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 BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Keberadaan Sekolah Islam jenjang menengah pertama di Kabupaten 

Karanganyar ada 46 sekolahan dari 106 jumlah total sekolah SMP/MTs Negeri 

dan Swasta. Dari 46 Sekolah Islam tersebut berstatus swasta maupun negeri. 

Sekolah swasta merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Untuk menjaga perkembangan sekolah swasta agar proses 

penyelenggaraan pendidikan sesuai standar dan kriteria pendidikan. Semakin 

berkembangnya persaingan, maka dapat dilihat dari kualitas lulusan sekolah yang 

dihasilkan. Jika kualitas sekolah yang dihasilkan unggul dan sesuai harapan 

masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut semakin 

tinggi. Tetapi, jika kualitas lulusan yang dihasilkan sekolah rendah, maka 

kepercayaan masyarakat tentu akan berkurang. Dari perkembangan sekolah 

tersebut, pemerintah mulai percaya akan kualitas yang ditawarkan oleh sekolah 

Islam. Pendidikan Islam harus diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas 

guna mewujudkan pendidikan bermutu sejajar dengan pendidikan umum.  

Untuk sekolah swasta biasanya sudah memiliki keunggulan dan diakui 

masyarakat. Masyarakat memilih sekolah bukan karena sekolah itu negeri atau 

swasta, tetapi melihat pengelolaan pendidikan dalam menawarkan keunggulan-

keunggulan program sekolah tersebut. Sekolah ideal (unggul) seperti itulah yang 

dapat menghasilkan pendidikan cerdas. Hingga saat ini, sekolah konvensional 
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seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang dikemas dalam unit lingkungan 

sekolah dinilai sebagai sekolah ideal oleh sebagian pemerhati pendidikan.  

Pada tahun 90an merupakan pekembangan munculnya sekolah-sekolah elit 

muslim dikenal  I 3 Sekolah Islam merupakan sekolah yang 

berada di bawah naungan Kementerian Agama, Organisasi Muhammadiyah, 

maupun yayasan Islam lainnya. Sekolah tersebut mulai menyatakan diri secara 

formal dan diakui masyarakat muslim sebagai sekolah Islam. Sekolah yang 

bercirikan Islam menekankan pembelajaran Islam dengan proses yang berkualitas 

hingga peningkatan kualitas output.  

Menurut Standar Nasional Pendidikan, guna merintis sekolah unggulan 

berkelas internasional, penyelenggara harus menata dan menyiapkan delapan 

standar nasional pendidikan yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, saraa 

dan prasarana, tenaga kependidikan, pengelolaan, dan standar penilaian.4 Kriteria 

penilaian pendidikan tersebut merupakan standar yang berkaitan dengan 

mekanisme, prosedur, dan isntrumen penilaian hasil belajar peserta didik.5 Dalam 

penilaian pendidikan terdapat tiga kriteria penilaian jenjang pendidikan dasar dan 

menengah yaitu : hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.6 

Dalam penilaian hasil belajar oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan 

Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan menilai capaian kompetensi lulusan secara 

nasional pada mata pelajaran tertentu. Pelaksanaan Ujian Nasional diikuti peseta 

                                                           
3    Strategi Lembaga Pendidikan Berbasis Islam di Indo , 

Jurnal  El-Tarbawi, Vol. 1 No. 1, 2008, 8.  
4   Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 pasal 2 ayat 1 
5   Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 pasal 1 ayat  12 
6   Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 pasal 66 ayat  1 
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didik jalur formal dan non formal secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel. 

Nantinya hasil Ujian Nasional digunakan untuk pemetaan mutu satuan 

pendidikan, dasar untuk syarat masuk pendidikan berikutnya, dan penentuan 

kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.7 Hasil Ujian Nasional menjadi 

penting untuk masyarakat yang khususnya calon peserta didik untuk 

mengetahuinya. Selain itu, hasil Ujian Nasional bisa digunakan untuk pemetaan 

tingkatan sekolah khususnya sekolah berbasis Islam. Melalui Ujian Nasional juga 

menjadi bekal peserta didik yang akan mengembangkan kreativitas dalam 

keagamaan, intelektual, dan akhlak mulia pada satuan pendidikan yang sudah 

dipilih.  

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkategorikan sekolah-sekolah Islam 

jenjang menengah pertama menurut tipe berdasarkan lulusan. Dari berbagai 

jenjang sekolah Islam tersebut, mereka berlomba-lomba untuk menciptakan 

lulusan terbaik. Untuk dapat melaksanakan program tersebut, sekolah harus 

mempersiapkan langkah yang matang. Melihat banyaknya sekolah jenjang 

menengah pertama di Kabupaten Karanganyar, menjadikan calon peserta didik 

kebingungan dalam pemilihan sekolah. Antara sekolah formal negeri maupun 

swasta dengan sekolah yang berbasis Islam. Jika ingin masuk sekolah berbasis 

Islam, mereka akan melihat perkembangan melalui input-proses-output maupun 

program unggulan yang ada di sekolah tersebut. Untuk melihat tingkatan atau 

model sekolah Islam jenjang menengah pertama di Kabupaten Karanganyar, 

penulis memilih judul penelitian tentang TIPOLOGI SEKOLAH ISLAM 

                                                           
7   Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 68 ayat 1    
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JENJANG MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN 

KARANGANYAR   

B. Rumusan Masalah 
 

 Dari latar belakang yang telah di paparkan, dapat menghasilkan rumusan 

masalah : 

1. Bagaimana tipologi Sekolah Islam jenjang menengah pertama di 

Kabupaten Karanganyar? 

2. Apakah tipologi sekolah mempengaruhi arus masuk peserta didik baru di 

sekolah Islam jenjang menengah pertama di Kabupaten Karanganyar? 

C. Tujuan Penelitian 
  

1. Untuk  mendeskripsikan tipe-tipe sekolah Islam jenjang menengah 

pertama di Kabupaten Karanganyar.  

2. Untuk mengetahui pengaruh arus masuk peserta didik baru terhadap tipe 

sekolah Islam jenjang menengah pertama di Kabupaten Karanganyar 

D. Manfaat Penelitian 
 

1. Manfaat teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas informasi tentang 

tipe-tipe sekolah Islam dan memberikan manfaat keilmuan berbasis Islam 

sebagai pengembangan inovasi sekolah. 
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2. Manfaat praktis 

Adanya riset yang dilakukan ini, diharapkan menjadi wawasan yang 

relevan mengenai tipe-tipe sekolah islam untuk perkembangan sekolah 

Islam yang semakin berkembang.  

E. Metode Penelitian  
 

1. Jenis dan Pendekatan 
  

 Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan ini termasuk penelitian 

lapangan (Field Research). Dalam penelitian lapangan biasanya menggunakan 

lokasi penlitian berada di lingkungan masyarakat atau kelompok manusia sebagai 

latar melakukan penelitian.8 Dalam penelitian harus mempertimbangkan sumber-

sumber yang relevansi antara sifat data, Teknik pengumpulan data, serta informasi 

nyata berdasarakna keadaan yang sebenarnya.9 Penelitian lapangan ini dilakukan 

untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan yang ada di 

lingkungan sekolah.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran (Mixed 

Methode). Mixed Methode merupakan jenis penelitian dengan mengumpulkan dan 

menganalisis data kuantitatif, kemudian menggabungkan temuan dan analisis data 

kualitatif, selanjutnya menarik kesimpulan secara menyeluruh dari analisis 

                                                           
8   Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 18.  
9    Mohammad Ali, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Pendidikan Agama 

Islam, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 22.   
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tersebut.10 Desain penelitian ini yaitu sequential explanatory. Peneliti memberikan 

gambaran tentang hasil rerata nilai Ujian Nasional SMP/MTs di Kabupaten 

Karanganyar berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif lalu digambarkan secara 

deskriptif analitik. 

 Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang 

bertujuan untuk mengetahui cara sekolah dalam mengembangkan pendidikan 

Islam. Penggunaan pendekatan sosiologis ini menggambarkan fenomena sosial 

keagamaan yang sedang berjalan di setiap wilayah.  

2. Sumber Data 
 

Data dalam penelitian ini adalah nilai Ujian Nasional SMP/MTs di 

Kabupaten Karanganyar. Data yang di peroleh untuk mendeskripsikan hasil 

penelitian tersebut merupakan sumber data primer.11 Sumber data primer tersebut 

didapatkan secara berkala melalui website resmi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud). Data yang diperoleh antara lain : data hasil Ujian 

Nasional (UN) sekolah Islam tiga tahun terakhir jenjang SMP/MTs di Kabupaten 

Karanganyar dan kuesioner yang dibagikan untuk peserta didik serta guru sebagai 

pihak sekolah.   

 

 

                                                           
10   John W. Creswell, Mendesain dan Melaksanakan Mixed Methode Research, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 249  
11     Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 22.   
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3. Penentuan Populasi dan Sampel 
 

a. Populasi 

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SMP Islam swasta dan 

MTs negeri maupun swasta di Kabupaten Karanganyar. Sekolah tersebut meliputi 

SMP IT Insan Kamil, SMP Muhammadiyah Darul Arqom, , 

SMP Al-Islam Gondangrejo SMP Al-Irsyad Tawangmangu, SMP Islam 

Darussalam Mojogedang, SMP Amal Mulya Tawangmangu, SMP 

Muhamamdiyah 3 Karangpandan, SMP Muhamamdiyah 4 Mojogedang, SMP 

Muhamamdiyah 9 Jaten, SMP 2 Muhamamdiyah Karanganyar, SMP 

Muhamamdiyah 10 Matesih, SMP Muhamamdiyah 6 Jenawi, SMP 

Muhamamdiyah 8 Kebakkramat, SMP Muhamamdiyah 1 Gondangrejo, SMP 

Muhamamdiyah 5 Kerjo, SMP Muhamamdiyah 7 Colomadu, SMP IT MTA 

Karanganyar, SMP IT Abu Jafar, 

Karanganyar, MTs Ibnu Mubaarok, MTs Baitun Najah, MTs MTs 

Negeri 2 Karanganyar, MTs Negeri 1 Karanganyar, MTs Negeri 4 Karanganyar, 

MTs Miftahul Ulum, MTs Negeri 3 Karanganyar, MTs Al-Huda 2 Jenawi, MTs 

Muhammadiyah 6 Karanganyar, MTs Al-Islam Gondangrejo, MTs Sudirman 

Jatipuro, MTs Muhammadiyah 3 Kerjo, MTs Al-Huda 1 Karangpandan, MTs 

Sudirman Ngargoyoso, MTs Al-Firdaus Matesih, MTs Sudirman Jatiyoso, MTs 

Muhammadiyah 2 Karanganyar, MTs  Nurul Hikmah Mojogedang, MTs 

Sudirman Kebakkramat, MTs Negeri 5 Karanganyar, MTs Muhammadiyah 

Jumantono, MTs Sudirman Karanganyar, MTs AL-Huda  Gondangrejo, MTs 

Muhammadiyah 4 Karanganyar, MTs Muhammadiyah 1 Gondangrejo. 
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b. Sampel 

Berdasarkan jumlah keseluruhan populasi tersebut akan dilakukan teknik 

sampling untuk menentukan sampel penelitian. Teknik tersebut berupa 

pengambilan sampel acak berstrata (Stratified Random Sampling) dengan 

pengambilan sampel berdasarkan tingkatan tertentu. Proses pengacakan diambil 

dari masing-masing kelompok tersebut.  

Hasil dari pengambilan acak sampel memperoleh 4 sekolah untuk sampel 

penelitian yaitu SMP IT Insan Kamil, MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar, MTs 

Al-Firdaus Matesih, dan SMP Muhammadiyah 9 Jaten. 

4. Teknik Pengumpulan Data  
 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data 

dalam penelitian tersebut adalah : 

a. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan sarana dalam memperoleh suatu data atau 

informasi berupa buku, surat-surat,iktisar rapat, dan bahan tulis lainnya12. 

Penggunaan metode dokumentasi dalam penyusunan skripsi ini dengan mencari 

data-data primer yang berupa informasi rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) dari 

setiap Sekolah Islam jenjang menengah pertama yang ada di Kabupaten 

Karanganyar dan mengetahui jumlah peseta didik baru pada sekolah yang 

digunakan untuk sampel. 

                                                           
12   Ibid, 225. 
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b. Kuesioner 

Metode kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui 

sebaran pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada pihak responden.13 

Penyebaran kuesioner dilakukan peneliti untuk mengklasifikasi data yang telah 

diperoleh. Kuesioner akan disebar pada sekolah sampel untuk diisi oleh peserta 

didik baru kelas VII Sekolah Islam jenjang menengah pertama di Kabupaten 

Karanganyar.  

5. Metode Analisis Data  
 

Prinsip dalam penelitian ini dengan menggunakan desain penelitian 

sequential explanatory. Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini digunakan 

sebagai teknik utama, sedangkan analisis data kuatitatif digunakan sebagai 

penjelasan dari data kuantitatif. Gambaran desain penelitian sequential 

explanatory menurut Creswell (2010:314) sebagai berikut : 

 

 

 

 

   

 

 

 
                                                           

13   Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 199.  

KUANTITATIF KUALITATIF 

Pengumpulan 
Data 

Kantitatif 

Pengumpulan 
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Kualitatif 
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Analisis 
Data 

Kuantitatif 

Analisis 
Data 

Kualitati
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 Berdasarkan gambaran desain penelitian diatas, langkah peneitian ini 

meliputi : 

a. Pengumpulan data kuantitatif yang berupa hasil rerata Ujian Nasional dan 

jumlah peserta didik baru Sekolah Islam jenjang menengah pertama di 

Kabupaten Karanganyar. 

b. Pihak peneliti melakukan analisis data kuantitatif dengan cara 

menganalisa data rerata Ujian Nasional yaitu pengelompokan data sesuai 

tipe sekolah, kemudian menganalisa pengaruh tipe sekolah terhadap arus 

masuk peserta didik baru pada sekolah yang dipilih sebagai sample. 

Berikut rangkaian uji statistic : 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas kolmogorv Smirnov-Test merupakan bagian dari uji 

asumsi klasik. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah 

nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

 Jika nilai signifikansi >0,05, maka nilai residual berdistribusi 

normal 

 Jika nilai signifikansi <0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi 

normal. 
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2. Uji Regresi Linear Sederhana 

Analisi regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu 

variable bebas terhadap variable terikat. Pengambila keputusan dalam uji 

regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu : 

 Membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05 

- Jika nilai signifikansi <0,05 artinya variable X berpengaruh 

variable Y 

- Jika nilai signifikansi >0,05 artinya variable X tidak 

berpengaruh terhadap variable Y 

 Membandingkan Nilai t hitung dengan t table 

- Jika nilai t hitung > t table artinya variable X berpengaruh 

terhadap variable Y 

- Jika nilai t hitung < t table artainya variable X tidak 

berpengaruh terhadap variable Y. 

c. Pengumpulan data kualitatif dengan metode kuesioner dan wawancara 

dengan pihak sekolah yang berupa lem

kategori penilaian lembar kuesioner sebagai berikut : 

 

 

Kategori Nilai 

Tinggi >80 

Sedang 51-79 

 >   -  >  > 
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Rendah <50 

 

d. Kemudian melakukan analisis data kualitatif secara interaktif sampai hasil 

akhir akurat menggunakan uji validitas triangulasi. 

e. Melakukan interpretasi menyeluruh data dengan langkah deskriptif 

analitik dengan menyampaikan data hasil penelitian dengan mix methode. 

3. Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan 

teknik triangulasi sumber dengan cara mengecek data yang diperoleh dari akses 

data Puspendik Kemendikbud. Berdasarkan data yang sudah diperoleh peneliti 

selama ini digunakan untuk membuat kategorisasi dan mendeskripsikan untuk 

mengetahui tipologi Sekolah Islam jenjang menengah pertama di Kabupaten 

Karanganyar. Hal ini digunakan untuk menghasilkan bukti akurat dalam 

penelitian ini sehinga pihak peneliti dapat mengembangkan laporan lebih akurat.  

4. Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan yang ditarik berdasarkan fakta yang 

ditemukan dan merupakan hasil pemikiran dasar teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti.  
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Novandreas Iskandar dalam penelitiannya tentang identifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi siswa masuk sekolah lanjutan, menemukan adanya factor 

sekolah sebesar 82,3 %.14 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

Ho = Tipe sekolah mempengaruhi arus masuk peserta didik baru 

H1 = Tipe sekolah tidak mempengaruhi arus masuk peserta didik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14   Novandreas Iskandar,dkk, Identifikasi Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Siswa SMK 

Memilih Program Keahlian Teknik Mesin, (Universitas Pendidikan Indonesia, Jurnal of 
Mechanical Engineering Education, Vo. 3/No.2, Desember 2016), 220.  


