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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Secara objektif, kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia menjadi 

negara dengan muslim terbanyak dibandingkan dengan negara manapun di 

dunia. Dilihat dari segi sarana dan fasilitas kehidupan beragama seperti 

masjid, mushala, pesantren, madrasah, sekolah, hingga tingkat perguruan 

tinggi Islam pun terbanyak. Dari segi ketersediaan sumber daya alam pun 

Indonesia pernah dijuluki sebagai negeri bagaikan kepingan Surga. Namun 

pada kenyataan lain menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam deretan 

negara yang terbelakang. (Taufik, 2007, hlm. 193). 

Ketika kiris melanda Asia, Indonesia menjadi objek yang menderita 

paling parah. Hal ini dilihat dari GNP (Gross National Product), dan terakhir 

dilihat dari HDIR (Human Development Index Report) yang diposting dari 

United Nations Development Report Programme (2014), dimana Indonesia 

berada pada urutan ke 110 jauh di bawah Brunei Darussalam dan Malaysia, 

masing-masing berada pada urutan 31 dan 62, sementara Sri Langka pada 

urutan ke 73. Kenyataan tersebut mengandung arti bahwa mutu pendidikan 

Indonesia sangat rendah bila dibandingkan dengan negara lain. Masyarakat 

Indonesia masih lebih bangga jika dapat menyekolahkan anak-anaknya di luar 

negeri. Dan hasilnya, kita saksikan bahwa alumni “dalam negeri” selalu kalah 

bersaing di lapangan. Dan kita masih lebih menghargai alumni dari “luar” 

daripada alumni negeri sendiri. 

Menyimak laporan dari lembaga-lembaga survei yang dilakukan oleh 

LSM Plan International dan International Center for Research on Women 

(ICRW) yang dirilis awal Maret 2015 ini menunjukkan fakta bahwa terdapat 

84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih 

tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%. Padahal Indonesia memiliki 

sejumlah peraturan perundang-undangan yang melindungi anak dari tindakan 
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kekerasan. Seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti 

Kejahatan Seksual terhadap Anak, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (Liputan6.com, 2015). 

Selain itu, muncul pula kabar pendidikan tentang seorang mahasiswa 

yang membunuh dosennya di salah satu universitas swasta di kota Medan. 

Kemudian beredarnya video kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok siswi 

SMA yang memukuli teman sekolahnya. Adapula kasus pelecehan seksual 

yang dilakukan oleh guru agama terhadap enam murid dibawah umur, benar-

benar telah mencoreng nama baik pendidikan.  

Maraknya permasalahan yang kian menjadi ini menimbulkan banyak 

tanda tanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Furqan (Rektor UPI) (2016, hlm. 

1) yang mempertanyakan adanya indikasi kesalahan dalam sistem pendidikan 

Indonesia. Terkait dengan apa alasan munculnya fenomena murid yang tidak 

memiliki rasa takzim terhadap gurunya. Juga mengenai berhasil atau tidaknya 

pola pendidikan yang diterapkan di Indonesia sekarang. Padahal, beberapa 

dekade terakhir ini, berbagai komponen dan aspek pendidikan telah 

mengalami kemajuan. Kurikulum dan strategi pembelajarannya pun selalu 

ditinjau dan diperbaharui hampir setiap tahun. 

Mengingat hubungan antara fakta pada pendidikan sangat krusial 

dalam membina mental dan moral bangsa. Sebagaimana yang diketahui 

bersama bahwa pendidikan bukan hanya aktifitas transfer of knowledge tetapi 

juga transfer of value and culture (Syahidin, 2009, hlm. 2).  

Selain itu Feisal (1995, hlm. 109) mengemukakan pula bahwa 

pendidikan tidak hanya mengajarkan atau mentransformasikan ilmu, 

penampilan, kepekaan rasa (budaya), dan kepekaan agama (bagi mereka yang 

mengambil pada pelajaran agama sebagai bidang studinya), tapi pendidikan 

seyogianya memberi perlengkapan kepada anak didik untuk mampu 

memecahkan persoalan-persoalan yang sudah tampak karang maupun yang 

baru akan tampak jelas pada masa yang akan datang yang dipandang sebagai 
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kewajiban, baik sebagai profesional yang terikat pada kode etik profesinya 

dan lebih lanjut karena adanya komitmen batin antara dirinya dengan Allah 

Penciptanya maupun sebagai kewajiban kemanusiaan yang secara sadar dan 

ikhlas memandang usaha tersebut sebagai langkah yang berguna bagi 

lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pengertian pendidikan seperti yang 

tertuang dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Bab I, dimana 

pendidikan adalah pembentuk kepribadian bangsa, baik secara spiritual, 

moral, maupun sosial.  

Sehubungan dengan hal itu, tidak sedikit diantara kita yang peduli 

akan adanya perubahan. Salah satunya dengan memberikan sebuah solusi 

dalam pendidikan yang sesuai dengan nilai keislaman. Organisasi masyarakat 

seperti Muhammadiyah misalnya, yang dikenal dengan kegencarannya dalam 

menyebarkan ajaran Islam melalui pendidikan. 

Tidak banyak orang yang tahu bahwa usia pendidikan Muhammadiyah 

lebih tua dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Bila dimudiki sejarah 

Muhammadiyah, para peneliti akan menemukan dokumen bahwa KH. Ahmad 

Dahlan pendiri Muhammadiyah tersebut, terlebih dahulu mendirikan sekolah, 

baru kemudian mendirikan persyarikatan Muhammadiyah. Sebagaimana 

diketahui bahwa Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 

1330 H/ 18 November 1912 di Yogyakarta dilatarbelakangi keprihatinan 

Ahmad Dahlan mengenai kondisi umat Islam yang dilanda kemiskinan, 

kebodohan dan keterbelakangan (Hamdan, 2009, hlm. 11). 

Sejak awal berdirinya Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan adalah 

orang pertama yang menggabungkan sistem pendidikan tradisional model 

pondok pesantren dengan pendidikan sekuler model Barat. Penggabungan ini 

terjadi dengan asumsi bahwa sistem pendidikan tradisional dan sekuler dapat 

disatukan menjadi sebuah sistem pendidikan yang sinergi dan dinamis. 

Dengan model pendidikan ini, KH. Ahmad Dahlan dan para penerusnya 

berharap akan lahir seorang muslim yang berpegang teguh kepada ajaran 

agamanya, sebagaimana yang dilahirkan sistem pendidikan tradisional seperti 
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pondok pesantren, namun memiliki pengetahuan modern yang tidak kalah 

dengan produk sistem pendidikan sekuler yang didominasi kaum nasionalis 

dan misionaris Kristen (Almascaty, 2000, hlm. 78). 

Karena kefokusannya terhadap pembaharuan pendidikan, maka 

peneliti tertarik untuk mencari tahu apa yang menjadi ciri khas sekolah Islam 

yang dilatar belakangi oleh organisasi masyarakat Muhammadiyah. Salah 

satunya yaitu SMP Muhammadiyah 8 Bandung yang dikenal sebagai sekolah 

unggulan. Diantara kekuatannya yaitu: 1) SMP Muhammadiyah 8 Bandung 

merupakan sekolah swasta yang bernaung di bawah Persyarikatan 

Muhammadiyah dan sudah mendapatkan akreditasi A dari pemerintah, 2) 

SMP Muhammadiyah 8 Bandung termasuk sekolah yang sudah mendapatkan 

dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam menyekolahkan anak-

anaknya disana, hal ini dibuktikan dengan sudah cukup banyak anak didik 

yang berasal dari lingkungan sekitar maupun dari berbagai daerah lainnya, 3) 

SMP Muhammadiyah 8 Bandung adalah sekolah yang menerapkan full day 

school, 4) SMP Muhammadiyah 8 Bandung memiliki kurikulum khusus, yaitu 

kurikulum umum dari pemerintah serta Muhammadiyah, 5) SMP 

Muhammadiyah 8 Bandung memiliki banyak relasi demi tercapainya 

peningkatan mutu pendidikan serta moral, 6) SMP Muhammadiyah 8 

Bandung telah banyak mendapatkan penghargaan atas lomba-lomba keilmuan.  

Untuk mengetahui faktor keberhasilan dari suatu lembaga 

kependidikan, maka perlu adanya standar/indikator yang dicapai. 

Sebagaimana menurut BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) terdapat 

komponen-komponen yang menjadi standar nasional pendidikan, diantaranya: 

a) Standar Kompetensi Lulusan, b) Standar Isi, c) Standar Proses, d) Standar 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, e) Standar Sarana dan Prasarana, f) 

Standar Pengelolaan, g) Standar Pembiayaan Pendidikan, dan h) Standar 

Penilaian Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan ini berfungsi sebagai dasar 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka 

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar ini pun bertujuan 
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menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Mulyasana, 

2012, hlm. 147). 

Guna mengetahui pendidikan Islam yang diterapkan oleh SMP 

Muhammadiyah 8 Bandung inilah, peneliti tertarik untuk mengambil judul 

penelitian “Model Pendidikan Islam di SMP Muhammadiyah 8 

Bandung”. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Secara umum masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana model pendidikan Islam di SMP Muhammadiyah 8 Bandung?”. 

Adapun rumusan masalah secara khususnya adalah, 

1. Bagaimana profil SMP Muhammadiyah 8 Bandung? 

2. Bagaimana model pendidikan Islam di SMP Muhammadiyah 8 Bandung 

dengan acuan 8 standar menurut BSNP yang meliputi Standar Kompetensi 

Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar 

Pembiayaan Pendidikan serta Standar Penilaian Pendidikan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 

Adapun tujuan umum dan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui “Model 

Pendidikan Islam di SMP Muhammadiyah 8 Bandung”. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui profil di SMP Muhammadiyah 8 Bandung. 

b. Menganalisis model pendidikan Islam di SMP Muhammadiyah 8 

Bandung dengan acuan 8 standar menurut BSNP yang meliputi Standar 
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Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pengelolaan, 

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan 

Prasarana, Standar Pembiayaan Pendidikan serta Standar Penilaian 

Pendidikan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan lebih bermakna apabila memberi manfaat, baik bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat. Berdasarkan 

tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai model pendidikan Islam yang dapat diterapkan di 

sekolah.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, dapat mengetahui secara mendalam mengenai 

pendidikan Islam yang diterapkan oleh SMP Muhammadiyah 8 

Bandung. 

b. Bagi pihak Prodi IPAI bisa menjadi sumber riset untuk meneliti secara 

lebih lanjut terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang dilakukan 

oleh swasta. 

c. Bagi sekolah, dapat menjadi sumbangan pemikiran guna 

meningkatkan mutu pendidikan di SMP Muhammadiyah 8 Bandung, 

juga sekolah-sekolah di Indonesia. 

d. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

bidang penelitian pendidikan yang harus dikembangkan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti membuat sistematika 

pembahasan untuk lebih memudahkan pembaca dalam mengetahui apa saja isi 
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dari skripsi ini. Dalam penelitian ini, terdiri dari lima bab dan tiap bab terdiri 

dari beberapa sub bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. 

Adapun sistematika peneltiannya adalah sebagai berikut:  

Bab I: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi. 

Bab II: Kajian pustaka, berisi penjelasan secara ringkas isi dari 

berbagai referensi atau literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan dan 

penelitian terdahulu yang relevan. 

Bab III: Metode penelitian, yang meliputi desain penelitian, partisipan 

dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data, coding (pengkodean) 

dan definisi operasional. 

Bab IV: Temuan dan pembahasan, yang merupakan isi bagian utama 

dari skripsi. Dalam bab ini berisi tentang temuan dan pembahasan yang 

merupakan hasil dari rumusan masalah yang telah dirumuskan kemudian 

dibahas berdasarkan teori yang telah dijelaskan. 

Bab V: Simpulan dan rekomendasi. Setelah itu daftar pustaka, 

lampiran, dan riwayat hidup. 


