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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Islam
1
 muncul dan berkembang sejak agama Islam mulai 

masuk ke Indonesia yang dibawa oleh para sufi pengembara atau pedagang 

dari Timur Tengah. Dalam penyebaran agama Islam di berbagai daerah 

Indonesia, secara sederhana telah mencakup pendidikan Islam melalui dakwah 

Islam yang disampaikan
2
. Penguatan Islam di berbagai daerah ini menjadi 

pandangan hidup dan bagian dari jati diri masyarakat melalui pendidikan 

Islam. Kemudian pendidikan Islam menjadi upaya terstruktur yang dijalankan 

untuk mewujudkan nilai keislaman melalui proses transfer ilmu yang 

dilaksanakan pada lembaga pendidikan. 

Pelaksanaan pendidikan Islam dalam bentuk kelembagaan bersifat 

dinamis. Perkembangannya dipengaruhi oleh kemajuan dan perubahan 

masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya, pendidikan Islam mengalami 

modernisasi
3
 yang beragam. Baik secara konsep pendidikan, sistem yang 

digunakan, maupun manajemen pengelolaan. 

                                                             
1
 Pendidikan Islam sebagai usaha secara sadar oleh pendidik untuk menumbuhkembangkan 

potensi jasmani dan rohani yang dimiliki oeh peserta didik yang disesuaikan dengan ajaran Islam. 

(Ismail SM, Pendidikan Islam, Demokrasi dan Masyarakat Madani, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), hlm.37. Adapun tujuan pendidikan Islam ialah untuk membangun karakter pada anak didik 

supaya menjadi kuat dalam menghadapi cobaan yang dihadapi. Di sisi lain dapat telaten, sabar dan 

cerdas dalam menyelesaikan permasalahan. (Hasan Basri, Filsafat Pendidikna Islam, Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), hlm. 190. 
2
 Maksudin, Pendidikan Islam Alternatif Membangun Karakter Melalui Sistem Boarding 

School, (Yogyakarta: UNY Press, 2013), hlm.1. 
3
 Modernisasi pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dengan modernisasi dari Islam itu 

sendiri. Pada dasarnya, modernisasi Islam secara keseluruhan merupakan pembaharuan dalam 
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Pada awalnya, pendidikan Islam yang dikembangkan adalah model 

pendidikan surau dan langgar. Proses pendidikan yang terselengara di surau 

dan langgar sebagai tempat penanaman nilai-nilai keagamaan, moral, etika dan 

belajar baca tulis Al-Qur’an, di samping tempat untuk melaksanakan ibadah
4
. 

Model pendidikan surau memiliki kesamaan dengan pendidikan yang terse-

lenggara di pesantren
5
 sebagai lembaga pendidikan Islam untuk menanamkan 

nilai-nilai agama Islam sebagai bekal untuk diamalkan dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Pada pelaksanaan pendidikan surau maupun pesantren, tidak ada 

tingkatan kelas, bangku atau kursi tempat duduk murid, meja atau papan tulis. 

Pada umumnya, murid duduk bersila dalam mendengarkan penjelasan guru. 

Setelah penyelesaian pendidikan, para murid tidak mendapatkan ijazah sebagai 

tanda kelulusan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan tuntutan dari 

masyarakat, bahwa masyarakat membutuhkan bukti formal seperti ijazah dan 

bukti telah menyelesaikan pendidikan
6
. 

Model pendidikan pada surau dan pesantren hanya menekankan pada 

aspek rohani dan mental murid saja, tanpa menanamkan keterampilan dan 

                                                                                                                                                                       
pemikiran dan kelembagaan Islam sebagai syarat untuk kebangkitan umat muslim di era modern. 

Maka dari itu, pendidikan Islam juga perlu dimodernisasi mengikuti perkembangan jaman yang 

selalu berhadapan dengan kemajuan pada era modern. (Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam 

Pada Periode Klasik dan Pertengahan, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 185. 
4
 Samsul Nizar, Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 1-2. 
5
 Pola kehidupan pondok pesantren termanifestikan dalam istilah “panca jiwa”, di dalam istilah 

tersebut, terdapat lima jiwa yang hendak diwujudkan melalui proses pendidikan dan penanaman 

karakter pada peserta didik. Dari lima jiwa tersebut yaitu, pertama, jiwa keikhlasan. Kedua, jiwa 

kemandirian. Ketiga, jiwa ukhuwah Islamiyah, dan kelima adalah jiwa kebebasan. 

(Soeryopratondo, dkk, Kapita Selekta Pondok Pesantren, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 

hlm. 42-43. 
6
 Nurhayati Djamas, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan, (Bandung: 

Rajawali Pers, 2009), hlm. 195. 
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pengetahuan umum. Hal ini juga menjadi problem bagi pendidikan Islam, 

karena pada era yang semakin berkembang memerlukan pendidikan yang 

berorientasi pada tuntutan dunia kerja diberbagai sektor modern. Maka, kete-

rampilan dan pengetahuan umum sangat diperlukan dalam dunia pendidikan 

secara umum, termasuk pendidikan Islam khususnya. Dari hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa pendidikan Islam terselenggara dengan sistem pendidikan 

yang hanya bercorak Islam saja. 

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pendidikan yang 

terlaksana di Indonesia merupakan sistem dualis. Pertama adalah pendidikan 

pada sekolah umum tanpa mengenalkan ajaran agama di dalamnya. Kedua 

adalah sistem pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan 

masyarakat Islam sendiri
7
. Melihat realitas tersebut, pemerintah kemudian 

menentukan sistem pendidikan secara nasional yang diatur dalam undang-

undang sebagai berikut: 

“Pendidikan dan pengajaran nasional bersendi agama dan kebudayaan 

bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat”, 

dan bahwa “usaha kebudayaan harus ke arah kemajuan adab, budaya, dan 

persatuan bangsa.”
8
 

 

Ditinjau dari isi undang-undang tersebut, dapat dianalisis bahwa pelaksa-

naan sistem pendidikan di Indonesia merupakan integrasi antara kedua sistem 

pendidikan yang ada sebelumnya, kemudian diwujudkan dalam sistem pendi-

dikan nasional. Melalui pelaksanaan sistem pendidikan tersebut menunjukkan 

bahwa pendidikan Islam menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. 

                                                             
7
 Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen 

Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelejaran, (Jakarta: Rajagrafindo, 2009), hlm. 76. 
8
 Undang Undang Dasar 1945 pasal 31. 
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Kemudian dikuatkan dengan diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga 

Menteri Nomor 037/U/1975 tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah, 

bahwa kedudukan madrasah disamakan dengan sekolah
9
. 

Terintegrasinya sistem pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan 

nasional, disebabkan oleh pendidikan model pesantren mulai tertantang dengan 

kehadiran pendidikan barat pada saat itu. Kehadiran pendidikan yang bercorak 

barat tidak menanamkan nilai-nilai keislaman karena profil lulusan yang 

ditargetkan adalah untuk menjadi teknis dalam urusan duniawi. Menyikapi hal 

tersebut, pendidikan Islam kemudian melakukan transformasi dengan meng-

upayakan perpaduan antara nilai-nilai Islam di pesantren dengan model 

pendidikan secara umum yang dikembangkan di madrasah. 

Kebangkitan madrasah adalah sebagai salah satu perkembangan lembaga 

pendidikan Islam
10

. Madrasah mulai berdiri pada abad ke-20, kemunculan 

madrasah merupakan perpaduan antara pengetahuan keislaman dan pengeta-

huan secara umum. Selain memberi bekal keislaman, madrasah memberikan 

pengetahuan umum kepada siswa di dalam rangka menjalankan berbagai 

perannya pada kehidupan di era yang modern
11

. 

                                                             
9
 Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri 

Dalam Negeri tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, Menteri agama, Menteri 

pendidikan dan kebudayaan serta Menteri dalam negeri menimbang: a) Bahwa dalam rangka 

pencapaian tujuan nasional pada umumnya dan mencerdasakan kehidupan bangsa pada khususnya, 

serta memberikan kesempatan yang sama kepada tiap-tiap warganegara Indonesia untuk 

memperoleh pekrjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan memberikan kesempatan 

untuk mendapatkan pengajaran yang sama bagi tiap-tiap warganegara Indonesia, perlu diambiil 

langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah, agar lulusan dari madrasah 

dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari tingkat Sekolah Dasar sampai ke 

Perguruan Tinggi. 
10

 Samsul Nizar, Sejarah, hlm. 253-254. 
11

 Nurhayati Djamas, Dinamika, hlm. 197. 



5 
 

Perkembangan pendidikan Islam makin terlihat pada era saat ini. Bentuk 

pendidikan Islam yang berkembang saat ini ditunjukkan dengan berdirinya 

sekolah Islam sebagai perwujudan dari modernisasi pendidikan Islam yang 

menggunakan sistem dan kelembagaan pendidikan modern (Barat), namun 

tidak terlepas dari nilai-nilai Islam
12

. Model yang digunakan pada sekolah 

Islam adalah model sekolah Islam unggulan. Model semacam ini merupakan 

salah satu respon masyarakat muslim terhadap kebutuhan terhadap tantangan 

kemajuan dunia pengetahuan dan teknologi. Selain itu, bertujuan untuk 

memperkuat basis keislaman melalui pendidikan Islam
13

.  

Perkembangan sekolah unggulan terus mengalami peningkatan, termasuk 

pada lembaga pendidikan Muhammadiyah. Lembaga pendidikan Muhammadi-

yah telah melakukan upaya untuk mengembangkan kualitas dengan menjadi-

kan sekolah yang bertaraf Internasional
14

. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

Muhammadiyah ikut berkonstribusi dalam pengembangan pendidikan Islam di 

Indonesia. Hasil rumusan muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta, 

organisasi Muhammadiyah memiliki program kerja pendidikan yang diarahkan 

                                                             
12

 Hujair AH. Sanaky, Pembaruan Pendidikan Islam Paradigma, Tipologi, dan Pemetaan 

Menuju Masyarakat Madani Indonesia, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 12. 
13

 Nurhayati Djamas, Dinamika, hlm. 201-202. 
14

 Menyikapi perkembangan pada pendidikan Islam, lembaga pendidikan Muhammadiyah 

harus siap memasuki era kompetensi secara global. Tantangan ini juga berarti, bahwa sekolah 

Muhammadiyah harus mampu mempersiapkan tenaga untuk melaksanakan dakwah amar ma’ruf 

nahi munkar yang bersifat global. Maka perlu adanya transformasi pada aspek teori pendidikan. 

Prestasi yang ditunjukkan oleh siswa bukan hanya secara akademik saja, melainkan prestasi yang 

bersifat utuh mencakup akademik, ketangguhan moral dan kepekaan sosial. (Zamroni, Percikan 

Pemikiran Pendidikan Muhammadiyah, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 83-85. 
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pada pembentukan kualitas sekolah Muhammadiyah yang berdaya saing kelas 

dunia. Program tersebut dituangkan pada angka 11 dan 17 yaitu
15

, 

Pada angka 11 disebutkan : 

“Meningkatkan mutu pendidikan Muhammadiyah sehingga memenuhi 

delapan standar pendidikan nasional dan mengembangkan lembaga-

lembaga pendidikan yang berstatus mandiri menjadi lembaga pendidikan 

berstandar internasional dengan keunggulan khusus dalam bidang agama, 

akhlak mulia, kepemimpinan, dan kecakapan hidup.” 

 

Sedangkan angka 17 menyebutkan : 

“Merintis usaha-usaha membuka atau mengembangkan sister school 

antara sekolah, madrasah atau perguruan tinggi Muhammadiyah dengan 

lembaga pendidikan di luar negeri sebagai usaha meningkatkan mutu dan 

mengembangkan gerakan dan menyebarluaskan paham Muhammadiyah 

di dunia internasional.” 

 

Dari hasil keputusan yang diuraikan di atas, dapat dianalisis bahwa 

Muhammadiyah mempunyai tekat untuk mengembangkan lembaga pendidikan 

yang dimiliki. Sehingga mampu menjadi sekolah yang memiliki kualitas kelas 

dunia
16

. Di dalam pelaksanaanya, sekolah Muhammadiyah berkomitmen untuk 

menjadi sekolah yang berkualitas unggulan
17

. 

                                                             
15

 Mohamad Ali, Menyemai Sekolah Bertaraf Internasional Refleksi Modal Sosial dan Modal 

Budaya, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), hlm. 38-39. 
16

 Mohamad Ali memetakan permasalahan yang dihadapi sekolah Muhammadiyah secara 

umum adalah praktik, konseptual, dan tata kelola. Praktik pendidikan Muhammadiyah dianggap 

telah tercabut dari akarnya. Secara konseptual, belum terlihat upaya untuk merumuskan filsafat 

dan teori pendidikan untuk pendidikan Muhammadiyah. Dan tata kelola sekolah Muhammadiyah 

sudah tidak memadai lagi. Dari permasalahan tersebut, kemudian solusi untuk pemecahan masalah 

tersebut adalah menata kembali tata kelola, konseptualisasi dan praksis sosial pada sekolah 

Muhammadiyah. Sehingga, muncul revitalisasi terhadap sekolah Muhammadiyah yang diarah-

kankan untuk menjadi sekolah unggulan. (lihat Mohamad Ali, “Ikhtiar Mewujudkan Sekolah 

Berkemajuan: Eksperimen Perguruan Muhammadiyah Kottabarat Solo” dalam jurnal Tajdida: 

Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah), hlm.38-40. 
17

 Untuk mewujudkan sekolah Muhammadiyah yang memiliki kualitas unggul, terdapat tiga 

pilar yang bisa dilakukan. Ketiga pilar tersebut adalah yang pertama, membangun image (image 

bulding) dengan cara membangun budaya sekolah yang baik. Kedua, membangun kelembagaan 

(institutional building) yaitu dengan cara membentuk tatakelola sekolah yang baik. Ketiga, 

membangun kepercayaan (trust building) yaitu dengan cara menunjukkan kualitas sekolah yang 
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Pelaksanaan pendidikan Islam pada sekolah unggulan, menonjolkan pada 

penanaman pendidikan karakter
18

 di dalamnya. Penanaman pendidikan karak-

ter pada lembaga pendidikan, diwarnai dengan munculnya sistem full day 

school pada sekolah-sekolah Islam. Kemunculan full day school tentu menjadi 

sorotan, bahwa pendidikan Islam begitu luwes dan memiliki keluasan dalam 

mengembangkan sistem penyelenggaraannya.  

Pendidikan Islam mampu menyiasati situasi dengan melakukan trans-

formasi diri. Bahkan, semakin terintegrasi dengan pendidikan internasional. 

Yaitu, tradisi pendidikan yang ada di Eropa yang menggunakan praktik full day 

school dalam penyelenggaraan pendidikan
19

. Dinamika yang pernah dan mung-

kin saja akan dialami oleh pendidikan Islam menunjukkan bahwa pendidikan 

Islam senantiasa berorientasi pada prestasi dan berdaya saing. 

Mengkritisi makna sekolah unggul, SMP Birrul Walidain Muhamma-

diyah Sragen dapat dikatakan sebagai sekolah yang unggul itu. Secara umum, 

sekolah ini telah memenuhi klasifikasi sekolah unggul dilihat dari tata kelola 

dan budaya sekolah. Sekolah ini memiliki strategi pengembangan sekolah yang 

signifikan dari awal berdiri hingga saat ini. 

                                                                                                                                                                       
baik terhadap masyarakat umum. (Farid Setiawan, dkk, Mengokohkan Spririt Pendidikan 

Muhammadiyah, Yogyakarta: Pyramedia Yogyakarta, 2010), hlm. xxxiii bagian prolog. 
18

 Pendidikan adalah upaya secara sadar dan terencana dalam proses pembimbingan dan 

pembelajaran bagi individu agar dapat tumbuh berkembang menjadi manusia yang mandiri, 

bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter) mulia. (UU N0. 20 tahun 

2003). Karakter  merupakan nilai-nilai universal  yang ditunjukkan oleh perilaku manusia yang 

meliputi seluruh aktivitas manusia baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama, maupun dengan 

lingkungan sekitar. Dengan diwujudkan melalui pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 

berdasarkan norma yang berlaku. (Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter 

Perspektif Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.4-6. 
19

 Mohamad Ali, Transformasi Pendidikan Islam, dalam Republika, 19 Juli 2017. 
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Dalam pelaksanaan pendidikannya, SMP Birrul Walidain Muhammadi-

yah Sragen menerapkan sistem full day school. Penyelenggaraan sekolah yang 

hanya lima hari, dianggap sebagai penanaman karakter yang tepat bagi peserta 

didik. Selain kegiatan belajar dilakukan di sekolah, peserta didik juga memiliki 

kesempatan belajar dengan lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Di samping itu, SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen mengalami 

peningkatan dalam segi jumlah siswa yang terus meningkat pada tiap tahunnya. 

Selain itu, sekolah ini juga memiliki segudang prestasi, baik dalam bidang 

akademik maupun non-akademik. Bahkan mampu menjuarai ajang perlombaan 

di tingkat internasional. 

Dengan berbagai peningkatan yang dialami oleh sekolah, tidak heran 

bahwa di tengah-tengah persaingan yang ketat dengan sekolah-sekolah negeri, 

SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen mampu menarik minat masya-

rakat. Perlu dilakukan penelitian tentang dinamika sistem pendidikan yang 

dilaksanakan oleh sekolah itu, untuk mengetahui dan melihat secara mendalam, 

dinamika sistem pendidikan SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen dari 

awal hingga saat ini. 

Berkaitan dengan dinamika sistem pendidikan di SMP Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen, penelitian ini sesuai dengan roadmap yang menjadi 

rencana jangka panjang Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada poin keempat. Pada 

poin keempat itu, bahwa Prodi PAI diarahkan pada tata kelola dan budaya 

sekolah Muhammadiyah berdaya saing internasional.  
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Maka dari itu, penulis menyusun penelitian ini dalam bentuk skripsi 

dengan judul “Dinamika Sistem Pendidikan SMP Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian-uraian singkat latar belakang di atas, maka dalam skripsi ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dinamika sistem pendidikan SMP Birrul Walidain Muham-

madiyah Sragen sejak awal berdiri hingga saat ini ? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk dinamika sistem pendidikan SMP Birrul Wali-

dain Muhammadiyah Sragen ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan dinamika sistem pendidikan SMP Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen sejak awal berdiri hingga saat ini. 

2. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk dinamika sistem pendidikan SMP 

Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat setelah dilakukan penelitian ini, sehingga dapat mencapai tujuan 

di atas adalah sebagai berikut : 
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1. Manfaat secara teoritik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi khazanah 

keilmuan dalam pengembangan sekolah yang berbasis Islam. Terlebih 

khusus pada lembaga pendidikan Muhammadiyah, supaya dijadikan sebagai 

inovasi dalam mengembangkan sekolah-sekolah Muhammadiyah. 

2. Manfaat secara praktis 

Bagi pengelola sekolah-sekolah Muhammadiyah, penelitian ini diha-

rapkan mampu menjadi salah satu solusi alternatif untuk merumuskan 

langkah awal dalam pengembangan mutu sekolah Muhammadiyah sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan cara untuk memperoleh suatu pengetahuan 

dilengkapi dengan data empiris yang memadai. Data empiris diperoleh 

dengan cara melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena
20

. Penelitian 

juga diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang mempunyai tujuan untuk 

mengetahui sesuatu hal secara teliti dan kritis guna mendapatkan fakta-fakta 

yang diikuti dengan penggunaan langkah-langkah tertentu
21

. 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, jenis penelitian yang 

digunakan kali ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan mekanisme kerja penelitian yang berpedoman pada penilaian 

                                                             
20

 Suwartono, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 6. 
21

 Mohammad Mulyadi, Metode Penelitian Praktis : Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: 

Publica Press, 2016), hlm. 1. 
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secara subjektif, yakni bukan berisi angka melainkan berorientasi pada 

kualitas data yang diperoleh
22

. Selanjutnya corak penelitian ini adalah 

penelitian lapangan, yaitu melakukan pengamatan atau observasi terhadap 

objek yang akan diteliti, wawancara secara kualitatif terhadap narasumber, 

dan melakukan pemeriksaan kebenaran data yang diperoleh
23

. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Kata historis berasal 

dari bahasa Inggris “History” yang artinya sejarah
24

. Sedangkan menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), historis adalah berkenaan dengan 

sejarah, bertalian atau ada hubungan dengan masa lampau
25

. Sejarah sebagai 

satu konstruksi merupakan satu kesatuan dan koheren (adanya saling 

keterkaitan antar unsur-unsur yang membentuk kesatuan). Periodesasi atau 

pembabakkan waktu adalah salah satu proses strukturasi waktu dengan 

pembagian atas beberapa babak, zaman, atau periode berdasarkan kriteria 

tertentu. Seperti ciri-ciri khas yang ada pada periode tertentu
26

. 

Periodesasi dalam pendekatan sejarah yang dikhususkan pada sekolah, 

dikategorikan pada beberapa periode yang ditentukan oleh beberapa kriteria. 

Sehingga akan terlihat beberapa fase perubahan pada setiap periode. Untuk 

itu, pendekatan sejarah sangat diperlukan untuk membangun kesadaran 

sejarah di kalangan pengambil kebijakan, teoritikus, maupun praktisi 

                                                             
22

 Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal 

Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 53. 
23

 Nusa Putera, Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi, (Jakarta: Indeks, 2011), hlm. 43-45. 
24

 John M. Echol and Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, cet. XX, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1992), hlm. 299. 
25

 Ebta Setiawan, KBBI Online Versi 1.1 Freewere, 2010. 
26

 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Resume Buku. 
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pendidikan Islam agar mereka mampu meletakkan tradisi ataupun masa lalu 

pendidikan Islam secara proposional dengan mempertimbangkan situasi 

masa kini dan melihat proyeksi di masa depan
27

. 

Pendekatan sejarah dalam penelitian ini sangat penting digunakan 

dengan tujuan untuk mengetahui sejarah yang ada pada objek penelitian. 

Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini berbicara tentang proses dan 

kejadian yang sudah pernah terlaksana, berkaitan dengan dinamika sistem 

pendidikan yang dialami oleh objek yang diteliti. 

3. Sumber Data 

Pada dasarnya tujuan melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan 

suatu kebenaran yang hakiki. Cara untuk mendapatkan kebenaran tersebut 

dilakukan dengan melakukan tindakan metode ilmiah. Tujuannya adalah 

untuk meramalkan, mengontrol, dan menjelaskan gejala yang diamati untuk 

mendapatkan suatu kebenaran yang diinginkan
28

. Maka dari itu, untuk 

mendapatkan kebenaran yang valid sesuai dengan tema pokok penelitian ini, 

penulis melakukan penelitian di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah 

Sragen sebagai objek penelitian. 

4. Subjek Penelitian 

Penulis menentukan subjek penelitian untuk mencari informasi yang 

dibutuhkan terhadap narasumber yang tepat. Subjek penelitian merupakan 

sumber utama dalam mencari data penelitian, yaitu seseorang yang memiliki 

informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Adapun 
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subjek dari penelitian ini adalah kepala sekolah, perintis sekolah, waka 

kurikulum dan guru sebagai subjek penelitian yang mengetahui seluk beluk 

terkait dengan dinamika yang ada di sekolah. Perintis awal sekolah, kepala 

sekolah dan guru adalah sebagai subjek utama dalam penelitian. Sedangkan 

siswa adalah sebagai subjek tambahan dalam memberikan tanggapan 

terhadap dinamika yang ada di sekolah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian kali ini metode yang digunakan adalah metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Adapun rincian metode yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan terhadap objek yang akan 

diteliti, kemudian melakukan pencatatan dengan sistematika fenomena 

yang diteliti. Observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
29

. Peneliti melakukan 

pengamatan dengan mendengarkan dan memperhatikan lingkungan yang 

dijadikan objek penelitian, yaitu di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah 

Sragen. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara langsung dinamika 

sistem pendidikan di tempat penelitian. 

Observasi dapat dilakukan setiap saat dan memungkinkan untuk 

diulang. Maka dari itu, observasi perlu melibatkan dua orang yang tepat, 

yaitu pelaku observasi yang disebut dengan observer dan objek yang 

                                                             
29

 Sutrisno, Metodologi Research (Jilid-2), (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 151. 



14 
 

diobservasi atau observees
30

. Observasi dilakukan dengan mengamati 

secara langsung perubahan-perubahan yang ada pada sekolah. 

b. Metode Wawancara 

Metode wawancara juga dikenal sebagai metode interview, yaitu 

suatu proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan, di mana dua orang 

atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang 

lain dan mendengarkan menggunakan telinga sendiri dari suaranya
31

. 

Wawancara adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan 

data informasi yang utama dalam suatu pengamatan. Wawancara 

dilakukan dengan cara tanya jawab interaktif secara lisan dan jawaban 

yang diperoleh disimpan secara tertulis, atau melalui rekaman baik kaset, 

video, maupun media lain
32

. 

Proses wawancara bisa dilakukan secara langsung atau seccara 

tidak langsung. Secara langsung, wawancara ditujukan kepada orang 

yang diperlukan keterangan datanya, seperti perintis awal sekolah, kepala 

sekolah, waka kurikulum dan guru. Sedangkan secara tidak langsung, 

wawancara dilakukan kepada orang lain yang dapat memberikan 

keterangan sebagai pelengkap data yang diperlukan, yaitu siswa. 

c. Metode Dokumentasi 

Di dalam penelitian, dokumentasi atau dokumen memiliki dua 

makna yang berbeda. Pertama adalah dokumen sebagai alat bukti tentang 

                                                             
30

 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 69. 
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sesuatu yang berwujud catatan, foto, rekaman video atau apapun yang 

dihasilkan oleh peneliti. Sedangkan kedua adalah, dokumen berkenaan 

dengan peristiwa atau kejadian di masa lalu yang menghasilkan sebuah 

informasi, fakta dan data yang dibutuhkan dalam penelitian
33

. 

Secara jelas, metode dokumentasi memiliki pengertian sebagai 

salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau 

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau 

oleh orang lain tentang subjek. Metode ini merupakan salah satu cara 

yang dilakukan peneliti yang sifat datanya adalah kualitatif dengan tujuan 

untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media 

tertulis atau dokumen lain yang dibuat oleh subjek yang bersangkutan
34

. 

Metode dokumentasi digunakan sebagai kelengkapan data melalui 

pengumpulan dokumen-dokumen yang dimiliki sekolah, sebagai pendu-

kung data yang berkaitan dengan dinamika sistem pendidikan yang 

dialami. Seperti data guru, data siswa, data sarana prasarana, kegiatan 

ekstrakurikuler dan prestasi siswa. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan tentang pengolahan terhadap data yang 

sudah dikumpulkan, kemudian diklarifikasi, dibedakan, dan dipersiapkan 

untuk disajikan dalam bentuk hasil penelitian
35

. Analisis sebagai tahap 
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pertengahan dari serangkaian tahap dalam suatu penelitian, fungsinya adalah 

untuk mendapatkan kebenaran yang dapat dipertanggung-jawabkan
36

. 

Di dalam melakukan penelitian yang menggunakan pendekatan kuali-

tatif, terdapat berbagai analisis data. Namun dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan analisis data interaktif karena merupakan teknik analisis data 

yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh peneliti yang bersifat 

kualitatif. Model interaktif mempunyai tiga komponen yaitu, reduksi data, 

tampilan data, dan penarikan kesimpulan
37

. 

Tahap pertama, reduksi data. Langkah pertama dalam tahapan ini 

adalah mengidentifikasi satuan bagian, yaitu bagian-bagian terkecil dari data 

yang sudah didapat, yang memiliki makna apabila dikaitkan dengan fokus 

penelitian
38

. Reduksi data sebagai proses peneliti untuk melakukan telaah 

awal terhadap data-data yang sudah didapatkan dengan cara melakukan 

pengujian data yang berkaitan dengan aspek penelitian
39

. 

Pada tahapan reduksi data, peneliti mencari informasi-informasi seba-

gai data yang berkaitan dengan aspek penelitian yang akan diteliti. Terdapat 

dua aspek penelitian dalam mereduksi data yang dibutuhkan oleh penulis 

yaitu dinamika sistem pendidikan dan bentuk-bentuk dinamika sistem 

pendidikan yang terlaksana di sekolah. 

Tahap kedua, tampilan data. Merupakan kegiatan mengorganisasi, 

meringkas, dan menyambungkan informasi. Penampilan data digunakan 
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pada setiap tahap, sejak data diorganisasi dan diringkas
40

. Penyajian data 

diarahkan supaya data yang sudah direduksi dapat terorganisasi dan tersusun 

dalam pola yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga mudah 

untuk dipahami. Penyajiannya bisa dilakukan dalam bentuk uraian naratif, 

bagan, hubungan antar ketegori, diagram alur, maupun lain sebagainya
41

. 

Setelah mendapatkan informasi yang berkaitan tentang dinamika sistem 

pendidikan dan bentuk-bentuknya, kemudian diolah supaya menjadi data 

yang utuh. Informasi yang sudah diolah menjadi informasi yang utuh, 

disajikan dalam bentuk uraian naratif. 

Tahap ketiga, penarikan kesimpulan. Merupakan kegiatan menarik 

kesimpulan berdasarkan data yang didapatkan, kemudian melakukan 

pencocokan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih 

sementara dan memungkinkan untuk berubah apabila ditemukan bukti-bukti 

kuat sebagai pendukung tahap pengumpulan data yang berikutnya.  

Apabila data yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh data 

hasil pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan yang didapatkan 

sudah menjadi kesimpulan yang benar
42

. Berdasarkan data yang sudah 

disajikan dalam bentuk naratif, peneliti melakukan penarikan kesimpulan 

dengan mencocokkan antara data yang didapatkan dengan teori yang sudah 

dibangun pada pembahasan yang sebelumnya, sehingga akan memunculkan 

kesimpulan yang sudah matang.  
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Penyajian hasil penelitian perlu menggunakan pola berpikir yang 

bertujuan untuk menjadi pengarah alur penelitian. Pada penelitian lapangan 

kali ini, dilakukan dengan cara berfikir secara induktif, yaitu pola berfikir 

yang menekankan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ke khusus. 

Peneliti melakukan pengumpulan data sebanyak mungkin dari berbagai 

sumber terkait dengan permasalahan yang relevan dengan objek penelitian, 

dari data yang sudah didapatkan. Kemudian penulis mengolah data dengan 

menggunakan metode analisis yang sudah ditentukan untuk mendapatkan 

kesimpulan dari penelitian yang dilakukan
43

. 

7. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, skripsi ini terbagi menjadi dalam lima pokok 

pembahasan yang masing-masing termuat dalam bab-bab yang berbeda-

beda. Secara lebih rinci, masing-masing bab akan membahas mengenai hal-

hal sebagai berikut: 

Bab I: Merupakan bagian pendahuluan. Pada bagian ini berisi tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. Dalam bab ini juga terdapat metode penulisan yang meliputi 

beberapa poin yaitu, jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan subjek 

penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta 

sistematika penulisan. 

Bab II: Merupakan bagian kajian teori. Pada bagian ini terdapat kajian 

pustaka dan kajian teoritik. Kajian pustaka merupakan penelitian terdahulu 
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yang relevan, sedangkan kajian teori merupakan kerangka teori yang 

menguatkan penelitian. 

Bab III: Merupakan bagian hasil penelitian. Pada bagian ini penulis 

membahas dua aspek penelitian yaitu, pertama dinamika sistem pendidikan 

SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen yang menam-pilkan tentang 

dinamika yang dialami oleh sekolah. Kedua adalah bentuk-bentuk dinamika 

sistem pendidikan sekolah yang menampilkan tata kelola dan budaya 

sekolah. 

Bab IV: Merupakan bagian analisis data. Pada bab ini, penulis 

mencoba melakukan analisis tentang kecocokan antara hasil penelitian dan 

teori yang sudah dibangun.  

Bab V: Merupakan bagian penutup. Pada bagian ini menampilkan 

kesimpulan berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan, kemudian saran 

yang ditujukan kepada beberapa pihak. 

 


