2012), hlm. 4-6. 
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pendidikan di sekolah Islam terpadu,5 sehingga orang tua berbondong-bondong 

memasukkan anak mereka ke sekolah tersebut. 

Di Indonesia pelaksanaan sistem pendidikan diatur dalam format 

pendidikan nasional, yakni pendidikan umum di bawah Depdiknas dan pendidikan 

agama di bawah payung Kementrian Agama. Tentu saja pendidikan Islam di 

bawah payung Kementrian Agama lebih kental dan mendalam6. 

Jika ditilik dari aspek program dan praktik penyelenggarannya, setidak-

tidaknya pendidikan Islam dapat dikelompokan ke dalam empat jenis, yaitu:  

1. Pendidikan madrasah, yang saat ini disebut sebagai sekolah umum yang 

berciri khas agama Islam, dan pendidikan lanjutannya seperti IAIN/STAIN 

atau Universitas Islam Negeri yang bernaung di bawah Departemen Agama. 

2. Pendidikan umum yang bernafaskan Islam, yang diselenggarakan oleh 

dan/atau berada di bawah naungan yayasan dan organisasi Islam. 

3. Pelajaran agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan 

sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah saja. 

4. Pendidikan Islam dalam keluarga atau di tempat-tempat ibadah, dan/atau di 

forum-forum kajian keislaman, majelis taklim, dan institusi-institusi lainya 

yang sekarang sedang digalakan oleh masyarakat. Jenis yang keempat ini 

termasuk pendidikan keagamaan (Islam) non formal dan informal7. 

                                                       
5 Azyumardi Azra, Pendidikan dan Modernisasi Menuju Melenium Baru (Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu, 1998), hlm. 88 
6 Hanif Mufasiroh, “Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kualitas Madrasah Ibtidaiyah 

dengan Minat Menyekolahkan Anak di Madrasah Ibtidaiyah Baitusalam Mojolaban Sukoharjo 
Tahun Pelajaran 2014/2015,” Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN 
Surakarta, 2014, hlm. 2 

7 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2005), hlm. 9 
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Permasalahan di atas nampaknya (menurut pengamatan penulis) juga 

terjadi di SD Muhammadiyah Terpadu Masaran Sragen yang merupakan salah 

satu lembaga pendidikan Islam yang juga mempunyai tanggung jawab untuk 

mendidik dan membimbing anak agar terbentuk kepribadian yang lebih baik. 

Bukan hanya dari segi akademisnya saja, tetapi juga dari segi aqidah dan 

akhlaknya. 

SD Muhammadiyah Terpadu Masaran (SDMT Masaran) berdiri pada 

tahun 2007. Awal mula berdirinya merupakan inisiatif dan keinginan dari jamaah 

kajian ahad pagi yang dipelopori oleh Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) 

yang ternyata mendapat respon sangat bagus hingga mendapat persetujuan dari 

pimpinan cabang Muhammadiyah Masaran. Tujuan Pendidikan Dasar SD 

Muhammadiyah Terpadu Masaran sejalan dengan arah pendidikan nasional yang 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

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 

jawab8.  

Visi SDMT Masaran yaitu terwujudnya sekolah dasar yang islami dan 

unggul dalam berprestasi. Sedangkan misi SDMT Masaran yaitu 

menyelenggarakan sistem pendidikan berkarakter berbasis islami; mewujudkan 

                                                       
8 Dokumen SD Muhammadiyah Terpadu Masaran, pukul 10.00 WIB, 30 Mei 2017. 
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stakeholder yang amanah dan professional; dan menyelenggarakan KBM yang 

aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan sehingga meningkatkan pengetahuan 

peserta didik untuk  meraih prestasi. Tujuan SDMT Masaran yaitu meningkatkan 

prestasi akademik dan menumbuhkan karakter islami peserta didik9. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul penelitian “Persepsi 

Kelas Menengah Muslim Terhadap SD Muhammadiyah Terpadu Masaran Sragen 

Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka ditarik rumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana persepsi kelas menengah muslim terhadap keberadaan SD 

Muhammadiyah Terpadu Masaran Sragen pada tahun pelajaran 2016/2017? 

2. Bagaimanakah kecenderungan persepsi kelas menengah muslim terhadap SD 

Muhammadiyah Terpadu Masaran Sragen tahun pelajaran 2016/2017? 

C. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan persepsi kelas menengah muslim terhadap SD 

Muhammadiyah Terpadu Masaran Sragen tahun pelajaran 2016/2017. 

                                                       
9 Dokumen SD Muhammadiyah Terpadu Masaran, pukul 10.00 WIB, 30 Mei 2017. 
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2. Untuk menganalisis kecenderungan persepsi kelas menengah muslim 

terhadap SD Muhammadiyah Terpadu Masaran Sragen tahun pelajaran 

2016/2017. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

dalam dunia pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam tentang persepsi 

kelas menengah muslim pada khususnya. 

2. Manfaat Praktik 

Penelitian ini akan menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman 

bagi yang ingin mengetahui lebih dalam tentang persepsi kelas menengah 

muslim terhadap SD Muhammadiyah Terpadu Masaran Sragen Tahun 

pelajaran 2016/2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 


