
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Karanganyar merupakan daerah yang masuk wilayah 

Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Karanganyar terletak di sebelah timur 

Kota Surakarta sekitar ±14 km. Kabupaten Karanganyar juga berbatasan 

dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara, Kabupaten Ngawi dan 

Kabupaten Magetan (Jawa Timur) di sebelah timur, Kabupaten Wonogiri 

di selatan, serta Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta dan Kabupaten 

Sukoharjo di barat. Kabupaten Karanganyar memiliki sebuah kecamatan 

eksklave yang terletak di antara Kabupaten Boyolali, Kabupaten 

Sukoharjo dan Kota Surakarta yakni Kecamatan Colomadu. Pusat 

pemerintahannya terletak di Kota Karanganyar. Karanganyar memiliki 17 

kecamatan dan 177 kelurahan. Pada tahun 2015 tercatat jumlah penduduk 

di Kabupaten Karanganyar mencapai 856.198 jiwa dengan luas wilayah 

800,20 km² dan sebaran penduduknya mencapai 1.069,98 jiwa/km².1 

Kabupaten Karanganyar memiliki sejumlah lembaga pendidikan 

dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Terhitung jumlah 

satuan pendidikan (sekolah) yang dimulai dari tingkat dasar sampai tingkat 

atas di Karanganyar sebagai berikut, 1) Tingkat SD Sederajat milik negeri 

sebanyak 476 sekolah; 2) Tingkat SD Sederajat milik

                                                           
1Data ini diperoleh dari laman website 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar pada hari Rabu, 26 Februari 2020. 
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swasta sebanyak 93 sekolah; 3) Tingkat SMP Sederajat milik negeri 

sebanyak 57 sekolah; 4) Tingkat SMP Sederajat milik swasta sebanyak 49 

sekolah; 5) Tingkat SMA Sederajat milik negeri sebanyak 11 sekolah; 6) 

Tingkat SMA Sederajat milik swasta sebanyak 10 sekolah; 7) Tingkat 

SMK milik negeri sebanyak 7 sekolah dan; 8) Tingkat SMK milik swasta 

sebanyak 27 sekolah. Sehingga total keseluruhan lembaga pendidikan 

yang dimulai dari tingkat dasar sampai tingkat atas/kejuruan di 

Karanganyar sebanyak 730 sekolah.2 Dari data di atas terhitung yang 

termasuk kategori sekolah Islam baik yang dikelola oleh pemerintah 

maupun swasta sebanyak 10 sekolah.  

Penelitian ini akan membahas tentang tipologi atau 

pengelompokan sekolah Islam jenjang menengah atas di Kabupaten 

Karanganyar serta faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap tipologi 

sekolah Islam jenjang menengah atas di Kabupaten Karanganyar. 

Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian ini dikarenakan 

pada era globalisasi yang berkembang pesat saat ini, berpengaruh pada 

berbagai sektor terkhusus sektor pendidikan. Arus globalisasi yang 

berkembang pesat dewasa ini mempengaruhi perubahan yang signifikan, 

sehingga menjadi tantangan keberlangsungan hidup umat manusia. 

Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh tiga (3) faktor utama yakni 

faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor ekologi dan juga faktor 

                                                           
2Data ini diperoleh dari website Kemendikbud. 

https://referensi.data.kemdikbud.go.id diakses pada hari Selasa, 25 Februari 2020. 
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kependudukan.3 Maka guna menjawab persaingan global yang terjadi saat 

ini, pemerintah berupaya dalam meningkatkan sumber daya manusia 

dengan menciptakan lembaga-lembaga pendidikan yang akan berfungsi 

sebagai pencetak lulusan yang berkualitas serta unggul dalam bidangnya 

masing-masing. 

Kabupaten Karanganyar sebagai daerah yang memiliki penduduk 

berjumlah 856.198 jiwa dalam menjawab tantangan global yang saat ini 

berkembang pesat, maka pemerintah Kabupaten Karanganyar terus 

melakukan inovasi dalam bidang pendidikannya. Tercatat bahwa seperti 

yang telah dijelaskan di atas, Kabupaten Karanganyar memiliki lembaga 

pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sekolah-

sekolah Islam tersebar luas, hal ini menjadikan sekolah Islam mampu 

bersaing dengan sekolah negeri pada umumnya. Akan tetapi dengan 

adanya jumlah sekolah-sekolah Islam, maka diperlukan pengelompokan 

atau pengklasifikasian tiap sekolah sesuai dengan karakteristiknya. 

Tipologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

sebagai ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan menurut sifat 

masing-masing.4 Dari pengertian tersebut, maka pada penelitian ini 

tipologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara 

penggolongan, pengelompokan atau menjeniskan suatu objek, pada 

penelitian ini objeknya ialah sekolah Islam yang terdapat di Kabupaten 

Karanganyar. Pengelompokan tersebut dilakukan dengan kriteria tertentu. 
                                                           

3Muis Sad Imam, Pendidikan Partisipatif Menimbang Konsep Fitrah dan 
Progresivisme John Dewey, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), 1.  

4 Diakses pada laman https://kbbi.web.id/tipologi.html pada Senin, 02 Maret 2020. 
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 Dalam buku karya Haidar Putra Daulay dijelaskan bahwa sekolah 

Islam merupakan lembaga penyelenggara kegiatan belajar mengajar yang 

dikonsep secara terpadu dan sistematis. Langkah-langkah dalam proses 

pendidikan yang dilakukan diatur sedemikian rupa, terdapat unsur-unsur 

yang mendukung jalannya pendidikan yakni guru, siswa, kurikulum, 

silabus dan Garis-garis Besar Program Pengajaran serta terdapat jam-jam 

tertentu waktu belajar yang dilengkapi dengan adanya sarana dan 

prasarana, baik perangkat keras maupun perangkat lunak.5 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengangkat judul IPOLOGI SEKOLAH ISLAM 

JENJANG SMA/MA BERDASARKAN HASIL UJIAN NASIONAL 

TAHUN 2017-2019 DI KABUPATEN KARANGANYAR .   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di 

atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tipologi sekolah Islam jenjang menengah atas SMA/MA di 

Kabupaten Karanganyar dilihat dari nilai Ujian Nasional? 

2. Apakah tipe sekolah mempengaruhi arus masuk peserta didik baru 

pada sekolah Islam jenjang menengah atas SMA/MA di Kabupaten 

Karanganyar? 

 

 

                                                           
5Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan 

Madrasah, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), 7. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah disusun di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan tipologi sekolah Islam jenjang menengah atas 

di Kabupaten Karanganyar dilihat dari nilai Ujian Nasional. 

2. Untuk menganalisis keterkaitan antara tipe sekolah dengan arus masuk 

peserta didik baru di sekolah Islam jenjang SMA/MA di Kabupaten 

Karanganyar.  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat setelah dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan akan 

memberikan manfaat yakni : 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan 

keilmuan mengenai pengembangan sekolah Islam. Sehingga penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai inovasi dalam mengembangkan sekolah-

sekolah Islam. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bagi pengelola sekolah-

sekolah Islam dapat menjadi bahan rujukan untuk mengambil langkah 

awal dalam pengembangan mutu sesuai dengan perubahan zaman yang 

semakin berkembang pesat.  
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah, peneliti pada penelitian kualitatif 

adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan triaanggulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi.6     

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan dilaksanakan dengan mengkaji gejala-

gejala sosial yang terdapat di lapangan. Penelitian dilaksanakan di 

Kabupaten Karanganyar dengan objek sekolah Islam jenjang 

SMA/MA di Kabupaten Karanganyar.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan sosiologis digunakan dalam penelitian ini. 

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang berlandaskan pada 

logika peneliti serta teori sosiologis baik teori klasik maupun teori 

modern guna menggambarkan fenomena sosial-keagamaan yang ada 

pada masyarakat. 

                                                           
6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

(Bandung: Alfabeta, 2010). 15 
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3. Sumber Data 

Data pada penelitian ini bersumber pada dua (2) jenis data, 

yakni data primer dan data sekunder: 

a. Data Primer 

  Data primer pada penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari para subjek, dan subjek pada penelitian ini 

adalah guru/tenaga pendidik di sekolah Islam Kabupaten 

Karanganyar dengan melakukan wawancara terhadap para 

subjek atau informan tersebut. 

b. Data Sekunder 

  Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari 

sumber kedua atau dari berbagai sumber yang dapat 

mendukung atau melengkapi data primer. Data-data tersebut 

diantaranya ialah nilai Ujian Nasional jenjang SMA/MA 

yang terdapat di Kabupaten Karanganyar, data diperoleh 

melalui laman resmi milik Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia. Data lainnya diperoleh 

juga melalui hasil studi pustaka, jurnal-jurnal, artikel, 

majalah, internet, dan lain sebagainya. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan kuesioner digunakan pada penelitian ini.  

1. Teknik observasi,7 dalam penelitian ini melalui 

pengamatan terhadap sekolah Islam langsung di Kabupaten 

Karanganyar yang berjumlahkan sepuluh (10) sekolah Islam baik 

SMA/MA. Pengamatan dilaksanakan dengan melihat sekolah-sekolah 

Islam jenjang SMA/MA di Kabupaten Karanganyar dilihat dari rerata 

nilai Ujian Nasionalnya termasuk ke dalam tipe sekolah apa. Terdapat 

empat (4) tipe ideal yang dijadikan landasan pada penelitian ini, yakni 

tipe sekolah berkemajuan, tipe sekolah dinamis, tipe sekolah terjerat, 

dan tipe sekolah terbelakang.  

2. Teknik wawancara,8 wawancara pada penelitian ini 

dilaksanakan dengan mewawancarai guru pada sekolah Islam di 

Kabupaten Karanganyar. Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh 

data yang valid terhadap pengamatan yang dilaksanakan peneliti. 

3. Teknik Dokumentasi, teknik dokumentasi merupakan 

teknik pengumpalan data melalui analisis dokumen-dokumen yang 

diperoleh dari orang lain atau yang dibuat oleh subyek sendiri, 

                                                           
7 Teknik observasi ialah suatu cara/proses yang dilalui secara kompleks, tersusun 

dari berbagai proses baik biologis maupun psikologis, dan bagian terpenting pada proses 
pengamatan serta ingatan. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 
2013). 203. 

8 Teknik wawancara ialah suatu proses percakapan yang dilakukan oleh dua pihak 
untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang dibuat oleh pewawancara. Wawancara 
dilakukan dengan terstruktur yakni wawancara yang dilaksanakan dengan menetapkan 
sendiri permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Lexy J Moleong, 
Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Rosda Karya, 2001). 186. 
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sehingga dapat diambil gambaran melalui suatu media tertulis dan 

dokumen lainnya yang ditulis oleh orang lain ataupun yang dibuat 

oleh subyek sendiri.9 Metode ini digunakan penulis dalam 

mengumpulkan data dari dokumen yang  sudah ada, sehingga penulis 

mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian seperti : 

foto-foto, skrip televisi, catatan khusus, struktur organisasi sekolah 

ataupun personalia dan sebagainya. 

4.  Teknik Kuesioner, teknik kuesioner merupakan alat yang 

digunakan dalam pengumpulan data dengan metode survei guna 

mendapatkan opini dari responden. Kuesioner sendiri dapat dibagikan 

kepada para responden melalui via e-mail berupa google form, melalui 

kantor pos atau langsung dibagikan oleh peneliti sendiri. Kuesioner 

yang dikirimkan langsung oleh peneliti apabila jarak antara responden 

dengan peneliti tidak jauh dan penyebarannya tidak terlalu meluas. 

Sedangkan apabila melalui kantor pos atau e-mail apabila jarak antara 

responden dengan peneliti relatif jauh atau karena terdapat suatu 

peristiwa yang tidak memungkinkan bagi peneliti dan responden 

untuk saling bertemu secara langsung.10 

 

 

 

    
                                                           

9Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba 
Humanika, 2010), 143. 

10 Diakses Rabu, 15 Juli 2020 pada jurnal http://jurnal.unismabekasi.ac.id  
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5. Metode Analisis Data 

Tahap analisis data pada penelitian ini bersifat deskriptif 

analitik. Metode deskriptif analitik merupakan suatu metode yang 

tidak terbatas pada pengumpulan data saja, akan tetapi meliputi 

analisis serta interprestasi data. Metode ini berupaya mengumpulkan 

data apa adanya yang kemudian dianalisis dan diberikan interprestasi 

sesuai kebutuhan penelitian. Dalam tahapan analisis data terdapat 

empat tahapan dengan model interaktif mile & huberman yang dilalui 

oleh peneliti, tahapan tersebut diantaranya ialah: (1) Tahap 

mengumpulkan data yang diperoleh setelah melakukan wawancara 

serta observasi sebagai data awal (2) Tahap reduksi data ialah 

penggabungan data-data yang telah diperoleh dengan dijadikan satu 

tulisan yang nantinya akan menjadi bahan analisis (3) Tahap Dispkay 

data ialah pengolahan data setengah jadi yang telah diseragamkan 

dalam bentuk tulisan (4) Tahap kesimpulan ialah penarikan 

kesimpulan dari perolehan hasil temuan pada penelitian serta 

penjelasannya. 

  


