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PENGELOLAAN KELAS PROGRAM KHUSUS 

DI SMP MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA  

Tahun Pelajaran 2018/2019 

 

Abstrak 

 

Kelas Program Khusus (PK) merupakan kelas unggul yang terdapat kekhususan 

siswa yang  memiliki tiga aspek yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek 

psikomotorik Kelas Program Khusus niscaya berdampak besar dan luas terhadap 

proses pembentukan generasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan 

menciptakan SDM yang berkualitas. Dalam penelitian ini, akan menjelaskan 

tentang pengelolaan Kelas Program Khusus SMP Muhammadiyah 1 Surakarta 

dan mendeskripsikan sistem  Pengelolaan Kelas Program Khusus serta kendala 

dan solusi apa saja dalam pengelolaan Kelas Program Khusus SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah 

pengumpulan data, penggabungan data, pengolahan data, dan kesimpulan. Dari 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam pengelolaan kelas 

program khusus Pada pelaksanaan Pengelolaan Kelas Program Khusus di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta, berdasarkan dari rekrutmen aspek input siswa secara 

ketat, terdapat berbagai program diantaranya Tahsin Tahfidz, menggunakan tiga 

bahasa yaitu b arab, Inggris, B Indonesia dalam proses pembelajaran, terdapat 

guru profesional dalam mengajar, menggunakan kurikulum K13,sarana prasaran, 

metode dan evaluasi belajar. Dalam menuju proses yang lebih baik tentunya 

terdapat rintangan, SMP Muhammadiyah dalam mengelola Kelas Program 

Khusus terdapat kendala yang dihadapi yaitu kendala finansial terhadap siswa, 

tingkat kecerdasan, bakat serta minat yang berbeda setiap siswa sehingga 

menghambat dalam proses pembelajaran Tahsin tahfidz. Tetapi SMP 

Muhammadiyah tidak tinggal diam terdapat solusi untuk mengevaluasi dalam 

pengelolaan yaitu sistem rekrutmen dalam input siswa diperketat, terdapat 

program dauorah setiap akhir tahun pembelajaran untuk menyelesaikan hafalan 

Qur’an. Dari data penelitian yang penulis tulis berhasil membuktikan bahwa 

pengelolaan kelas Tujuan dari didirkan Kelas Program Khusus di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas sekolah 

sehingga berpengaruh terhadap daya tarik masyarakat untuk menyekolahkan di 

SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Dampak positif lainya yaitu mampu 

menunjang sekolah yang berkualitas dan mampu bersaing dengan antar sekolah.  

 

Kata Kunci : SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, Kelas Program Khusus, 

Pengelolaan Kelas 

 

Abstract 

 

Special Program Class (PK) is a superior class that has the specificity of students 

who have three aspects, namely cognitive aspects, affective aspects and 
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psychomotor aspects Special Program Classes undoubtedly have a large and broad 

impact on the generation process in improving the quality of education by creating 

quality human resources. In this study, we will explain the management of the 

Surakarta Muhammadiyah 1 Special Middle School Class Program and describe 

the Special Program Class Management system and any constraints and solutions 

in managing the Surakarta Muhammadiyah 1 Middle School Special Program 

Class. The type of research used in this study is field research. Data collection 

methods used were interviews, observation, and documentation. The analytical 

method used is data collection, data merging, data processing, and conclusions. 

From this study it can be concluded that in the management of special program 

classes In the implementation of the Special Program Class Management in 

Muhammadiyah Middle School 1 Surakarta, based on the recruitment of student 

input aspects strictly, there are various programs including Tahsin Tahfidz, using 

three languages namely b arabic, English, Indonesian B in the learning process, 

there are professional teachers in teaching, using the K13 curriculum, adequate 

learning resources, conducive learning environments, the learning process using 

varied methods, facilities and services according to the needs of students. and 

evaluations that are able to see the level of success of students learning. In the 

direction of a better process, of course there are obstacles, Muhammadiyah 

Middle School in managing the Special Program Class is faced with obstacles, 

namely financial constraints on students, level of intelligence, different talents and 

interests of each student, thus hampering the Tahsin tahfidz learning process. But 

Muhammadiyah Middle School does not remain silent there is a solution to 

evaluate in management, namely the recruitment system in student input is 

tightened, there is a program in the end of each year to complete the recitation of 

the Qur'an. From the research data the authors wrote successfully proved that 

classroom management The purpose of the Special Program Class was established 

at the Muhammadiyah Middle School 1 Surakarta was to improve the quality of 

schools so that it influenced the attractiveness of the community to send their 

education to Muhammadiyah 1 Middle School in Surakarta. Another positive 

impact is being able to support quality schools and be able to compete with 

schools. 

Keywords : Muhammadiyah 1 Middle School Surakarta, Special Class Program, 

Classroom Management 

 

1 PENDAHULUAN  

Kelas Program merupakan salah satu upaya sekolah dalam meningkatkan mutu 

kualitas pendidikan. Sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan 

kualitas yang berlandasan pada inovasi dan kekreatifan para pengelolanya 

dinamis, energik serta penuh gagasan. Niscaya berdampak besar dan luas terhadap 

proses pembentukan generasi muda dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

Dilihat dari Maju mundurnya bangsa ini di masa depan banyak ditentukan oleh 

kualitas sekolah.  Hal ini menyatakan bahwa sekolah memiliki peran penting 



3 
 

dalam melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Yang mana 

mampu berdaya saing dalam proses pendidikan akademik maupun Non akademik 

sehingga mewujudkan siswa yang berprestasi. Sekolah yang berkembang tidak 

diam ditempat, tetapi bergerak maju sesuai dengan tuntunan kualitas yang 

ditetapkan dalam input, proses, dan output. 

Oleh karena itu, setiap sekolah harus mampu bersaing dengan sekolah lainya 

dalam menyelenggarakan pendidikan dengan cara meningkatkan kualitas 

pendidikan melalui program-program tertentu. Maka dari itu perkembangan 

sekolah berkualitas terus mengalami peningkatan termasuk pada lembaga 

pendidikan Muhammadiyah yang telah melakukan upaya untuk mengembangkan 

kualitas dengan menjadikan sekolah yang bertaraf internasional. Salah satu upaya 

yang dilakukan oleh Sekolah Muhammadiyah untuk menjadi sekolah yang 

berkualitas hingga kelas Internasional berawal dari tata kelola sekolah yang belum 

memadai, kemudian mencari  solusi untuk pemecahan masalah tersebut dengan 

menata kembali tata kelola, konseptualisasi dan praksis sosial pada sekolah 

Muhammadiyah. Sehingga, muncul revitalisasi terhadap sekolah Muhammadiyah 

yang diarahkankan untuk menjadi sekolah unggulan dan berkualitas. Untuk 

mewujudkan sekolah Muhammadiyah yang memiliki kualitas unggul serta 

berkualitas, 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 tata kelola sekolah yang baik. Ketiga, 

membangun kepercayaan (trust building) yaitu dengan cara menunjukkan kualitas 

sekolah yang baik terhadap masyarakat umum. Dari pemaparan 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. Pada hakikatnya Pendidikan dan 

pembentukan karakter itu sendiri saling berkaitan terhadap penanaman peserta 

didik tidak hanya pendidikan akademik melainkan pendidikan yang beriringan 

dengan agama sehingga mampu mewujudkan karakter yang berakhlakul karimah, 
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oleh sebab itu pendidikan agama sangat penting ditanamkan ke dalam diri peserta 

didik dalam mewujudkan siswa yang berakhlakul karimah.  

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pembentukan karakter melalui 

pembiasaan sejak dini, dimana kedudukan karakter dalam kehidupan manusia 

menempatkan yang penting, sebagai individu, masyarakat, dan bangsa, sebab 

jatuh bangunya suatu masyarakat tergantung bagaimana karakternya. Penanaman 

pendidikan karakter itu sendiri berawal pada lembaga pendidikan, diwarnai 

dengan munculnya sistem kelas program khusus (PK). Kemunculan program baru 

ini tentu menjadi sorotan oleh masyarakat muslim untuk memenuhi kebutuhan 

terhadap tantangan kemajuan dunia pengetahuan dan teknologi. Sehingga 

pendidikan Islam bisa dikatakan luwes dan memiliki keluasan dalam 

mengembangkan sistem penyelenggaraannya bertujuan untuk memperkuat basis 

keIslaman melalui pendidikan Islam.  Mengkritisi makna sekolah berkualitas, 

SMP Muhammadiyah 1 Surakarta sebagi sekolah yang berbasis Islam yang berada 

di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta merupakan salah satu sekolah 

Muhammadiyah yang berada di daerah Pasar Kliwon. Lebih tepatnya berada di Jl. 

Flores No.01, Kp. Baru, Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57111. 

Berupaya menghadirkan trobosan lain untuk berdaya saing dengan sekolah-

sekolah lainya dengan mengeluarkan output berakademik serta berakhlak mulia,  

Selain itu  Faktor peningkatkan mutu sekolah dapat dilihat dari tingkat kesadaran 

orang tua yang mulai tersadar pentingnya ilmu pendidikan dengan di dasari 

dengan pembentukan karakter bernaungan dengan agama Islam. Berdasarkan 

usulan orang tua kepada sekolah agar lebih meningkatkan kualitas pendidikannya 

terutama di bidang agama sebagai contohnya, yaitu dibentuknya program 

tahfidzul Qur’an, bahasa Arab, bahasa Inggris, serta terdapat program-program 

guna melancarkan sistem pembelajaran. orang tua peserta didik siap membayar 

berapapun untuk peningkatan kualitas karakter mutu anak. Faktor tersebutlah 

yang melatar belakangi didirikanya kelas program khusus pada sekolah-sekolah 

Muhammadiyah berbasis Islam seperti halnya di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta. 
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Kelas program khusus di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta didirikan sejak 3 

tahun terakhir ini, meskipun belum memiliki lulusan dari kelas PK, akan tetapi 

peminat PK semakin bertambah tiap tahunnya. Kelas  PK Memiliki pengelolaan 

fasilitas serta pelayanaan yang cukup memadai, kelas yang nyaman, sumber 

belajar serta model pembelajaran yang inovasi berkualitas menjadi faktor pemicu 

bagi orang tua siswa untuk lebih memilih program PK karena, merasa anaknya 

benar-benar diperhatikan dan di bimbing serta mendapatkan pelayanan yang 

optimal. Bukan hanya orangtua yang merasa senang dengan adanya program PK 

tersebut, siswa pun semakin bersemangat untuk bersekolah serta kompetisi antar 

teman semakin aktif sehingga, terciptalah suasana kelas paikem yaitu 

pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif. 

Dilihat dari latar belakang di atas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti 

dan penulis mengambil judul pengelolaan kelas program khusus di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2018/2019 dimulai dari input, 

proses, output serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Kelas 

Program (PK) dan bagaimana cara mengatasinya.  

2. METODE 

Dalam suatu proses menuju baik tentulah terdapat hambatan atau kendala yang 

dihadapi. Namun hal ini tidak menjadikan permasalahan yang mampu 

menghambat tujuan dari suatu proses, akan tetapi menjadi proses awal untuk 

menjadi baik. Hambatan dapat dilewati dengan cara  mengevaluasi suatu program 

lalu mencetuskan sebuah solusi yang dapat membrantas suatu hambatan. Evaluasi 

sendiri merupakan sebuah bagian yang terpisahkan dalam melaksanakaan suatu 

proses. Evaluasi adalah kegiatan penting untuk mengetahui kemajuan atau hasil 

yang telah dicapai sekolah dalam melaksanakan inovasi-inovasi sesuai dengan 

rencana yang telah di susun oleh sekolah. Evaluasi dalam manajeman sekolah 

terdapat model evaluasi yang disebut dengan CIPP yang dikembangkan menurut 

Daniel Stufflebeam menurut Daniel CIPP terdiri dari empat jenis yaitu: context 

Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation, Product Evaluation.  

Context Evaluation yaitu evaluasi untuk mengidentifikasi dan menilai 

kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Evaluation 



6 
 

Input (Evaluasi Input), yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi 

dan menilai segala unsur yang tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya 

suatu proses. Process Evaluation (Evaluasi Proses), Evaluasi proses adalah untuk 

mempertanyakan apakah proses pengelolaanterhadap input sudah sesuai dengan 

yang diharapkan atau sudah terbukti baik. Product Evaluation (Evaluasi Produk), 

yaitu evaluasi yang dilakukan guna untuk Fokus dari evaluasi produk adalah 

untuk mengevaluasi sejauh mana yang diharapkan telah dicapai, baik dari segi 

kualitas, kuantitas, maupun waktunya. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi yang dilakukan peneliti sebagaimana telah diuraikan dalam BAB I 

bagian metode penelitian, maka selanjutnya perlu dilakukan adanya analisis data 

mengenai Pengelolaan Kelas Program Khusus di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta 2018/2019 ini, dalam BAB IV ini akan diuraikan dalam bentuk narasi 

deskriptif yang menjelaskan ruang lingkup pengelolaan Kelas Program Khusus 

serta kendala dan solusi yang dihadapinya, sebagai berikut: 

Dalam menjalankan Pengelolaan Kelas Program Khusus sekolah SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta memiliki peran penting dalam menciptakan program-

program yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan tujuan dengan didirikan 

Kelas Program Khusus di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta sebagai berikut : (1) 

Program Fasilitas, (2) Program Metingg, (3) Program Metingg, (4) Program 

Seminar Parenting, (5) Program Outing kelas, (6) Program Outbon, (5) Program 

Pemantapan metri UN untuk kelas IX, (6) Penguatan bahasa asing dengan 

bekerjasama denagn AISEK, (7) Program Kegiatan Literasi. Program-Program 

tersebutlah yang menjadi kriteria pengelolaan Kelas Program Khsuus di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta. Sebagaimana telah dipaparkan pada BAB III 

Dalam proses melayani siswa menurut penulis, sekolah benar-benar sesuai 

kriteria Kelas Program Khsus yang telah dijelaskan pada BAB II. selain itu 

terdapat penambahan jam dan memiliki segi guru yang profesioanl sesuai dengan 

sistem Abilitity Grouping yang penulis tulis dalam teori BAB II.  Dapat dikatakan 

bahwa sekolah SMP Muhammadiyah 1 Surakarta merupakan sekolah yang benar-
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benar mendirikan kelas Program khsusus yang sesuai dengan kriteria serta 

menerapkan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan kelas Program Khusus 

yang didirikan.  

Dari hasil penelitian penulis memaparkan bahwa Pengelolaan Kelas 

Program Khusus di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta kelas tertata dengan baik 

nyaman, bersih serta sejuk karena AC. Pada proses pembelajar terlihat kondusif 

karena di dalam kelas terdapat karakter siswa yang memiliki visi dan misi yang 

sama serta dengan komunitas yang sama. Pengelolaan lingkungan belajar juga 

mempengaruhi semangat belajar siswa. Penulis juga memaparkan hasil 

wawancara dengan guru yang mengajar di kelas bahwa proses pembelajaran dapat 

berlangsung di Selian di kelas siswa dapat belajar di Perpustakaan, LAP TIK dan 

LAP Biologi. Sesuai dengan kebutuhan siswa Pada kegiatan pembelajaran yang 

pada awalnya hanya terselenggara di ruangan kelas, sekolah berinovasi untuk 

membangun gazebo sebagai tempat belajar siswa. Pembangunan gazebo bertujuan 

supaya siswa tidak jenuh dalam melakukan pembelajaran, di samping itu dapat 

menumbuhkan rasa semangat dalam belajar dan menghafal Al-Qu’an dengan 

udara yang nyaman karena di halaman sekolah terdapat pepohonan sehingga 

terlihat nyaman. Sebagaimaan di paparkan pada BAB III. 

SMP Muhammadiyah 1 Surakarta merupakan sekolah yang dapat di 

katakana sekolah adiwiyata yaitu menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah 

agar menjadi tempat pembelajaran bagi siswa, guru, dan pekerja lainya dengan 

memanfaatkan SDM yang ada di sekolahan. Dengan kondisi yang baik 

lingkungan yang nyaman SMP Muhammadiyah 1 Surakarta menjadi kontribusi 

yang baik dalam menciptakn lingkungan yang nyaman.  

Sumber belajar yang di gunakan Kelas Program Khusus yaitu 

menggunakan berbagai alat serta media dengan kekhususan tersendiri 

sebagaimana desain yang diterapkan pada Tori BAB II bahwa kelas PK SMP 

Muhmmadiyah 1 Surakarta pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. 

Terdapat buku-buku mapel dalam bidang agama Islam terdiri dari Al-Qur’an, 

buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, buku Al Islam dan 

Kemuhammadiyahan,  buku Qur’an dan Hadist serta buku mapel akademik 
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umum. Sedangkan sumber belajar lainya yaitu yang digunakan tidak hanya berupa 

buku melainkan juga menggunakan IT yaitu audio visual, filem dan sebagainya. 

Hal ini pasti perpengaruh penting bagi guru pada proses pembelajaran 

berlangsung. Sumber belajar yang di gunakan di kelas Program Khusus ini di 

gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran siswa.  

Hasil dari penelitian penulis bahwa sarana dan prasaran kelas Program 

Khusus cukup memadai bagi siswa dan guru dalam proses pembelajaran tidak 

hanya itu pelayanaan yang diberikan untuk siswapun terbilang sangat baik hal ini 

sesuai dengan tujuan Kelas Program Khusus. Sebagaimana dijelaskan pada teori 

BAB II tentang tujuan Kelas PK. Pelayanaan kelas PK di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta dilator belakangi oleh pembiyaan yang berbeda sehingga mendapatkan 

kekhususan dalam sarana serta pelayanaan dalam proses. Kelas Program Khusus 

memiliki sarana dan pelayanaan sebagai berikut : (1) Kelas PK terdapat 

pelayanaan kebutuhan makan yaitu dengan diberi snack dan makan siang, yang 

mana dananya dari orangtua masing-masing sebesar RP. 20.000,- setiap harinya, 

(2) Fasilitas kelas PK terdapat perbedaan dengan kelas Reguler yaitu, di kelas PK 

terdapat AC, kipas angina, LCD, kursi dan meja pribadi, sound, serta adanya mic 

pribadi yang dipakai oleh guru, ruangan yang nyaman dan bersih, (3) Kelas PK 

proses pembelajaran menggunakan IT (Informatika Teknologi) disetiap mata 

pelajarannya, (4) Kelas program program khusus terdapat prioritas tersendiri 

dalam mengikuti lomba-lomba tertentu jika siswa PK tidak ada maka baru 

diambilkan dari kelas reguler. Sebagaima telah dipaparkan pada BAB III 

Dari hasil penelitian penulis memaparkan di BAB III bahwa unsur-unsur 

yang terdapat di Kelas PK melalui wawancara dengan ketua PK bahwa unsur-

unsur kelas PK terbilang cukup baik karena memiliki unsur yang membangun 

seperti halnya Kemampuan siswa berupa minat, bakat, kemampuan, serta 

kecerdasan yang tinggi, Proses pembelajaran dibimbing oleh guru-guru yang 

professional, Pembelajaran menggunakan kurikulum tersendiri dan terdapat 

penguasaan pada mata pembelajaran UN dan terdapat penambahan kegiatan 

program yang di ciptakan, Pelayanaan di berikan secara khusus dalam sarana dan 

prasarana, serta memiliki kapasitas siswa didalam kelas. Hal ini sesuai dengan 
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teori BAB II tentang karakteristik kelas Program Khusus yang bertujuan untuk 

mengelompokkan siswa yang memiliki satu visi dan misi yang sama sehingga 

tidak terjadi kesenjangan satu sama lain, sehingga pembelajaran di kelas berjalan 

dengan lancar. Dapat dikatakan bahwa Kelas Program Khusus di SMP 

Muhammadiyah sesuai dengan karakteristik yang diciptakan untuk mewujudkan 

kelas yang kondusif serta afakteif dalam pembelajaran.  

Dari hasil penelelitian penulis memaparkan tujuan Kelas Khusus di SMP 

Muhammadiyah 1 surakarta adalah salah satu proses untuk menjawab kebutuhan 

masyarakat, karena masyarakat sekarang dizaman eraminieal menginginkan 

dengan hal yang simple tetapi menghasilkan yang berkualitas. Pada BAB III dari 

pemaparan penulis, Oleh sebab itu PK SMP Muhammadiyah mewujudkan 

denagan pembelajaran yang bermutu akademik umum serta akademik berbasis 

Islami yaitu dengan penguatan Al Islam kemuhammadiyahan, penguasaan Qur’an, 

pembelajaran berbasis IT, tahfidz Tahsin, percakapan dalam bahasa Arab dan 

bahasa Inggris. Tujuan dari pendirikan PK di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta 

merupakan kontribusi yang sangat baik dan membangun sekolah yang berkualitas 

selain itu bermanfaat bagi masyarakat menyadarkan akan pentingnya ilmu agama 

Islam dalam kehidupan sekarang. Hal dapat dikatakan bahwa kelas PK merupakan 

kelas yang memberi manfaat serta ilmu yang sangat berguna di masa depan 

sebagai bekal sejak dini untuk menjawab perkembanagan zaman yang akan 

datang bagi peserta didik 

Dari hasil penelitian penulis meparkan pada teori BAB II. Tentang desain 

kelas PK sebagaimana desain yang berada di kelas Program Khusus di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta Dalam mewujudkan kelas Program Khusus yang 

dapat menciptakan pendidikan yang bermutu. Desain pembelajaran yang dimiliki 

SMP Muhammadiyah 1 Surakarta yaitu Kelas PK terdapat siswa yang memiliki 

kecerdasan visi misi yang sama disatukukan dengan tujuan untuk memperlancar 

pembelajaran sehingga daya tanggap siswa memiliki kecepatan yang sama selain 

itu, dalam proses pembelajaran tentunya dibutuhkan seorang guru yang 

profesioanl sesuai dengan kemampuan siswa, tidak hanya terdapat siswa yang 

memiliki kemampuan yang lebih dalam kelas Program Khsusu terdapat desain 
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tersendiri yaitu menghadirkan beberapa program hal ini untuk memenuhi 

kebutuhan siswa sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Tidak hanya 

mengagas tentang prestasi Kelas PK memiliki visi yaitu menciptakan siswa yang 

berakademik dengan jiwa Insani yaitu mendidik siswa dengan penghafal Al-

Qur’an sehingga lulusan PK mampu menghasilkan siswa Tahfidz.  

Dari hasil wawancara peneliti dengan wakakurikulum penulis 

memaparkan Kelas Program terdapat program tersendiri, meliputi program tahsin 

tahfid, dauroh. Outbond, outing class, seminar printing, adanya 2 bahasa yaitu 

bahasa inggris dan bahasa arab. Selain itu kelas program khusus terdapt 

kurikulum tersendiri yang terdiri dari Tahfidz, UN pertambahan jam, berbagai 

kegiatan khusus berupa daurah, outbon, outing, seminar printing hal ini 

bekerjasama dengan pihak yang berkompeten lain dan orang tua prioritas kegiatan 

yang lain. Sebagaiman yang telah dipaparkan pada teori BAB II  usaha dalam 

menciptakan pembelajaran yang Afektif.  

Dalam proses penelitian yang dilakukan penulis di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta, terkait dengan guru-guru yang mengajar dalam kelas PK masih 

menggunakan guru yang sama karena tenaga pendidik di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta masih menyatu sebagaimana yang telah dipaparkan pada BAB III 

karena guru-guru yang mengajar di SMP Muhammadiyah termasuk guru yang 

berkualitas dalam bidang akademik maupun bidang agama. Selain itu terdapat 

beberapa guru yang berlulusan dari luar negeri serta terdapat guru yang sudah 

terbilang berpendidikan tingkat S2. Dapat dipastikan bahwa guru-guru di SMP 

Muhammadiyah guru yang professional dan memiliki banyak jam 

mengajar,Khusus yaitu guru Tahsin Tahfidz yang dihadirkan dari lulusan luar 

negeri dan di dapatkan dari pondok.  

Pada proses pembelajarn di Kelas Program Khusus menggunakan 

pendekatan saintifik sebagaimana yang telah dipaparkan pada teori BAB II. 

Bahwa Kelas PK saat pembelajaran siswa aktif dan guru sebagai pendorong, 

berlangsung dengan baik dan lancar. Guru mengawali proses pembelajaran sesuai 

dengan langkah-langkah K13 yang di terapkan menyampaikan materi dengan 

memanfaatkan IT serta media yang berada di kelas seperti pembelajaran 
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menggunakan LCD, proyektor serta soun yang tersedia, serta menggunakan 

metode pembelajaran sesuai dengan K13. Selain pada proses pembelajaran Tahsin 

Tahfidz Siswa-siwa melakukan setoran hafalan saat jam pembelajaran 

berlangsung dengan caraface to face. Proses pembelajatn Tahsin Tahfidz kurang 

lebih sekitar 2 jam yang 1 jam digunkan untuk materi Tahsin dan yang 1 jam 

untuk menghafal dan menyetorkan hafalannya diwaktu 45 menit anak anak 

mampu menghafal setengah halaman. Setelah proses pembelajaran guru 

memberikan klarifikasi serta evaluasi setalah itu menutup dengan doa. Hal ini 

menunjukan bahwa kelas Program Khusus di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta 

sesuai kriteria bahwa kelas Program Khusus merupakan kelas yang benar-benar 

diikuti oleh siswa yang memiliki kualitas akademik yang tinggi serta siswa yang 

memiliki tekat penghafal Al-Qur’an . 

Kelas Program Khusus yang di miliki oleh SMP Muhammadiyah kelas 

yang berkualitas dan menghasilkan prestasi yang mampu menjujung SMP 

muhammadiyah 1 Surakarta  menjadi sekolah yang berkualitas tingkat se solo 

raya. Prestasi yang di hasilkan di latar belakangi oleh siswa yang berkualitas pihak 

guru untuk mem breakdown siswa dengan menekuni dan menatanya dengan baik. 

sebagaimana data yang telah di paparkan pada BAB III Prestasi yang dicapai oleh 

anak PK sudah terlihat memenangkan beberapa lomba baik akademik maupun 

non akdemik seperti siswa kelas PK yang memiliki bakat dibidang agama yaitu 

cerdas dalam menghafal Tahfidz Qur’an selain itu juga dia memiliki bakat dalam 

pembuatan poster. Dan slalu memenangkan lomba tingkat kabupaten juara I,II 

selalu mendapatkan juara, selain itu ada juga siswa kelas PK yang memiliki bakat 

luar biasa kecerdasannya dalam bidang MPQ mampu mengikuti juara tingkat 

kecamatan juara 1, kemudian tingkat Kota juara 1, dan saat ini maju di tingkat 

provinsi 

Meskipun kelas PK belum memiki lulusan, tetapi keberhasilan dari 

didirikan Kelas PK sudah terlihat dengan prestasi-prestasi yang diperoleh. Prestasi 

tersebut diperoleh dari kegiatan akademik maupun non akademik. Akan tetapi 

dalam pembahasan prestasi kelas PK. Sebagai daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat dan SMP Muhammadiyah 1 surakarta memiliki keunikan tersendiri. 
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Keberhasilan yang lebih utama yaitu mampu mendekatkan siswa dengan Al-

Qur’an dan siswa mampu menghafal AL-Qur’an dikit demi sedikit hal ini 

merupakan langkah awal dalam proses pendidikan islami dalam mendidik 

karakter yang berakhlak. Sebagaimana data yang dipaparkan pada BAB III. 

Dalam proses evaluasi sesuai dengan Teori BAB II bahwa evaluasi Proses 

pembelajaran kelas PK mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi 

serta bagaimana akhlak yang dimilikinya. Beberapa kriteria evaluasi Kelas 

Program Khusus yaitu Menganut kurikulim K13 yaitu dengan penelaian harian 

atau ulangan, penilaian Tengah semester, penilaian akhir semester, khusus kelas 

PK diadakan sarapan pagi yaitu dengan berupa pengerjaan materi UN untuk kelas 

VII, VIII, IX setiap hari senin,selasa, rabu, kamis hal ini guna untuk selalu 

meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di sekolah maupun di rumah serta hasil 

yang di capai terlihat sehingga guru-guru mampu melihat tingkat keberhasilan 

saat proses pembelajaran di kelas dan slalu berusaha memperbaiki agar kelas PK 

mutunya konsisten dan bisa jadi setiap tahunya menghasilkan lulusan yang 

berkualitas sehingga minat PK bertambah. 

Dari hasil penelitian yang penulis tulis memaparkan bahwa Kelas Program 

Khusus di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta meruapakan Kelas Yang berusaha 

membangun komunikasi yang dapat dikatakan cukup baik. dapat dilihat hubungan 

antara guru dengan siswa dapat menyatu karena siswa dan guru merupakan satu 

komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagaimana teori pada 

BAB II Dengan adanya komunikasi yang baik maka proses pembelajaran dapat 

dilakukan dengan lancar, selian itu siswa lebih berani dalam bertanya kepada guru 

seputar pembelajaran yang belum dipahami. Tidak hanya siswa hal ini dapat 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran.  

Jadi kelas Program khusus di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta dapat 

dikatakan berupaya menerapkan komunikasi dengan baik anatar guru dan siswa 

sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tidak ada celah antara 

keduanya.  

Kelas Program Khusus di SMP Muhammadiyah 1 surakarta meski diikuti 

oleh siswa yang memiliki kemampuan prestasi yang tinggi hal ini  dapat 
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dipungkiri tidak mengedepankan prestasi belajar akdemik siswa, akan tetapi 

pembentukan karakter berakhlak mulia yang berjiwa islami adalah salah satu 

tujuan utamanya didirikan kelas Program Khusus di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta siswa dituntut untuk berakhlak mulia, sopan santun, serta penghafal Al-

Qur’an. Siswa yang memiliki kecerdasan maksimal jika tidak tau akan pentingnya 

agama maka apa yang mereka miliki sia-sia maka dari itu SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta memiliki visi misi yang dimiliki PK yaitu mewujudkan siswa penghafal 

Al-Qur’an. Sebagaimana teori yang dipaparkan pada BAB II Siswa PK diberikan 

pengajaran sesuai dengan syariat islam, melakukan segala sesuatu berlandaskan 

pada Al-Qur’an dan Hadis oleh sebab itu kelas Program Khusus di SMP 

Muhammadiyah 1 surakarta lebih mengedepankan pendidikan agama hal ini 

karena sangat berpengaruh pada pembentukan karakter siswa. Selain itu 

pembiasaan yang dilakukan siswa kelas Program Khusus adalah melakukan solat 

dhuha sebelum masuk pembelajaran, pembiasaan puasa senin-kamis, pembiasaan 

membaca Al-Qu’an setiap hari, Murojaah Al-Qur’an sebelum pulang sekolah dan 

jiwa soial dengan infag sehari-hari. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab IV, maka dapat disimpulkan 

mengenai pengelolaan Kelas Program Khusus di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta sebagai berikut: Pada pelaksanaan Pengelolaan Kelas Program Khusus 

di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, berdasarkan dari rekrutmen aspek input 

siswa yang ketat, program-program yang diterapkan terdapat program Tahsin 

Tahfidz, pembelajaran dengan tiga bahasa yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, 

bahasa Indonesia, guru yang mengajar merupakan guru yang profesional, 

kurikulum yang diterapkan K13, sumber belajar yang memadai, lingungan belajar 

yang kondusif, proses pembelajaran yang diterapkan dengan menggunakan 

metode yang berfariasi, sarana dan pelayanaan sesuai dengan kebutuhan siswa 

serta evaluasi yang mampu melihat tingkat keberhasilan siswa belajar sesuai 

dengan data penelitian yang penulis tulis berhasil membuktikan bahwa 

pengelolaan  kelas Program Khusus mampu memberikan dampak positif untuk 

meningkatkan mutu prestasi belajar siswa selain itu memberikan dampak positif 
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mampu menunjang sekolah yang berkualitas dan mampu bersaing dengan antar 

sekolah, Kendala yang dihadapi dalam pelaksaan pengelolaan kelas Program 

Khusus di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta disebabkan  oleh beberapa faktor 

antara lain terdapat siswa yang finansial, kelas PK masih menyatu antara laki-laki 

dan perempuan, setiap siswa memiliki kelebihan bakat dan minat yang berbeda 

sehingga mengakibatkan hafalan Tahsin-tahfidz terhambat, masalah interaksi 

antara kelas PK dengan reguler yang berbeda karakter. 

Solusi dari kendala yang dihadai dalam persoalan pengelolaan kelas 

Program Khusus adalah dengan melakukan tindakan pendekatan kemudian 

terhadap anak yang menagalami finansial, kemudian dengan sistem penerapan 

KBM yang masih menyatu wali kelas mengatasi dengan memberikan jarak tempat 

duduk antara kelompok perempuan dengan laki-laki yang berbeda baris, selain itu 

kendala yang  dihadapi dalam  program  Tahsin Tahfidz yang  terhambat pihak 

sekolah memberikan solusi yang sangat baik yaitu mengadakan dauroh yang 

bertujuan untuk menyelesaikan hafalan dengan menggunakan beberapa metode, 

sedangkan permasalahan interaksi PK dengan regular pihak sekolah memberikan  

pengarahan serta sosialisasi kepada siswa agar tidak terja dikesenjangan.  
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