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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lembaga pendidikan seperti halnya sekolah terdiri dari berbagai unsur 

yang meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah,guru bimbingan, guru bidang 

studi sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum pendidikan, pegawai tata usaha 

pengawas sekolah, komite sekolah dan lain lain. Unsur –unsur tersebut semuanya 

memiliki saling keterkaitan yang saling mendukung dan bekerja sama  dalam 

mencapai tujuan pendidikan (Gorton, 1977: 178). Secara sosiologis, keterkaitan 

tersebut memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan.jika 

ada bagian yang  tidak maksimal maka hasil yang akan dicapai tidak akan 

memuaskan atau berhasil dengan baik (Soekanto, 1997: 17). 

Secara normatif, pemerintah Indonesia mengakui bahwa pendidikan 

adalah hak setiap warga negara. Pengakuan ini bukan semata-mata transfer ilmu 

pengetahuan saja tetapi lebih jauh dari itu. Undang-undang RI nomor 20 tahun 

2003 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa pendidikan bertujuan unuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman  dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Oleh sebab itu pendidikan menjadi hak bagi semua.      

 Pengakuan itu terangkum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 

yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga Negara ( ayat 1). 

Selanjutnya dalam UU Sisdiknas 2003 pasal 46 ayat 1 menyebutkan, bahwa 
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pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dan masyarakat. Dipertegas lagi pada pasal 47 ayat 1 

menyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditenetukan berdasarkan 

prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan. 

Perkembangan dunia pendidikan saat ini sedang memasuki era yang 

ditandai dengan gencarnya inovasi teknologi, sehingga menuntut adanya 

penyesuaian sistem pendidikan yang selaras dengan tuntutan   dan kebutuhan   

masyarakat.  Pendidikan harus mencerminkan proses memanusiakan manusia 

dalam arti mengaktualisasikan semua potensi yang dimilikinya menjadi 

kemampuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.       

 SMA Muhammadiyah 1 adalah  merupakan salah satu sekolah tertua di 

Kabupaten Gresik. (Herman, 1998: 50). Dengan banyaknya sekolah swasta dan   

sekolah negri  maka terjadi persaingan yang ketat dalam memperebutkan calon 

siswa setiap tahunnya.  Sekolah Menengah Pertama atau SMP yang diperebutkan   

meliputi  semua sekolah yang di Gresik tidak terkecuali SMP  negri  maupun  

semua sekolah swasta. Sekolah favorit di kabupaten Gresik hanya SMA Negeri  1 

karena di sekolah tersebut  mempunyai kelebihan di bidang  akademik setiap 

tahunnya, apalagi pandangan masyarakat yang susah dirubah tentang keberadaan 

sekolah tersebut. Sehingga calon siswa yang berprestasi secara akademik  akan 

memilih sekolah tersebut. 

Orientasi pemilihan sekolah  oleh wali murid adalah didasarkan alasan 

biaya yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan sekolah di swasta lain.  

Hal ini ternyata tidak selamanya benar karena  faktanya setelah calon siswa tidak 

diterima di SMA Negeri  akan memilih swasta walaupun biayanya lebih mahal.     
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 SMA Muhammadiyah 1 Gresik yang sudah tiga tahun ini menyandang 

sekolah Rintisan Bertaraf Internasional (RSBI) merupakan salah satu sekolah 

pilihan alternatif  bagi calon siswa baru dan orang tua. Ada beberapa kelebihan 

yang ditawarkan oleh SMA Muhammadiah 1 Gresik, antara lain sesuai dengan  

visinya  yaitu unggul ahlakul karimah, unggul  akademik, unggul  ICT , dan 

unggul bahasa. 

Jargon yang menginspirasi pihak sekolah untuk  mencari calon siswa 

adalah Temukan Keunikanmu di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Hal ini 

tercermin beberapa perubahan jam pelajaran yang lebih banyak dibandingkan 

dengan kurikulum yang diberikan pemerintah. Perubahan jam pelajaran ini 

berakibat pada membengkaknya biaya operasional sekolah , termasuk  sarana dan 

prasarana yang ber- AC semuanya serta penggunaan tenaga kebersihan dari luar 

institusi sekolah yakni bekerja sama dengan sebuah out sourching.      

 Di sinilah akhirnya peneliti melihat bahwa semakin besarnya biaya 

operasional akan berakibat mahalnya biaya masuk dan uang sekolah setiap tahun. 

Sementara disisi lain orang masih berpedoman bahwa pesan K. H A Dahlan 

kepada pengikutnya “Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup 

di Muhammadiyah”. 

Penelitian ini peneliti ingin menyoroti dan mempertegas kembali peranan 

kepala sekolah dan semua guru tetap dalam kaitannya dengan perubahan 

manajemen sekolah untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan pengamatan peneliti, 

SMA Muhammadiyah 1 Gresik sudah memiliki sarana dan prasarana yang 

lengkap dan gaji guru yang cukup di atas upah minimum regional Gresik akan 
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berdampak kepada kebijakan yang akan diambil oleh sekolah. Inilah yang menjadi 

dasar pemikiran mengapa judul ini diangkat dan untuk diteliti lebih mendalam. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana terjadinya pergeseran kebijakan  umum SMA Muhammadiyah 1 

Gresik? 

2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran kebijakan 

manajemen dari orientasi social ke orientasi profit 

3. Apa akibat yang ditimbulkan dari pergeseran kebijakan manajemen di SMA 

Muhammadiyah 1 Gresik ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

a. Mendeskripsikan gambaran umum kebijakan SMA Muhammadiyah 1 Gresik.  

b. Mendeskripsikan pergeseran kebijakan manajemen di SMA Muhammadiyah 1 

Gresik dari orientasi sosial ke orientasi profit dan faktor-faktor penyebabnya.  

c.  Mendeskripsikan  akibat yang ditimbulkan akibat pergeseran kebijakan 

manajemen yang diambil baik bagi sekolah sendiri maupun oleh persyarikatan 

Muhammadiyah. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, hasil penelitian adalah memberikan gambaran umum tentang 

pergeseran kebijakan orientasi sekolah khsususnya Sekolah Menengah 

Tingkat Atas Muhammadiyah 1 Gresik.   . 

b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan  refleksi bagi 

pengelola sekolah pada umumnya dan sekolah Muhammadiyah khususnya 

agar bisa mengembalikan fungsinya sebagaimana mestinya agar tidak terjebak 

dalam komodifikasi pendidikan. 


