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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan ini. Karena 

pendidikan merupakan hal yang penting, maka aturan mengenai pendidikan 

terdapat dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  

Pendidikan Nasional  pasal  6  ayat  1  menyebutkan  bahwa  setiap  warga  

negara  yang berusia  7-15  tahun  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar. Oleh 

sebab itu, semua orang layak mendapatkannya dan diharapkan selalu 

berkembang dalam pelaksanaannya. Pendidikan secara umum mempunyai arti 

suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat 

hidup dan melangsungkan kehidupan. Pendidikan juga salah satu hal penting 

yang perlu diperhatikan, terutama di era globalisasi yang penuh dengan 

persaingan. 

Perkembangan pendidikan di Indonesia tak luput dari penyelengaraan 

Pendidikan oleh organisasi sosial seperti Muhammadiyah. Karena pendidikan 

termasuk di dalam Organisasi Pelayanan Sosial yang berinduk pada Pelayanan 

Sosial. Pelayanan Sosial ada dalam praktik Ilmu Kesejahteraan Sosial. Karena 

di dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat pelayanan-pelayanan yang 

diberikan. Layanan pendidikan yang diberikan antara lain: (1) layanan 

orientasi yakni memperkenalkan seseorang pada lingkungan yang baru 

dimasukinya (misal: MOS); (2) layanan informasi, layanan bimbingan 

penempatan dan penyaluran (misal: penempatan ke dalam kelompok belajar, 
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pemilihan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti, penyaluran untuk studi 

lanjut); (3) layanan bimbingan belajar yakni membantu siswa untuk mengatasi 

masalah belajarnya dan untuk bisa belajar dengan lebih efektif; (4) layanan 

konseling individual; dan (5) layanan bimbingan dan konseling konseling 

kelompok. 

Sekolah Muhammadiyah merupakan bagian dari sistem pendidikan 

nasional. Sekolah Muhammadiyah lahir jauh sebelum sistem pendidikan 

nasional ada. Kehadiran Sekolah Muhammadiyah di Indonesia merupakan 

wujud nyata partisipasi aktif Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa agar menjadi bangsa yang mandiri dan bermartabat. Hal ini sejalan 

dengan pemikiran bahwa pendidikan nasional merupakan tanggung jawab 

bersama yaitu pemerintah, orang tua, dan masyarakat termasuk organisasi 

Muhammadiyah. 

Melihat perkembangan Muhammadiyah yang begitu pesatnya hingga 

sekarang, peran pendidikan Muhammadiyah banyak memberikan 

kontribusinya bagi negeri ini. Tercatat jumlah lembaga pendidikan formal 

yang dimiliki Muhammadiyah secara nasional sebagai berikut: SD 1132, 

MI/Diniyah 1769, SMP 1184, MTs 534, SMA 511, SMK 263, MA 172 

(Jumlah 5632). Universitas 39, Sekolah Tinggi 87, Akademi 54, Politeknik 4 

(Jumlah 184) (Amin (Ed), 2012: 125). Dalam catatan Asep Purnama Bachtiar, 

sampai bulan Mei 2010, pendidikan Muhammadiyah yang tersebar di 

Indonesia meliputi: SD/MI/MD ada 2563 buah; SMP/MTs ada 1685 buah; 

SMA/MA ada 747 buah; SMK ada 396 buah; Madrasah Mualimin/mualimat 



3 
 

ada 25 buah; pondok pesantren ada 101 buah, PTM ada 172 buah (Amin (Ed), 

2012: 125). Info terbaru PAUD 6723 buah, TK ABA 7623 buah, SD/MI 2604 

buah, SMP/MTs 1772 buah, SMA/SMK 1143 buah, PT 172 buah (Suara 

Muhammadiyah No. 22, 2014: 10). 

Lembaga pendidikan formal Muhammadiyah di Malang Raya tercatat 

sebagai berikut: PAUD 24 buah; TK ABA 62 buah; SD/MI 16 buah; 

SMP/MTs 18 buah; dan SMA/MA/SMK 19 buah. Untuk amal usaha bidang 

pendidikan masing-masing daerah dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 Jumlah Amal Usaha bidang Pendidikan se-Malang Raya 

NO DAERAH 
LEMBAGA PENDIDIKAN 

PAUD 
TK 

ABA 
SD/
MI 

SMP/ 
MTs 

SMA/ MA/ 
SMK 

PT 

1 Kota 
Malang 

9 33 7 7 6 

1 2 Kabupaten 
Malang 

13 24 7 9 10 

3 Kota Batu 2 5 2 2 3 
Jumlah 24 62 16 18 19 1 

Sumber: Data diambil di masing-masing kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
setempat. 

Banyaknya jumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah membuat 

Muhammadiyah harus berpikir lebih keras untuk memajukan pendidikannya. 

Salah satu yang sangat perlu diperhatikan adalah pada manajemen 

pendidikannya. Jika manajemen pendidikannya baik tentunya 

penyelenggaraan pendidikan oleh Muhammadiyah tentunya berkembang lebih 

pesat lagi.  

Hal serupa yang diungkapkan di dalam lampiran surat keputusan 

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
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Nomor 126 Tahun 2008 tentang Panduan Pembinaan Sekolah Muhammadiyah 

melalui Sistem Kluster. Lampiran tersebut terdapat di dalam Buku Pedoman 

dan Peraturan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah (2008: 69). Di dalam buku 

tersebut dikatakan bahwa lemahnya manajemen sekolah menjadi masalah 

yang cukup berat untuk diatasi selain rendahnya kualitas lulusan, rendahnya 

kualitas pendidik dan kependidikan, terbatasnya sumber pembiayaan, dan 

kurangnya sarana dan prasarana. 

Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Di Kota Malang saja ada 

beberapa sekolah yang tutup. Beberapa sekolah lainnya juga hampir 

mengalami persoalan yang sama. Ini berarti manajemen pendidikan 

Muhammadiyah hendaknya dibenahi. Ada yang salah dalam penyenggaraan 

pendidikan Muhammadiyah. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah 

(Dikdasmen) sebagai payung dari lembaga pendidikan Muhammadiyah 

khususnya tingkat sekolah dasar dan menengah harusnya memiliki peran 

penting dalam masalah ini. 

Terdapat sekolah yang mulai berkembang dan dapat dikatakan maju. 

Namun, ada juga sekolah yang perkembangnya tidak drastis bahkan stagnan. 

Dilihat di tingkat Sekolah Menegah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) yang dikelola oleh Muhammadiyah, dua sekolah di tingkat 

SMA tutup, yakni SMA Muhammadiyah 2 dan SMA Muhammadiyah 3. Dan 

di tingkat SMK, SMK Muhammadiyah 3 hampir tutup. Hal serupa dirasakan 

oleh sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), yakni SMP 

Muhammadiyah 6 Kota Malang.  
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Jika dilihat dari segi fasilitas yang dimiliki belum memadai, kondisi 

fisik sekolah juga memprihatinkan, dan lokasinya pun tidak strategis. Jumlah 

murid yang tidak banyak dan penghasilan orang tua murid dari perekonomian 

menengah ke bawah membuat Majelis Dikdasmen ingin menjadikan sekolah 

ini sebagai Sekolah Dhu’afa atau Sekolah Santunan, di samping ada sekolah 

dijual –dalam arti Sekolah yang maju baik dari segi kualitas maupun 

kualitasnya– dan sekolah subsidi, seperti yang telah dipetakan oleh Bapak Sis 

ketika pertama kali menjabat di Majelis Dikdasmen PDM Kota Malang. Hal 

tersebut karena dakwah Muhammadiyah lewat pendidikan tidak hanya melihat 

lapisan masyarakat yang tergolong dalam kategori ekonomi menengah ke atas 

saja, namun juga melayani golongan menengah ke bawah dan kaum dhu’afa. 

Inilah realita yang ada di pendidikan Muhammadiyah yang ada di Kota 

Malang. Satu sekolah mulai berkembang, namun sekolah yang lain stagnan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dimunculkan beberapa 

rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana manajemen organisasi pelayanan sosial di SMP 

Muhammadiyah 6 Malang? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat bagi SMP Muhammadiyah 6 Kota 

Malang dalam menyelenggarakan pendidikan di Kota Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendiskripsikan manajemen organisasi pelayanan sosial di SMP 

Muhammadiyah 6 Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi SMP 

Muhammadiyah 6 Kota Malang dalam menyelenggarakan pendidikan di 

Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Akademis 

Adapun manfaat penelitian dari segi akademis dapat dijadikan 

bahan kajian bagi mahasiswa yang akan meneliti tentang pendidikan, 

khususnya di Pendidikan Muhammadiyah. 

2. Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat 

sebagai berikut: 

a. Sebagai bahan masukan bagi lembaga terkait dalam mengelola 

manajemen sekolah yang baik dan teratur sehingga tercipta manajemen 

lembaga pendidikan yang teratur. 

b. Untuk dapat dijadikan referensi berkaitan dengan upaya menciptakan 

pendidikan yang berkualitas. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang akan menjadi batasan bagi 

peneliti. Mengingat untuk menghindari terjadi ketidakfokusan dalam 

penelitian. Maka peneliti membuat ruang lingkup penelitian yang dibatasi 

pada: 

a. Kebijakan Majelis Dikdasmen PDM Kota Malang 

b. Legalitas Organisasi 

c. Aspek Manajemen Pelayanan Sosial (Kepemimpinan, SDM, Perencanaan 

Strategik, dan Pendanaa) 

d. Faktor Pendukung dan penghambat bagi SMP Muhammadiyah 6 Kota 

Malang dalam menyelenggarakan pendidikan di Kota Malang. 

Setiap aspek tersebut diteliti untuk mengemukakan rumusan masalah 

yang telah disusun di atas. 


