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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kelas Program Khusus 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.
3
 Niscaya berdampak 

besar dan luas terhadap proses pembentukan generasi muda dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan.
4
 Dilihat dari Maju mundurnya bangsa ini 

di masa depan banyak ditentukan oleh kualitas sekolah.
5
Sekolah memiliki 

peran penting 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. 

Pertumbuhan sekolah di suatu wilayah kota Surakarta hingga 2018, tercatat 

ada 84 sekolah tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan 1 Madrasah 

Tsanawiyyah (MTS).
6
 Banyaknya jumlah sekolah tersebut akan berpengaruh 

terhadap kuantitas input sekolah. 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 
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melakukan upaya untuk mengembangkan kualitas dengan menjadikan 

sekolah yang bertaraf internasional.
7
 

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.
8
 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.
9
 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. 

Pelaksanaan pendidikan Islam pada sekolah berkualitas, menonjolkan 

pada penanaman pendidikan karakter di dalamnya. Pendidikan itu sendiri 

merupakan 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.
10

 Serta karakter itu merupakan nilai-nilai 

universal yang ditunjukkan oleh perilaku manusia yang meliputi seluruh 
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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.
11

 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, 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.
12

 

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.
13

 Hal tersebut 

menunjukan bahwa Muhammadiyah ikut berkontribusi dalam pengembangan 

pendidikan Islam di Indonesia. Hasil rumusan muktamar Muhammadiyah ke-

46 di Yogyakarta, organisasi Muhammadiyah memiliki program kerja 

pendidikan yang diarahkan pada pembentukan kualitas sekolah 

Muhammadiyah yang berdaya saing kelas dunia. Program tersebut 

dituangkan pada angka 11 yaitu “Meningkatkan mutu pendidikan 

Muhammadiyah sehingga memenuhi delapan setandar pendidikan nasional 
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dan mengembangkan lembaga-lembaga yang berstatus mandiri menjadi 

lembaga pendidikan berstandar internasional dengan keunggulan khusus 

dalam bidang agama, akhlak mulia, kepemimpinan dan kecakapan”.
14

 

Mengkritisi makna sekolah berkualitas, SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta sebagi sekolah Muhammadiyah 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 ilmu 

agama. 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, serta 

bahasa Inggris, 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. 

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 yang memadai, kelas yang nyaman, 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. 
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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. 

Penelitian yang penulis buat relevan dengan roadmap penelitian PAI no 4 

yaitu tentang Tata Kelola dan Budaya Sekolah Muhammadiyah berdaya saing 

Internasional.
15

 

 

B. Rumusan Masalah 

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

penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1.   Bagaimana sistem pengelolaan kelas Program Khusus di SMP 

Muhammadiyah 1    Surakarta?  

2.    Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Kelas Program (PK) 

dan cara mengatasinya? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan sistem pengelolaan Kelas Program Khusus 

di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 

b. Untuk mendeskripsikan apa saja kendala yang dihadapi dalam 

pengelolaan Kelas Program (PK) dan bagaimana cara 

mengatasinya. 

 

                                                             
15
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2. Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian ini, sehingga dapat mencapai tujuan di 

atas adalah sebagai berikut:  

a. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan untuk menambah hazanah keilmuan 

dan pengembangan teori dalam bidang pendidikan agama Islam. 

Terlebih khusus pada lembaga pendidikan Muhammadiyah, supaya 

dijadikan sebagai inovasi dalam mengembangkan sekolah-sekolah 

Muhammadiyah. 

b. Manfaat Praktis 

Bagi pengelola sekolah-sekolah Muhammadiyah, untuk 

memberikan kemanfaatan bagi pengembangan praktik pendidikan 

Islam, baik secara institusional, regional maupun nasional.
16

 

 

D. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan uraian singkat mengenai jenis penelitian, 

pendekatan yang digunakan, sumber data, metode penentuan subjek metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dapat digolongkan menurut tempat 

dilaksanakannya penelitian:  

a. Penelitian Lapangan (fieled reseach) 

Penelitian merupakan salah satu cara untuk memperoleh 

suatu pengetahuan dilengkapi dengan data empiris yang memadai. 

Data empiris diperoleh dengan cara melakukan pengamatan 

terhadap suatu fenomena
17

. Ditinjau dari pelaksanaannya, 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti termasuk penelitian 

lapangan (fieled research). Penelitian lapangan pada hakekatnya 
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merupakan metode menemukan tentang apa yang sedang terjadi di 

tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, penelitian 

lapangan bertujuan untuk mengambarkan atau mendiskripsikan dan 

memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat, 

meskipun tidak semuanya.
18

 Oleh sebab itu Peneliti melakukan 

pengamatan langsung tentang fakta-fakta terkait sistem 

Pengelolaan Kelas Program Khusus (PK). 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan atau sudut pandang yang diguanakan dalam penelitian 

sangat beragam jenis data dan tujuan penelitiannya. Beberapa pendekatan 

yang sering dalam penelitian pendidikan Islam antara lain: pendekatan 

filosofis, historis, sosiologis, psikologis, antropologis, fenomenologis, 

dan sebagainya. Jika dilihat dari data dan tujuan penelitian, pendekatan 

penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu yaitu pendekatan kualitatif 

atau yang disebut dengan fenomenologid dan pendekatan kuantitatif. 

Selanjutnya corak penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu 

melakukan pengamatan atau observasi terhadap objek yang akan diteliti, 

wawancara secara kualitatif terhadap narasumber, dan melakukan 

pemeriksaan kebenaran data yang diperoleh
19

. Kemudian dituangkan 

dalam bentuk kalimat serta gambar, bukan pada angka. 

 

3. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah sumber utama untuk mendapatkan 

informasi mengenai gejala yang di teliti
20

. Adapun subjek dari penelitin 

ini adalah kepala sekolah, waka kurikulum, dan guru yang sebagai subjek 

peneliti yang mengetahui seluk beluk terkait dengan sistem pengelolaan 

kelas program khusus. penggagas awal sekolah adalah kepala sekolah 
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dan guru adalah sebagai objek pertama dalam penelitian. Sedangkan 

siswa dan wali murid sebagai subjek tambahan dalam memberikan 

tanggapan terhadap pengeloaan kelas program Khusus di sekolahan. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah 

metode observasi, wawancara, dokumentasi adapun rincian metode yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah kegiatan melihat, atau memperhatikan 

secara cermat dan meneliti suatu fenomena yang dapat dijadikan 

data untuk memberikan penjelasan atau pertanyaan yang terkait 

dengan gejala yang diamati.
21

 Observasi dapat dilakukaan setiap 

saat dan tidak dapat dilakukan sekali melainkan dapat dilakukan 

berulang kali. Maka dari itu, observasi perlu melibatkan dua orang 

yang tepat, yaitu pelaku observasi yang disebut observer dan objek 

yang harus di observasi. Observasi tersendiri dilakukan dengan 

mengamati secara langsung perubahan-perubahan yang ada pada 

sekolah.
22

 Maka dari itu peneliti melakukan pengamatan dengan 

mendengarkan dan memperhatikan yang dijadikan objek peneliti, 

yaitu di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Tujuanya adalah untuk 

mengetahui secara langsung sistem Pengelolaan Kelas Program 

Khusus (PK). 

 

b. Metode Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau 

merekam jawaban-jawaban responden, wawancara dapat dilakukan 
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kapan saja dan dimana saja.
23

 Wawancara juga dapat diartikan 

dengan melakukan kegiatan dengan cara Tanya jawab interaktif 

secara lisan dan jawaban yang diperoleh di simpan secara tertulis, 

atau melalui rekaman baik kaset, video maupun media lain.
24

 

Wawancara dapat dilakukan secara langsung dan tidak langusng. 

Secara langsung, wawancara di tujukan kepada orang yang 

diperlukan keterangan datanya, misalnya awal mula berdirinya 

inovasi-inovasi sekolah seperti halnya awal mula Kelas Program 

Khusus hingga pengelolaanya yaitu kepala sekolah, waka 

kurikulum dan guru. Sedangkan secara tidak langusng, wawancara 

dilakukan kepada orang lain yang dapat memberikan keterangan 

sebagai pelengkap data yang diperlukan, yaitu siswa atau wali 

murid. 

 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sebagai salah satu metode 

pungumpulan data kualitatif dengan cara subjek sendiri atau orang 

lain tentang subjek. Metode ini merupakan salah satu cara yang 

dilakukan oleh peneliti yang bersifat kualitatif dengan bertujuan 

untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui 

media tertulis atau dokumen lain yang dibuat oleh subjek yang 

bersangkutan.
25

 Metode dokumentasi ini sebagai alat bukti tentang 

sesuatu yang berwujud tentang foto, catatan, rekaman, video yang 

dihasilkan oleh peneliti. Adapun dekumentasi yang terkait dengan 

penelitian ini adalah gambaran umum sekolah, visi-misi sekolah, 

tata ruang dan pengelolaan kelas Program Khusus, jadwal pelajaran 

Kelas Program Khusus, jumlah siswa, jumlah tenaag pendidik dan 
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staf karyawan sekolah, nilai rapot, serta kegiatan kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa Kelas Program Khusus.  

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu kegiatan tentang pengolahan 

terhadap data yang sudah dikumpulkan, kemudian diklarifikasikan, di 

bedakan, di persiapkan untuk disajikan dalam bentuk hasil penelitian
26

. 

Anlisis data pada penelitian ini dilakukan secara deduktif yang diangkat 

dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena yang bersifat umum dan 

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
27

 Adapun tahapan 

analisis data kualitatif memiliki tiga kompenan meliputi reduksi data 

(menyeleksi data), penyajian data (data disply) dan penarikan kesimpulan 

(verifikasi).
28

 

a. Reduksi Data (menyeleksi data) 

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan 

penyederhanaan data. Yang di dapatkan dari lapangan sejak awal 

penelitian hingga penelitian itu disusun. Semakin lama melakukan 

penelitian di lapangan, maka data yang di dapat akan semakin 

banyak, komplek dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan reduksi data 

agar lebih terfokus pada hal-hal yang penting. Jika data sudah di 

ringkas, maka akan memberikan gambaran yang jelas sehingga 

memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.
29

 

Pada tahap reduksi data, peneliti mencari informasi-

informasi sebagai data yang berkaitan dengan aspek yang penulis 

teliti. Aspek peniliti dalam mereduksi data yang dibutuhkan oleh 

penulis yaitu sistem pengelolaan Kelas Program Khusu (PK) dan 

respon guru dan siswa terhadap adanya Kelas Program Khusus. 
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 Mohamad Mustari,Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Laksbang  Pressido, 2012), 
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29
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b. Penyajian Data  

Penyajian data merupakan proses penyusunan serta 

menggabungkan informasi data yang memungkinkan untuk ditarik 

kesimpulan. Penyajian data ini bisa berupa uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, serta sejenisnya. Akan tetapi yang paling 

sering di gunakan adalah dengan teks yang dinarasikan
30

. 

Penyajian data diarahkan agar data yang sudah di reduksi dapat 

terorganisasi dan tersusun rapi dalam pola yang berhungan dengan 

fokus penelitian, sehingga mudah untuk difahami.
31

 Setelah penulis 

mendapatkan informasi yang terkait dengan system pengelolaan 

Kelas Program khusus (PK) dan respon guru dan siswa adanya 

Kelas Program Khusus (PK) kemudian diolah supaya menjadi data 

yang runtut. Informasi yang sudah diolah menjadi informasi yang 

runtut, disajikan dalam bentuk uraian naratif. 

 

c. Penarikan Kesimpulan (verifikasi) 

Penarikan kesimupalan adalah salah satu kegiatan menarik 

kesimpulan berdasarkan data yang di dapatkan, kemudian 

melakukan pencocokan awal. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

sifatnya masih sementara dan kemungkinan untuk berubah apabila 

ditemukan bukti-bukti yang kuat sebagai pendukung tahap 

pengumpulan data berikutnya. Apabila data yang ditemukan pada 

tahap awal di dukung oleh data hasil pengumpulan data 

selanjutnya, maka kesimpulan yang di dapatkan sudah menjadi 

kesimpulan yang benar dan terpercaya
32

.  

Penyajian hasil penelitian perlu menggunakan pola berfikir 

yang bertujuan untuk menjadi pengarah alur peneliti. Pada peneliti 

lapangan kali ini penulis melakukan dengan cara berfikir secara 

                                                             
30

 Miles Huberman. Analisis Data Kualiatif. (Jakarta: UI Press, 1997), hlm. 16-19. 
31

 Mohammad Mulyadi. Metode Penelitian Praktis Kualitatif Dan Kuantitatif, (Jakarta: Publik 

Press, 2016), hlm. 133. 
32

Ibid,  hlm. 159. 
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induktif, yaitu pola berfikir yang menekankan hal-hal yang bersifat 

umum kemudian ke khusus. Peneliti melakukan pengumpulan data 

sebanyak-banyaknya mungkin dari berbagai sumber terkait dengan 

permasalahan yang relevan dengan objek penelitian yang relevan. 

Dari data yang sudah didapatkan kemudian penulis mengolah data 

sedemikian mungkin dengan menggunakan analisis yang di 

tentukan untuk mendapatkan kesimpulan dari peneliti yang 

dilakukan.
33
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