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DINAMIKA SISTEM PENDIDIKAN 

SMP AL QOLAM MUHAMMADIYAH GEMOLONG SRAGEN 

 

Abstrak 

Dinamika sistem pendidikan Islam telah melahirkan bentuk baru sistem 

pendidikan Islam yang berupa sekolah unggulan. Sekolah unggulan hadir sebagai 

respon terhadap perbaikan mutu pendidikan Islam yang selama ini berada dalam 

posisi rendah. Salah satu sekolah Islam unggulan yang hadir yaitu SMP Al Qolam 

Muhammadiyah Gemolong. SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong lahir 

dengan nuansa baru sistem pendidikan Islam yang diharapkan mampu menjadi 

pendidikan alternatif di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini merupakan 

penelitian yang mencoba mengungkap kasus pengembangan sekolah unggulan 

terkait dengan dinamika sistem pendidikannya yang terdapat di SMP Al Qolam 

Muhammadiyah Gemolong. penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan 

pendekatan kualitatif sejarah, dan tehnik pengumpulan data secara observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis datanya menggunakan 

analisis data model interaktif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam 

pengembangannya SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong mengalami 

dinamika dalam sistem pendidikannya yang mana dinamika tersebut terjadi 

dengan melalui lima tahapan yang meliputi (a) tahap identifikasi masalah yaitu 

keresahan PCM Gemolong akan rendahnya mutu pendidikan Muhammadiyah dan 

adanya aspirasi dari wali SD Aisyiyah untuk mendirikan sekolah dengan model 

seperti SD, (b) tahapan suatu alternatif pemecahan masalah yaitu antara 

memperbaiki sekolah yang sudah berdiri atau mendirikan sebuah sekolah baru. 

Sehingga diputuskan untuk membangun sekolah baru (c) tahapan memilih strategi 

yang baru yaitu dengan sistem fullday school, dan (d) tahapan implementasi yang 

berlangsung dan menimbulkan perubahan pada beberapa unsur pendidikan yang 

meliputi managemen rekruitmen pendidik dan peserta didik, pembiayaan, sarana 

dan prasarana dan kurikulum, serta (e) tahapan evaluasi. Sedangkan bentuk-

bentuk dinamika SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong terdapat dua hal 

yang meliputi tata kelola dan budaya sekolah. Pada tata kelolanya, SMP Al Qolam 

Muhammadiyah Gemolong dipimpin oleh sosok kepala sekola yang profesional 

yang mana dalam pengelolaan sekolahnya senantiasa didukung dengan adanya 

kebijakan yang inovatif. Sedangkan budaya sekolah yang terdapat di SMP Al 

Qolam Muhammadiyah Gemolong bertolak ukur dari visi yang telah ditetapkan 

yaitu ”Berfikir Cerdas dan berprestasi, Berakhlaq mulia Nan Islami”. Dari visi 

tersebut kemudian lahirlah sikap yang diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari oleh seluruh warga SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong. Dan 

budaya tersebut diterapkan dalam bentuk budaya umum, budaya ibadah, 

ketertiban, kerapian dan kebersihan, perilaku sosial, serta makan dan minum. 
 

Kata Kunci: Dinamika, Sistem pendidikan, Sekolah Unggulan 
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Abstract 

The dynamics of Islamic education system has given birth to a new form of 

Islamic education system in the form of excellent schools. Excellent schools are 

present in response to improving the quality of Islamic education which has been 

in a low position. One of the leading Islamic schools in attendance is SMP Al 

Qolam Muhammadiyah Gemolong. SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong 

born with a new nuance of Islamic education system that is expected to be an 

alternative education in the midst of society. This research is a research that tries 

to reveal the case of the development of leading schools related to the dynamics of 

the education system contained in SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong. 

This research is a field research with qualitative approach of history, and 

technique of collecting data by observation, interview and documentation. While 

the data analysis technique using interactive model data analysis. From the 

research result shows that: in the development of SMP Al Qolam Muhammadiyah 

Gemolong experiencing dynamics in education system which dynamics happened 

with through five stages which include (a) problem identification stage that PCM 

Gemolong unrest will low quality of Muhammadiyah education and aspiration 

from elementary guardian Aisyiyah to establish schools with models such as 

elementary school, (b) stage of an alternative problem solving that is between 

repairing a standing school or establishing a new school. So that it was decided to 

build a new school (c) the stages of choosing a new strategy that is with the 

fullday school system, and (d) the implementation stages that take place and cause 

changes in some elements of education covering the management recruitment of 

educators and learners, financing, facilities and infrastructure curriculum, and (e) 

evaluation stage. While the forms of dynamics of SMP Al Qolam Muhammadiyah 

Gemolong there are two things that include school governance and culture. In the 

governance, SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong led by the figure of a 

professional headmaster who in the school management is always supported by 

the existence of innovative policies. While the school culture contained in SMP Al 

Qolam Muhammadiyah Gemolong measured from the vision that has been set that 

is "Thinking Smart and achieving, Noble and Islamic". From that vision then was 

born an attitude that was implemented in everyday life by all citizens of SMP Al 

Qolam Muhammadiyah Gemolong. And the culture is applied in the form of 

common culture, cultures of worship, order, neatness and cleanliness, social 

behavior, and eating and drinking. 

 

Keywords: Dynamics, Education system, School of Excellence 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan bentuk upaya dari suatu bangsa dalam 

membawa negaranya ke arah kemajuan peradaban. Dengan pendidikan suatu 

negara mampu mengukir sejarahnya di dunia internasional dengan segala 

eksistensinya. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan semboyan 



 

3 

Binneka Tunggal Ika yang mampu menampilkan berbagai bentuk lembaga 

pendidikan yang salah satunya adalah pendidikan Islam. 

Pendidikan Islam merupakan salah satu corak pendidikan Indonesia 

yang telah memainkan peran kunci santrinisasi bagi penduduk Indonesia
1
. 

Dalam perkembangannya pendidikan Islam di Indonesia telah melakukan 

berbagai transformasi guna menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. 

Keadaan tersebut diperlihatkan dari berbagai bentuk lembaga pendidikan yang 

ada, yang telah dimulai dengan adanya pendidikan Al-Qur’an yang diajarkan 

di masjid, surau atau langgar, kemudian bertransformasi menjadi bentuk 

pesantren dan dilanjutkan dengan madrasah/sekolah. Dari ketiga bentuk 

tersebut, kemudian pada sistem madrasah, pemerintah mulai  mengambil 

kebijakan dengan mengintegrasikan pendidikan Islam  ke dalam sistem 

pendidikan nasional dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 

Menteri Nomor 037/U/1975 tentang peningkatan mutu madrasah
2
, yang 

menjadikan mdrasah setara dengan sekolah umum.  

Kehadiran madrasah semakin menguat setelah hadirnya UU No.2 

Tahun 1989 yang membuat pendidikan Islam tergabung dalam sistem 

pendidikan nasional
3
. Tetapi hadirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 

Menteri Nomor 037/U/1975 tentang Peningkatan Mutu Madrasah dan UU 

SPN No. 2 Tahun 1989 juga belum mampu mengangkat mutu pendidikan 

pendidikan Islam. Kemudian para pemerhati pendidikan mulai menghadirkan 

terobosan baru yang bisa mengangkat mutu pendidikan Islam dengan 

menghadirkan sekolah unggulan.  

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang merespon baik 

akan kehadiran sekolah unggulan yang hingga kini telah banyak merintis 

sekolah unggulan di berbagai tempat. Salah satu sekolah Islam dengan model 

                                                             
1
 Mohamad Ali dan Zainal Abidin, Ilmu Pendidikan Islam  Bernuansa KeIndonesiaan 

(Surakarta: Muhammadiyah University Press,2017), 148. 
2
 Mohamad Ali, “Transformasi Pendidikan Islam ”, Republika Rabu, 19 Juli 2017. 

3
 Supani, “Sejarah Perkembangan Madrasah di Indonesia”, Jurnal Pemikiran Alternatif 

Kependidikan (Insania) Vol. 14, No. 3, September-Desember 2009, 6, dalam http://www.ejournal. 

iainpurwokerto.ac.id/index.php/insania/article/view/376, diakses 15 Oktober 2017. 
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unggulan yang dirintis Muhammadiyah yaitu SMP Al Qolam Muhammadiyah 

Gemolong. SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong merupakan salah satu 

sekolah unggulan yang hadir atas respon dari rendahnya mutu pendidikan 

Islam yang ada di Indonesia terkhusus dari pendidikan Muhammadiyah 

sendiri. Sekolah ini hadir dengan didesain unggul dan mampu membuktikan 

keunggulannya dari segenap prestasi yang diraihnya sejak perkembangannya 

masih dini.  

Dari hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di 

SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong dengan merumuskan 

permasalahan yaitu bagaimana dinamika sistem pendidikan SMP Al Qolam 

Muhammadiyah Gemolong beserta bentuk-bentuk dinamika sistem 

pendidikannya? Dengan adanya rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika sistem pendidikan 

SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong beserta bentuk-bentuk dinamika 

sistem pendidikannya. 

 

2. METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana penelitian ini 

mengkaji tentang gejala sosial/Pendidikan Islam yang ada di lapangan
4
. 

Adapun dalam penelitian ini, gejala yang dikaji yaitu tentang pengembangan 

sebuah sekolah unggulan yang terfokus pada dinamika dari sistem pendidikan 

SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif sejarah, dan teknik pengumpulan data secara observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya 

menggunakan analisis data model interaktif, dimana pada analisis data ini 

dilakukan dengan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, menyajikan data (data 

display) dan conclusing drawing/verificationya.
5
 

                                                             
4
Mohamad Ali (dkk), Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Pendidikan Agama 

Islam  (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 22. 
5
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D), 

Cet. 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), 337-345. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Dinamika Sistem Pendidikan SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil 

bahwasannya SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong telah mengalami 

berbagai dinamika yang mencakup berbagai unsur-unsur sistem 

pendidikannya. Jika kita melihat perkembangannya, SMP Al Qolam 

Muhammadiyah Gemolong pertama kali dirintis yaitu tahun 2012  yang pada 

waktu itu ada suatu permasalahan yang muncul yaitu rendahnya mutu 

pendidikan yang menyebabkan keresahan dari pihak PCM Gemolong yang 

kemudian ditambah dengan adanya tututan dari wali SD Aisyiyah untuk 

mendirikan sekolah yang modelnya sama seperti SD. Kemudian muncul suatu 

alternatif pemecahan masalah yaitu antara memperbaiki sekolah yang sudah 

berdiri atau mendirikan sebuah sekolah baru. Dan kemudian diputuskan untuk 

membangun sekolah baru dengan strategi yang baru pula yaitu dengan sistem 

fullday school, diteruskan dengan adanya implementasi dan evaluasi dalam 

setiap tahunnya. 

Pada tahapan implementasi secara garis besar terdapat beberapa 

perubahan yang meliputi: 

No Aspek 
Masa Berdiri 

(2012/2013) 

Masa Pengembangan 

(2013/2014-2017/2018) 

1 Pendidik  - Seleksi PCM 

Gemolong 

- Sebuah tantangan 

untuk merintis dan 

mengembangkan  

- Seleksi pengelola 

sekolah 

- Sebuah tantangan untuk 

mengembangkan dan 

menjalankan. 

2 Peserta 

didik 

Seleksi secara simbolis  - Seleksi secara formal 

dengan 2 jalur yaitu 

PMDK dan Reguler 

- Mentargetkan siswa 

dengan potensi menengah 
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ke atas 

- Menerapkan sistem 

cadangan 

- Prioritas utama untuk 

anak dan warga 

Muhammadiyah) 

3 Kurikulum - KTSP 

- Kurikulum 

Pengembangan 

- Kurikulum Khas 

- K-13 ( Tahun Pelajaran 

2013/2014 Selama 1/2 

Semester) 

- Kurikulum 

Pengembangan  

- Kurikulum Khas 

4 Gedung   Menempati Balai 

Muhammadiyah  

Milik Sendiri 

5 Fasilitas  Belum lengkap/ 

Minimalis  

Berkembang 

6 Biaya - Donatur yayasan, 

penerimaan uang 

gedung/pengembang

an/ sarpras 

- Uang bulanan 

pendidikan, 

- Penjualan sertifikat 

wakaf 

- Dana BOS dari Pusat,  

- BOS Daerah,  

- Infaq Syahriah dari 

Orang Tua Wali,  

- Donatur Yayasan atau 

simpatisan,  

- Dana situasional even,  

- Mitra kerja 

6 Ekstra-

kurikuler 

- Belum ada - Diadakan  
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3.2 Bentuk-bentuk Dinamika Sistem Pendidikan di SMP Al Qolam 

Muhammadiyah Gemolong 

3.2.1 Tata Kelola Sekolah 

SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong merupakan salah sekolah 

yang menggunakan sistem MBS (Managemen Berbasis Sekolah), sehingga 

dalam pengelolaan sekolahnya dilakukan oleh pihak sekolah sesuai dengan 

keadaan sekolah. Dalam menjalankan sebuah sekolah tentunya peran kepala 

sekolah menjadi salah satu faktor terpenting dalam membawa ke mana 

sekolah akan mengarah. 

SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong dalam perintisan dan 

pengembangan sekolahnya dipimpin oleh sosok kepala sekolah mempunyai 

dedikasi yang tinggi terhadap kemajuan sekolah. Dengan segenap 

kemampuannya bersama dengan pengelola lainnya, sekolah ini mampu 

menarik minat masyarakat dengan berbagai inovasi yang tela dirancangnya 

hingga membuat masyarakat mau menyekolahkan di SMP Al Qolam 

Muhammadiyah Gemolong meskipun imagenya belum terbentuk.  

Dalam mengembangkan sekolahnya, kepala SMP Al Qolam 

Muhammadiyah Gemolong senantiasa menggunakan strategi dalam bersaing 

dengan sekolah lain untuk menampilkan nama SMP Al Qolam 

Muhammadiyah Gemolong di masyarakat luas dengan baik. Adapun strategi 

yang dilakukan yaitu dengan cara menganalisis faktor hambatan internal dan 

eksternal, kemudian mengubah tantangan menjadi peluang. Sehingga langkah 

yang ditempuh oleh kepala sekolah tersebut dalam mengembangkan 

pendidikannya mencapai sekolah unggul diantaranya yaitu dengan cara 

menjalin interaksi yang baik antara sesama, dan memotivasi sesama teman 

guru dan para murid.  

SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong ditampilkan dengan 

beberapa program kenggulan yang diantaranya yaitu: (a) pembiasaan sholat 

jama’ah, sholat sunnah rawatib, dan sholat dhuha, (b) muhadharah 4 bahasa 

yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan Bahasa Jawa, (c) 
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Tilawah, Tahfidz, dan Muroja’ah (TTM), (d) Olimpiad Center (IPA, 

Matematika, IPS), (e) English and Arabic Camp.  

Dalam mewujudkan sekolahnya yang berkemajuan, sikap demokratis 

menjadi hal penting yang ditonjolkan dalam sekolah ini. Keadaan ini 

sebagaimana dalam mewujudkan visi SMP Al Qolam Muhammadiyah 

Gemolong, dimana langkah yang diambil kepala sekolah dalam mewujudkan 

sekolah unggul yaitu dengan cara memberikan kesempatan kepada guru dan 

karyawan menuliskan harapannya masing-masing tentang keadaan sekolah 

yang diinginkan di masa depan atau masalah yang dihadapi melalui sebuah 

media kertas yang kemudian disimpulkan bersama. Dan berdasarkan hal 

tersebut dapat terlihat visi dari setiap orang sehingga perubahan apa yang 

perlu dibuat dapat dirumuskan bersama.  

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan komitmen tersebut akan 

muncul jika seluruh pihak dilibatkan dalam pengelolaan sekolah, termasuk 

dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai 

salah satu strategi kepala sekolah dalam menghargai peran guru dan karyawan 

bahwa keberhasilan tidak terlepas dari kontribusi seluruh warga yang ada di 

sekolah. Dari sini, kerja sama antar pengelola dimulai terbentuk dari hal yang 

kecil. 

Dalam rangka untuk membangkitkan semangat kinerja pendidik dan 

belajar peserta didik kepala sekolah senantiasa mengambil beberapa inovasi. 

Kebijakan untuk pendidik meningkatkan kinerjanya dengan memberikan IHT 

(In House Training) yang mana di sana akan didatangkan seorang instrukstur 

tiap satu bulan sekali, kemudian pada saat rapat kerja yang dilaksanakan setiap 

satu tahun sekali juga didatangkan motivator dari luar. Selain diadakannya 

rapat koordinasi, juga diadakan pembinaan, dan pengajian bagi guru dan 

karyawan baik di dalam maupun di luar. Sekolah juga memberikan reward 

bagi para pendidiknya untuk melanjutkan program pendidikannya 

berkelanjutan.  

Sedangkan untuk membangkitkan motivasi berprestasi peserta didik, 

sekolah mengadakan karantina menjelang ujian tapi ini terlaksana hanya untuk 
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angkatan tertentu saja dan menghadirkan SBT (Spiritual Boarding Training) 

dari luar untuk memberikan motivasi rukiyah sehingga peserta didik 

termotivasi tidak hanya berprestasi secara akademik tetapi juga dalam akhlak 

sehari-hari.  

Dalam menunjang keberhasilan sekolah dalam mendidik peserta 

didiknya, sekolah senantiasa menerapkan adanya program pengawasan 

terhadap peserta didik baik disekolah, di rumah atau bahkan di sosial media. 

Program tersebut dinamakan waskat atau pengawasan melekat. Dan dari 

program waskat ini ketika ada masalah maka akan dibicarakan bersama 

dengan guru yang lain melalui rapat incidental. Program tersebut diterapkan 

sebagai bentuk tanggungjawab dan menjadi salah satu program unggulan 

dalam memantau akhlaq daripada peserta didik. Selain itu, homevisit juga 

menjadi bentuk keperdulian para guru terhadap peserta didik dalam memantau 

peserta didiknya selama di rumah melalui kerjasama yang dibangun bersama 

para orangtua.  

Dan dalam upaya meningkatkan hubungan antara sekolah dengan 

orang tua peserta didik dalam memantau dan memberikan perhatian pada 

peserta didik, sekolah memprogramkan untuk menghadirkan orang tua setiap 

3 bulan sekali, selain itu juga melalui aplikasi whatsapp mereka bisa saling 

bertukar informasi tentang kemajuan sekolah.  

Dan yang paling penting adalah membangun kemitraan dengan 

berbagai pihak. Dengan adanya kemitraan ini, sekolah mampu bekerja sama 

dengan berbagi pihak guna berbagai pengetahuan ataupun bekerjasama terkait 

dengan pengembangan sekolah untuk menjadikan perbaikan dari berbagi 

pihak. Sebagaimana kemitraan yang pernah dibangun oleh SMP Al Qolam 

Muhammadiyah Gemolong dengan SMP Muhammadiyah Plus Gunungpring 

dalam rangka studi banding guna dalam menggali pengetahuan akan kegiatan 

pengembangan sistem pendidikan yang telah berjalan di SMP Muhammadiyah 

Plus Gunungpring untuk pengembangan SMP Al Qolam Muhammadiyah 

Gemolong. 
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Selain studi banding, dalam mengembangkan kemajuan sekolah SMP 

Al Qolam  senantiasa mengadakan penilaian efektifitas kerja. Sampai saat ini 

penilaian yang dilakukan untuk menunjang efektifitas kerja dilakukan dalam 

berbagai bentuk program kegiatan yang diantaranya yaitu: adanya Rakor 

(Rapat Koordinasi) yang dilakukan setiap pekan sekali, Rapim (Rapat 

Pimpinan) yang dilakukan oleh para Wakil Kepala Sekolah ketika dibutuhkan. 

Rapat Incidental yang dilakukan ketika ada masalah serta Raker (Rapat Kerja) 

yaitu setiap tahun sekali.  

3.2.2 Budaya Sekolah 

Bermula dari perumusan visi tersebut, budaya sekolah mulai terbentuk 

di SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong dari hasil kesepakatan bersama 

yang menimbulkan semangat untuk meraihnya secara bersama dengan 

berbagai motivasi yang kemudian menjadikan SMP Al Qolam 

Muhammadiyah Gemolong unggul dari segi akademik maupun non akademik.  

Secara umum, budaya yang terdapat di SMP Al Qolam 

Muhammadiyah Gemolong merupakan cerminan sikap yang dituangkan 

dalam kehidupan sehari-harinya yang wajib dilaksanakan bagi setiap warga 

sekolah. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan yanti, budaya disebutkan 

dengan nilai-nilai yang mana, ada 6 hal yang dilakukan SMP Al Qolam 

Muhammadiyah Gemolong dalam rangka menanamkan budaya sekolah pada 

peserta didik. Adapun langkah-langkah tersebut meliputi: a) pengenalan, 

dimana tahapan ini dilakukan ketika masa orientasi siwa. b) pembinaan 

peserta didik. c) keteladanan, yang dicerminkan dari keseluruhan budaya yang 

telah berjalan. d) penghayatan, e) pengamalan. dan f) penelitian. Tetapi pada 

tahapan penelitian secara umum belum diterapkan.  

Adapun beberapa budaya yang melekat dan menjadi kebiasaan di SMP 

Al Qolam Muhammadiyah Gemolong meliputi: (a) budaya umum, terdiri dari: 

hormat dan patuh kepada guru, tidak membawa mainan/sesuatu yang tidak 

mendidik/terkait dengan pendidikan, tidak membawa handphone, tidak jajan 

kecuali di koperasi sekolah, membuang sampah pada tempatnya, gemar 

membaca, disiplin waktu dan tugas, mentaati tata tertib, membaca Al-Qur’an 
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setiap hari, tidak melaksanakan ulang tahun (memberikan bingkisan ulang 

tahun) dan atau tradisi non muslim yang lain, orang tua (penjemput/pengantar) 

masuk kompleks SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong dengan pakaian 

sopan dan tidak ketat serta wajib memakai jilbab (menutup aurat), (b) bidang 

tilawah, terdiri dari: memulai dan mengakhiri setiap kegiatan dengan berdoa, 

tilawah Al-Qur’an menjelang sholat dengan sirri, wudhu dengan tenang, tertib 

dan benar dan selalu menjaga wudhu, memuliakan masjid dengan  sholat dua 

rekaat dan dzikir, melaksanakan sholat dhuha setiap hari, sholat denga khusuk 

dan sempurna, berdoa dengan sungguh-sungguh, mendengarkan kultum 

dengan khidmat, (c) ketertiban, terdiri dari: datang sekolah tepat waktu, 

membiasakan antri dan tertib, berjalan dengan tenang di jalur kiri, selalu 

memakai alas kaki sesuai aturan dan peruntukannya, naik dan turun tangga 

melalui jalur kiri, tidak membawa handphone dan barang berharga/mahal, 

datang dan pulang sekolah melalui pintu gerbang, bermain di tempat yang 

sesuai dengan aturan dan peruntukannya, tidak membawa uang saku lebih dari 

Rp 5.000,00, tidak membawa mainan dan barang mahal (kecuali tugas dari 

guru), (d) kerapian dan kebersihan: berpakaian bersih dan rapi, seragam 

sekolah beratribut lengkap, memuliakan diri dengan menutup aurat dengan 

benar, meletakkan alas kaki pada rak yang telah disediakan, memberi identitas 

pada barang milik pribadi dan merawatnya dengan baik, membuang sampah 

pada tempatnya dan memungut sampah yang tercecer, (e) perilaku sosial: 

membiasakan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun), etika/sopan 

santun lewat di depan orang, jika orang yang dilewati berdiri (melewati 

dengan berjalan dan tersenyum), jika orang yang dilewati duduk, (melewati 

dengan berjalan agak membungkuk dengan mengucapkan “permisi”, 

membiasakan berjabat tangan sesama mahrom, menghormati orangtua, guru, 

dan teman, menghindari berkata kotor, dan menyakitkan, memegang teguh 

kejujuran dalam segala hal, ikhlas menerima dan memberi nasihat, tidak 

berkelahi, membiasakan mengucapkan terima kasih dan minta tolong, 

meminta ijin bila meminjam barang dari orang lain, tidak segan meminta maaf 

dan bertanggungjawab atas kesalahan, berusaha lebih mandiri, melatih 
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berempati kepada sesama dengan gemar berinfaq dan gemar menolong,  

(f) makan dan minum: mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, berdoa 

sebelum dan sesudah makan, makan minum dengan duduk dan menggunakan 

tangan kanan, hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, baik 

dan sehat, tidak membeli jajan di luar sekolah. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis data yang telah dilakukan, maka 

disimpulkan bahwa: 

Pertama, pengembangannya SMP Al Qolam Muhammadiyah 

Gemolong mengalami dinamika dalam sistem pendidikannya yang mana 

dinamika tersebut terjadi dengan melalui lima tahapan yang meliputi (a) tahap 

identifikasi masalah yaitu adanya keresahan dari pihak PCM Gemolong akan 

rendahnya mutu pendidikan sekolah Muhammadiyah dan adanya aspirasi dari 

wali SD Aisyiyah untuk mendirikan sekolah dengan model seperti SD, 

kemudian muncul (b) tahapan suatu alternatif pemecahan masalah yaitu antara 

memperbaiki sekolah yang sudah berdiri atau mendirikan sebuah sekolah 

baru. Sehingga diputuskan untuk membangun sekolah baru dan memunculkan 

(c) tahapan memilih strategi yang baru pula yaitu dengan sistem fullday 

school, dan dilanjutkan dengan (d) tahapan implementasi yang berlangsung 

dan menimbulkan perubahan pada beberapa unsur pendidikan yang meliputi 

managemen rekruitmen pendidik dan peserta didik, pembiayaan, sarana dan 

prasarana dan kurikulum, serta (e) tahapan evaluasi.  

Kedua, bentuk-bentuk dinamika SMP Al Qolam Muhammadiyah 

Gemolong terdapat dua hal yang meliputi tata kelola dan budaya sekolah. 

Pada tata kelolanya, SMP Al Qolam Muhammadiyah Gemolong dipimpin 

oleh sosok kepala sekola yang profesional yang mana dalam pengelolaan 

sekolahnya senantiasa didukung dengan adanya kebijakan yang inovatif. 

Adapun beberapa kebijakan dalam tata kelola yang telah terdapat di SMP Al 

Qolam Muhammadiyah Gemolong yaitu meliputi perumusan visi dan tujuan 
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secara bersama dan pemberian motivasi terhadap warganya guna melahirkan 

harapan yang tinggi yang nantinya akan menghasilkan lingkungan belajar 

yang mendukung, terkonsentrasi pada pembelajaran, terjadi pemantapan yang 

positif, terlaksananya hak dan tanggung jawab peserta didik. Sekolah juga 

menjalin hubungan kemitraan yang baik antara sekolah dengan orang tua guna 

peningkatan dan pemantauan terhadap aktivitas siswa serta pihak lain guna 

berbagai pengetahuan terkait dengan pengembangan sekolah agar lebih maju. 

Sedangkan budaya sekolah yang terdapat di SMP Al Qolam Muhammadiyah 

Gemolong bertolak ukur dari visi yang telah ditetapkan yaitu ”Berfikir Cerdas 

dan berprestasi, Berakhlaq mulia Nan Islami”. Dari visi tersebut kemudian 

lahirlah sikap yang menjadi kebiasaan yang diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga SMP Al Qolam Muhammadiyah 

Gemolong. Dan budaya tersebut diterapkan dalam bentuk budaya umum 

budaya ibadah, ketertiban, kerapian dan kebersihan, perilaku sosial, serta 

makan dan minum. 

4.2 Saran  

Pertama, Bagi Sekolah. Dalam upaya perbaikan sistem pendidikan perlu 

ditingkatkan lagi kekompakan kerja sama dan semangatnya terutama diantara 

para pengelola sekolah dalam menjalankan program pendidikan yang telah 

direncanakan dan untuk peningkatan mutu pendidikan SMP Al Qolam 

Muhammadiyah Gemolong secara kontinu. Pengembangan fasilitas perlu 

dioptimalkan. Budaya sekolah senantiasa dipertahankan dan lingkungan terus 

dikembangkan untuk menambah motivasi dan semangat peserta didik dalam 

mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan. 

Kedua, bagi peneliti selanjutnya. Dalam penelitian ini, mungkin banyak 

kekurangan mengingat kemampuan peneliti yang sangat terbatas. Untuk itu, 

bagi peneliti yang selanjutnya diharapkan mampu meneliti lebih jauh terkait 

pengembangan pendidikan yang terdapat di SMP Al Qolam Muhammadiyah 

Gemolong secara mendetail. 
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