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INTISARI 

 Penelitian kasus ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola penyelenggaraan Amal Usaha 

Muhammadiyah bidang pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas. Secara organisatoris 

wilayah tersebut menjadi pembinaan Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini juga melibatkan 25 orang responden yang diambil 

secara random (acak) yaitu 5 responden untuk masing-masing SMA Muhammadiyah di Kabupaten 

Sleman. Selanjutnya dilakukan observasi secara mendalam terhadap sekolah  MBS (MBS) yang 

mulai beroperasi sejak awal Januari tahun 2008. Saat penelitian ini dilakukan, sekolah tersebut 

belum sampai melaksanakan Ujian Negara tingkat SMA, karena untuk siswa tahun ajaran 

2012/2013 baru sampai kelas XII. Sementara itu, citra 5 SMA Muhammadiyah di wilayah Sleman 

semakin terpuruk, di sisi lainmuncul sebuah harapan baru yaitu munculnya SMA-MBS yang 

memiliki kinerja membanggakan. Adanya fenomena bahwa lulusan SMP Muhammadiyah di 

Kabupaten Sleman pada tahun ajaran 2012/2013 hanya kurang dari 10% yang melanjutkan ke SMA 

Muhammadiyah, semakin mendorong peneliti untuk mengkaji “bagaimana cara mengembangkan 

Sekolah Menengah Terpadu”, yaitu mendekatkan proses belajar mengajar dari SMP dengan SMA 

pada lokasi yang sama, seperti yang telah telah dirintis oleh MBS (MBS). Program MBS dan 

Keberhasilannya dalam pencapaian kelulusan Ujian Negara (sekalipun baru tingkat SMP-MBS), 

akan tetapi dipandang perlu untuk semua SMA Muhammadiyah di Sleman melakukan sosialisasi 

dalam sebuah jaringan kerja. Sekaligus memberdayakan para professor muda dari perguruan tinggi 

di lingkungan Muhammadiyah DIY untuk dilibatkan guna meningkatkan citra SMA 

Muhammadiyah di Kabupaten Sleman. 

Kata Kunci: Amal Usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan perlu dibangun           

sebagai suatu sistem yang terpadu, handal dan berkualitas. 

 

ABSTRACT 

 This case study research aims to analyze how the SMA Muhammadiyah school are being 

managed. Organizational wise SMA Muhammadiyah within a certain province is directly under the 

coordination of the Majelis Dikdasmen of the Pimpinan Wilayah Muhammadiyah of the D.I. 

Yogyakarta province. The research is involved 25 respondents randomly chosed e.i 5 respondents 

of every  SMA Muhammadiyah lokcated in Sleman Country District. Intense observation held to the 

MBS (MBS) which have been established since early January 2008. When this study being held this 

school is not yet holding the final SMA examination for the 12
th

grade student, because the school is 

just started with the 12
th

 grade class this school year 2013/2014. While the image of the existing 5 

SMA Muhammadiyah schools are getting worse, on the other hand the emerging of MBS (MBS) has 

brough the new hope that have a very good performance.Phenomenon that only less than 10% of 

the alumny of SMP Muammadiyah in Sleman of the school year 2012/2013 have continued their 

study to the SMA Muhammadiyah in the same region has strongly motivated the researcher  to 

study “how to carry out an integrated school” in which to relocate SMP & SMA Muhammadiyah in 

the same place such as what have been done by the MBS (MBS).The MBS (MBS) proggrame and its 

successfull endeavor in its accomplacement of relatively high percentage of student passed the 

national state examination (eventhough for the time being only on SMP-MBS level). It is premarelly 
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important for the whole SMA Muhammadiyah School to build operational network. In order to 

strengthen the network, it will be wise to involved the Muhammadiyah University in Yogyakarta, 

which hopefully will contribute to increase the image of SMA Muhammadiyah in Kabupaten 

Sleman. 

Key word: Muhammadiyah efforts of education endeavor should be developed as anintegrated 

system which are reliable and of a good quality. 

 

LATAR BELAKANG MASALAH 

1. Nilai-Nilai Dasar Pendidikan Muhammadiyah 

  Bidang pendidikan merupakan amal usaha Muhammadiyah yang pertama kali 

didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan tanpa mengesampingkan eksistensi amal usaha yang 

lainnya, sehingga bidang pendidikan dapat dikatakan sebagai amal usaha Muhammadiyah yang 

paling utama. Jumlah lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, panti jompo serta amal usaha 

lainnya. Pendidikan yang dirintis K.H.A. Dahlan pada tahun 1911 dimulai dengan menjadikan 

emperan rumahnya di bilangan Kauman sebagai tempat belajar murid-murid. Seabad 

kemudiansekolah pendidikannya telah bertambah signifikan menjadi 5.538 SD s/d SMA, 55 

Pondok Pesantren dan 167 perguruan ringgi di seluruh Indonesia. Data tersebut berdasarkan 

Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah BRM No.01/2010-2015 (2010 : 223-

232). 

  Amal usaha bidang pendidikan bagi persyarikatan Muhammadiyah merupakan 

bidang yang paling strategis dalam upaya mewujudkan kemajuan umat dan bangsa. Lembaga 

Muhammadiyah telah eksis dan bertahan lebih dari seabad, fakta ini memberikan pelajaran 

bahwa kemampuan untuk tetap hidup, lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah dan 

kontribusinya bagi bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari model Muhammadiyah yang 

didasarkan atas nilai-nilai sebagai berikut. 

a. Pendidikan Muhammadiyah diselenggarakan merujuk pada nilai-nilai yang bersumber 

pada Al-Quran dan As-Sunah. 

b. Ruhul ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT menjadi dasar dan inspirasi dalam ikhtiar 

mendirikan dan menjalankan amal usaha di bidang pendidikan. 

c. Menerapkan prinsip kerjasama (musyarakah) dengan tetap memelihara sikap kritis. 

d. Selalu memelihara dan menghidupkan prinsip pembaharuan (tajdid) dan inovasi dalam 

menjalankan amal usaha di bidang pendidikan. 
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e. Memiliki kultur untuk memihak kepada kaum yang mengalami kesengsaraan dengan 

melakukan proses-proses kreatif sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang 

terjadi pada masyarakat. 

f. Memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip keseimbangan dalam mengelola 

lembaga pendidikan antara akal sehat dan kesucian hati. 

2. Visi, Misi dan Program Bidang Pendidikan 

  Visi, misi dan program bidang pendidikan Muhammadiyah menjadi semakin mantap 

pasca Muktamar Muhammadiyah. Diantara program-program tersebut (BRM No. I/2010-2015 

Bab III) antara lain: 

a. Meningkatkan peran dan fungsi pendidikan Muhammadiyah sebagai lembaga pelayan 

masyarakat dengan membuka dan memperluas akses serta kesempatan bagi seluruh 

masyarakat. 

b. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat 

pembelajaran yang mencerahkan, mencerdaskan, membudayakan dan memberdayakan 

peserta didik. 

c. Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat 

dakwah Islam. 

d. Meningkatkan dan memperluas peran dan fungsi  pendidikan Muhammadiyah sebagai 

pusat berbagai pengkaderan. 

e. Meningkatkan mutu pendidikan Muhammadiyah sehingga memenuhi delapan standar 

nasional dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang berstatus mandiri dan 

berupaya menjadi lembaga pendidikan berstandar internasional. 

 Di dalam mengimplementasikan strategi amal usaha di bidang pendidikan, Majelis 

Dikdasmen difungsikan sebagai penyelenggara amal usaha. Adapun tugas Majelis Dikdasmen 

adalah menyelenggarakan amal usaha, program dan kegiatan bidang pendidikan Dasar dan 

Menengah sesuai dengan kebijakan persyarikatan. Dalam penelitian ini hanya dibatasi dengan 

pelaksanaan program di tingkat Sekolah Menengah Atas di DaerahKabupaten Sleman. 

3. Kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sleman 

  Pada tahun ajaran 2012/2013 dari 164 SMA yang beroperasi di wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta, ternyata 44 SMA baik negeri maupun swasta beroperasi di Kabupaten 

Sleman. Dari 44 SMA tersebut, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di Kabupaten 

Sleman mengelola 5 SMA Muhammadiyah, yaitu: 

a. SMA Muhammadiyah Sleman 

b. SMA Muhammadiyah Mlati 
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c. SMA Muhammadiyah Kalasan 

d. SMA Muhammadiyah Prambanan 

e. SMA Muhammadiyah Pakem 

 Serta satu Pondok Pesantren Moderen Muhammadiyah Boarding School (MBS)  

Yogyakarta  yang pada saat penelitian ini diselenggarakan belum meluluskan siswa, karena 

pada tahun ajaran 2012/2013 baru memiliki kelas XII  yang akan mengikuti Ujian Nasional 

tahun 2014 mendatang. 

 Langkah strategis yang telah ditempuh oleh PP Muhammadiyah di dalam 

menempatkan amal usaha bidang pendidikan di tingkat perguruan tinggi di Yogyakarta 

sebagai amal usaha unggulan, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan 

Universitas Ahmad Dahlan yang keduanya merupakan amal usaha di propinsi DIY 

seharusnya dapat bekerjasama dengan amal usaha bidang pendidikan di tingkat Dasar dan 

Menengah. 

 Implementasi strategi di bidang pendidikan Muhammadiyah di tingkat SMA di 

Kabupaten Sleman ternyata tidak secerah yang diharapkan. Dalam hal ini terdapat beberapa 

fenomena yang menarik untuk dikaji, diantaranya adalah: 

a. Hampir dari 2000 siswa lulusan SMP Muhammadiyah di wilayah Sleman tahun ajaran 

2012/2013 hanya kurang dari 100 orang siswa (5%) yang melanjutkan ke SMA 

Muhammadiyah di Kabupaten Sleman. Selebihnya atau 95% nya lebih memilih SMA 

Negeri dan SMK Negeri/Swasta. 

b. Tingkat kelulusan Ujian Nasional dari SMA Muhammadiyah tahun ajaran 2012/2013 di 

Kabupaten Sleman relatif rendah, bahkan ada satu diantaranya yang tingkat 

kelulusannya nol. Hal ini memberikan citra yang negatif terhadap kualitas SMA 

Muhammadiyah di Sleman. 

c. Untuk membangun citra terkait mutu amal usaha pendidikan di tingkat Menengah, sejak 

lima tahun berselang PDM Kabupaten Sleman telah melakukan terobosan dengan 

membangun MBS. Sekolah tersebut merupakan sekolah terpadu mulai dari SMP yang 

meluluskan siswanya dengan hasil yang relatif baik. Saat ini untuk tingkat SMA telah 

sampai kelas XII yang baru akan mengikuti Ujian Nasional pada tahun 2014. 

d. Kondisi SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sleman memang masih memprihatinkan, 

hal ini terjadi antara lain karena: 
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1) Kurang optimaalnya tingkat profesionalisme guru. 

2) Sebagian besar siswa yang masuk di SMA Muhammadiyah adalah siswa miskin 

yang tidak mampu membayar Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) walaupun 

jumlahnya relatif kecil. 

3) Sebagian besar siswa yang masuk di SMA Muhammadiyah adalah siswa yang 

Indeks Prestasi (IP) nya rendah. 

4) Kenyataan akan terbalasnya fasilitas pendukung proses belajar mengajar, misalnya 

seperti tidak tersedianya laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium 

IPA. 

 

A. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang akan diteliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Seberapa jauh pemberdayaan guru menuju profesionalisme guru pada masing-masing SMA 

Muhammadiyah di Kabupaten Sleman. 

2. Seberapa jauh Majelis Dikdasmen wilayah DIY mengelola SMA Muhammadiyah, 

khususnya untuk SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sleman. 

3. Seberapa jauh peran Majelis Dikdasmen PDM Kabupaten Sleman dalam melakukan 

pengelolaan terhadap SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sleman; dan bagaimana peran 

manajemen pengelolaan SMA oleh Majelis Dikdasmen PDM Kabupaten Sleman? 

4. Bagaimana kinerja pencapaian kelulusan siswa dari SMA Muhammadiyah tahun ajaran 

2010/2011 dan 2012/2013? 

5. Apakah yang telah dilakukan untuk mengembangkan Muhammadiyah Boarding School 

(MBS) baik tingkat SMP maupun SMA? 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum Penelitian 

 Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melakukan kajian berkaitan dengan 

implementasi kebijakan amal usaha bidang pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Sleman 

propinsi D.I Yogyakarta. Penelitian tersebut mencakup kurun waktu tahun ajaran 2010/2011 

s/d 2012/2013. 

Bagaimana amal usaha bidang pendidikan Tingkat Menengah dilakukan: 

a. Seberapa jauh masing-masing SMA Muhammadiyah dikelola. 
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b. Seberapa jauh peran Majelis Dikdasmen dalam menyelesaikan garis-garis kebijakan 

pada SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sleman. 

c. Seberapa jauh peran PDMKabupaten Sleman terkait Majelis Dikdasmen Tingkat Daerah 

dalam membantu supervisi dan pengendalian SMA Muhammadiyah di Kabupaten 

Sleman. 

d. Bagaimana perkembangan MBS tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Sleman? 

2. Tujuan Khusus Penelitian 

 Upaya untuk tetap mengembangkan SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sleman, 

sejalan dengan MBS sehingga tetap menjaga: 

a. Kualitas/mutu amal usaha SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sleman 

b. Kualitas Siswa 

c. Citra kualitas lulusan sebagai amal usaha persyarikatan 

d. Muhammadiyah yang memiliki citra baik, memiliki jumlah siswa yang memadai serta 

dapat meluluskan siswa pada Ujian Nasional dengan hasil yang baik. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Persyarikatan Muhammadiyah 

Memberikan bahan yang penting untuk dicarikan solusinya pada jajaran pimpinan 

persyarikatan Muhammadiyah baik di tingkat Pimpinan Daerah maupun Wilayah propinsi 

D.I. Yogyakarta. 

2. Aspek Teoritis 

Model implementasi kebijakan amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan di Tingkat 

Menengah atas serta implikasinya. Model analisis SWOT yang memperhatikan faktor-faktor 

lingkungan yang dapat bermakna sebagai peluang dan hambatan serta faktor-faktor internal 

baik berupa unsur-unsur kekuatan maupun kelemahan. 

3. Aspek Praktis 

Mencari terobosan untuk bisa melakukan intervensi agar dapat melakukan langkah-langkah 

solutif berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: 

a. Citra produk amal usaha bidang pendidikan tingkat SMA yang hasil ujian nasionalnya 

terpuruk dan berada pada tahap yang kritis untuk dapat bangkit kembali. 

b. Sarana penunjang belajar mengajar yang sangat minim termasuk tidak adanya fasilitas 

laboratorium bahasa, laboratorium IPA serta laboratorium komputer yang keberadaanya 

sangat diperlukan untuk dapat mendongkrak kemampuan para peserta didik. 
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c. Program belajar mengajar di data ulang agar kondusif terhadap pencapaian kelulusan 

Ujian Nasional secara baik tanpa harus menghilangkan kurikulum ISMUBA. 

d. Menyusun pola pembelajaran Tingkat Menengah sebagai sebuah sistem yang utuh 

sehingga terdapat kesinambungan pembelajaran pada tingkat SMP ke pendidikan tingkat 

SMA. 

e. Menyusun pola jaringan proses belajar mengajar pada tingkat SMA di wilayah yang 

sama, sehingga tercipta sebuah sinergisitas antara keduanya. 

 

D. Batasan Penelitian 

1. Ruang Lingkup Studi 

 Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada pengelolaan amal usaha 

persyarikatan Muhammadiyah yang dibatasi dengan pengelolaan SMA di Kabupaten 

Sleman. 

2. Objek Studi 

 Dalam penelitian ini yang menjadi objek studi adalah seluruh SMA Muhammadiyah 

yang ada di Kabupaten Sleman yaitu berjumlah 5 SMA Muhammadiyah dan ditambah 1 

MBS tingkat SMA yang saat penelitian ini dilakukan siswa aktifnya baru sampai kelas XII, 

sehingga belum menghasilkan lulusan. 

Prestasi kelulusan yang di observasi adalah mulai dari tahunajaran 2010/2011; 2011/2012; 

2012/2013. Berikut Sekolah tingkat SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sleman yang 

menjadi objek penelitian. 

a. SMA Muhammadiyah Sleman 

b. SMA Muhammadiyah Pakem 

c. SMA Muhammadiyah Kalasan 

d. SMA Muhammadiyah Mlati 

e. SMA Muhammadiyah Prambanan 

f. MBS (MBS) 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Budaya Oganisasi 

Budaya organisasi berperan sebagai perekat sosial yang mendekatkan antar anggota 

organisasi, karena adanya pemahaman yang sama (Shared meanings) tentang bagaimana 

organisasi harus berperilaku. Seperti yang dikemukakan oleh (Kreitner dan Kineiki, 2001) 

dalam (Djamaludin A., 2012:144), budaya organisasi merupakan pemersatu organisasi dan 
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mengikat anggota organisasi melalui nilai-nilai yang diyakini, serta simbol yang mengandung 

cita-cita sosial bersama yang ingin dicapai. 

Menurut (Schein, 2004) dalam (Djamaludin A., 2012:145), terdapat dua aspek yang 

mempengaruhi kuat dan lemahnya budaya organisasi, yaitu: 

a. Kemampuan untuk memadukan keanekaragaman yang ada dalam sebuah organisasi 

(integrasi internal). Integrasi internal adalah proses membangun dan mewujudkan 

keharmonisan hubungan diantara anggota organisasi. 

b. Adaptasi dengan Lingkungan Eksternal 

Adaptasi dengan  lingkungan eksternal bertujuan untuk kemajuan dan keberlangsungan 

organisasi. Hal tersebut juga harus memiliki sistem penyelenggaraan yang baik yang 

terkenal dengan istilah Good Coorporate Govermance (GCG). 

2. Filosofi Visi, Misi dan Nilai-Nilai 

Arah organisasi (the guiding principles) menurut Djamaludin A., (2012:94-99) terdiri dari: 

1) Falsafah (Credo) 

Falsafah adalah keyakinan yang paling dasar yang menjadi landasan operasi 

organisasi. Falsafah menjadi roh sebuah organisasi yang mendasari visi dan misi yang 

sekaligus menjadi inspirasi untuk melakukan suatu inovasi di dalam organisasi. 

2) Visi 

Thompson dkk (2012:71), mendefinisikan visi sebagai penjabaran berbagai aspirasi 

manajemen di masa mendatang yang menentukan arah strategi organisasi dalam jangka 

panjang. 

3) Misi 

Thompson dkk (2012:74) mengungkapkan bahwa misi organisasi akan menjabarkan 

siapakah organisasi, apa yang dilakukannya serta kenapa organisasi itu ada. 

Selanjutnya diungkapkan bahwa misi organisasi sebaiknya menyebutkan: 

a) Identifikasi produk/jasa yang dihasilkan organisasi. 

b) Verifikasi kebutuhan pelanggan yang akan ditangani. 

c) Identifikasi siapa, kelompok dalam masyarakat yang akan dilayani. 

d) Menjabarkan pendekatan apa yang dilakukan untuk melayani masyarakat. 

e) Mengungkapkan identitas organisasi. 

Nilai mendasar dari rumusan misi organisasi adalah penegasannya tentang tujuan 

akhir cita-cita organisasi. Rumusan misi yang dikembangkan berdasarkan perspektif 

yang baik akan memberi kesamaan arah kepada para manajer. Rumusan itu akan 

mendorong adanya kebersamaan pada semua jenjang orgnisasi di lapangan. Rumusan 
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tersebut juga mengkonsolidasikan nilai-nilai bersama di kalangan seluruh pelaksana 

serta kelompok yang ada. 

4) Tata Nilai (Values) Orgaisasi 

Yang dimaksud shared values adalah Nilai-nilai kerja yang dianut oleh organisasi. 

Tata nilai ini menjadi acuan anggota organisasi dalam berinteraksi dengan para 

pemangku (stake holders) di luar organisasi. Tata nilai ini menjadi pegangan bagi setiap 

anggota organisasi di dalam membangun integrasi internal organisasi (Djamaludin A., 

2012:96). 

3. Strategi Organisasi 

Menurut (Djamaludin A, 2012:100), strategi adalah cara untuk mencapai sasaran 

organisasi. Sasaran (goal) merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi yang bersifat 

operasional dan bercirikan SMART (Specific, Measurable, attractive, Reasonable and Time 

bond). 

4. Implementasi Strategi melalui Struktur, Kepemimpinan, Kultur dan Imbalan 

Menurut Pearce dkk (1997), meskipun sasaran tahunan strategi fungsional dan 

kebijakan-kebijakan spesifik menyediakan sarana penting yang diperlukan untuk 

mengkomunikasikan apa yang harus dilakukan guna mengimplementasikan strategi 

organisasi, masih ada yang lain yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi agar 

berhasil. Syarat agar suatu strategi dapat berhasil dijalankan, strategi harus merasuk dalam 

kehidupan organisasi sehari-hari. 

Empat elemen organisasi merupakan sarana fundamental jangka panjang yang 

meliputi: 

a. Struktur Organisasi 

Implementasi strategi organisasi yang berhasil sebagian besar tergantung pada 

struktur orgsnisasi primer. Struktur membantu mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan 

kunci organisasi dan cara kegiatan tersebut dikoordinasikan untuk mencapai tujuan 

strategis organisasi. 

Struktur organisasi primer terdiri atas elemen, komponen atau unit utama 

organisasi.Struktur demikian tugas dan kegiatan yang terbagi dalam rangka mencapai 

efisiensi dan efektifitas suatu kinerja dalam organisasi. 

b. Kepemimpinan Organisasi 

Struktur organisasi memberikan kerangka menyeluruh bagi implementasi strategi, 

tetapi struktur organisasi yang tepat saja belum cukup untuk memastikan implementasi 
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yang berhasil. Dalam struktur organisasi, individu, kelompok dan unit merupakan 

penentu utama keberhasilan implementasi. 

Ada tiga faktor utama yang mendorong ataupun menghambat tindakan yang efektif 

yaitu kepemimpinan, kultur dan imbalan. Kepemimpinan dan kultur organisasi 

merupakan fenomena yang saling bergantung. Setiap aspek dari kepemimpinan akhirnya 

membantu dalam membentuk kultur organisasi. Sebaliknya kultur organisasi yang sudah 

ada sangat mempengaruhi efektifitas seorang pemimpin. 

c. Kultur Organisasi 

Budaya organisasi adalah sekumpulan asumsi penting (sering kali tidak 

diungkapkan) yang dianut oleh semua anggota suatu organisasi. Setiap organisasi 

memiliki budaya (kultur) tersendiri. Kultur suatu organsasi serupa dengan kepribadian 

seseorang.  

d. Sistem Imbalan (Memotivasi Pelaksanaan Strategi) 

Pelaksanaan strategi pada akhirnya tergantung pada anggota organisasi secara 

individu dan unit organisasi yang baik merupakan aspek penting dalam implementasi 

strategi yang efektif. 

Jika pencapaian merupakan prioritas puncak, maka sistem imbalan harus secara jelas 

dan terkait erat dengan prestasi strategis. Motivasi dan pengendalian personil manajerial 

dalam pelaksanaan strategi dilakukan melalui mekanisme imbalan organisasi. 

Kompensasi kenaikan gaji, bonus, insentif, tunjangan, promosi, penghargaan, pujian, 

kritik, tanggungjawab lebih besar, norma kelompok dan penilaian prestasi. Mekanisme 

ini dapat berpengaruh positif atau negatif, berjangka pendek atau panjang. 
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Gambar. Kerangka dan Konsep Pendidikan Muhammadiyah sebagai Amal Shaleh Profesional 

5. Pendidikan Muhammadiyah Sebagai Amal Shaleh Profesional 

 Sekalipun dalam format yang masih sederhana, pendidikan Muhammadiyah sebagai 

amal Shaleh professional telah dilaksanakan oleh KH.Ahmad Dahlan pada satu abad yang lalu. 

Perkembangan pendidikan Muhammadiyah mampu melaksanakan konsep amal Shaleh 

professional tersebut. 

  Didirikannya sekolah Muhammadiyah dilandasi oleh motivasi teologis, bahwa 

manusia akan mampu mencapai derajat keimanan dan ketakwaan yang tinggi, apabila mereka 

memiliki kedalaman ilmu pengetahuan. Secara tegas Al-Qur’an menjelaskan perbedaan antara 

mereka yang berilmu dengan yang tidak berilmu. 

  Manusia akan memiliki martabat yang tinggi apabila mereka memiliki kedalaman 

iman dan keluasan ilmu pengetahuan (QS. Al-Mujadalah :11). Ketaqwaan yang sejati hanya 

akan diraih oleh mereka yang berilmu pengetahuan (QS. Fathir : 28; Az- zumar : 9). Motivasi 

teologis inilah yang mendorong KH.A Dahlan  menyelenggarakan pendidikan di emperan 

rumahnya serta memberikan pelajaran agama ekstra kurikuler di OSVIA, seabad yang lalu yang 

pada tahun 2003 telah berkembang menjadi 5.538 SD s/d SMA, 55 Pondok Pesantren dan 167 

Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. 

Dengan konsep tersebut diharapkan pendidikan muhammadiyah tetap berada pada 

khittahnya, yaitu sebagai institusi amal Shaleh yang berpijak pada nilai-nilai ke islaman yang 
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terintegrasi dengan semangat modernitas, progresif dalam menjawab tantangan masa depan 

(Abdul Mu’ti dalam Edy Suandi Hamid, dkk (ed) 2003 : membangun profesonalisme 

Muhammadiyah) 

6. Konsep Pendidikan Muhammadiyah (Nilai-nilai Pendidikan Muhammadiyah 

 Amal usaha bidang pendidikan dalam persyarikatan Muhammadiyah merupakan bidang 

yang paling strategis bagi upaya mewujudkan kemajuan umat dan bangsa. 

 Lembaga pendidikan Muhammadiyah telah eksis dan bertahan selama lebih dari satu abad, 

yaitu sejak tahun 1911 sampai dengan saat ini. Fakta ini menunjukan bahwa peran 

Muhammadiyah dalam bidang pendidikan tidaklah kecil dalam memajukan pendidikan anak 

bangsa. 

 Model pendidikan Muhammadiyah yang terbukti mampu tetap tumbuh dan berkembang 

didasarkan atas nilai-nilai sebagai berikut: 

a. Pendidikan Muhammadiyah diselenggarakan merujuk pada nilai-nilai yang bersumber pada 

Al-qur’an dan Assunah. 

b. Ruhul ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT menjadi dasar dan inspirasi dalam ikhtiar 

mendirikan dan menjalankan amal usaha di bidang pendidikan. 

c. Menerapkan prinsip kerjasama (musyarokah) dengan tetap memelihara sikap kritis. 

d. Selalu memelihara dan menghidup-hidupkan prinsip pembaharuan (Tajdid) inovatif dalam 

menjalankan amal usaha di bidang pendidikan. 

e. Memiliki kultur untuk memihak kepada kaum yang mengalami kesengsaraan (dhuafa dan 

mustadh’afin) dengan melakukan proses-proses kreatif yang sesuai dengan tantangan dan 

perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. 

f. Memperhatikan dan menjalankan prinsip keseimbangan (tawasuth atau moderat) dalam 

mengelola lembaga pendidikan antara akal sehat dan kesucian hati. 

g. Aspek-Aspek Pendidikan Muhammadiyah 

1) Aspek Pembelajar (Peserta Didik) 

Model pendidikan yang memberikan peluang untuk berkembangnya akal sehat pada diri 

peserta didik dan pada waktu yang sama juga mendorong untuk tumbuhnya hati yang 

suci dalam diri peserta didik serta soft skill (IQ,EQ,SQ). 

2) Aspek Pembelajaran 

Pendidikan Muhammadiyah terikat dengan nilai-nilai dasar perjuangan persyarikatan 

Muhammadiyah yang harus menjamin terciptanya lulusan yang cerdas sekaligus 

berposisi sebagai kader demi berlangsungnya organisasi Muhammadiyah. 
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3) Aspek Pendidik 

Pendidikan Muhammadiyah dapat dipahami sebagai proses integrasi berbagai aspek 

yang terkait dengan pembelajaran seperti kompetensi akademik, pedagonik, sosial, dan 

kompetensi kepribadian. Artinya, pendidik yang berkhidmat dalam lingkungan amal 

usaha pendidikan Muhammadiyah yang unggul dalam bidang keilmuan dan keislaman. 

Pendidik yang mengabdi pada lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah pendidik 

yang memiliki kompetensi dasar sebagai pendidik yang didukung oleh komitmennya 

terhadap ideologi dan nilai-nilai persyarikatan serta pemahaman keislaman sebagaimana 

yang dipahami oleh Muhammadiyah. 

4) Aspek Persyarikatan 

Pendidikan Muhammadiyah adalah modal pendidikan yang mampu menjadi media dan 

instrument bagi eksistensi serta pengembangan dalam kegiatan sosial kemanusiaan 

persyarikatan Muhammadiyah. Sinergisitas lembaga pendidikan Muhammadiyah 

sebagai instrument persyarikatan untuk mencapai tujuan demi terwujudnya masyarakat 

islam yang sebenar-benarnya. Hal tersebut sangat penting untuk merespon tantangan 

perkembangan zaman yang begitu cepat. Lembaga pendidikan perlu misi persyarikatan 

dengan konsistensi agar lembaga pendidikan benar-benar menjadi alat persyarikatan 

dalam mencapai tujuannya. 

5) Aspek Manajerial 

Aspek manajerial yang dipakai untuk mengelola organisasi di lingkungan persyarikatan 

Muhammadiyah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mengadopsi prinsip-

prinsip manajemen moderen. Perpaduan prinsip-prinsip manajemen tersebut merupakan 

kebutuhan untuk tetap menghidupkan lembaga pendidikan Muhammadiyah. 

6) Aspek Kurikulum 

Strategi pengembangan kurikulumberdasarkan pada orientasi kebutuhan, dimana 

dimensi akademik dan keorganisasian menjadi faktor krusial dan inti dalam penentuan 

muatan kurikulum. Pendekatan Backward Curiculum harus di kedepankan agar prinsip 

religious, ideologis dan humanis dapat dipenuhi dalam struktur kurikulum yang 

ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah. 

7) Aspek Kemasyarakatan 

Pendidikan Muhammadiyah yang menghidupkan, mencerdaskan dan membebaskan 

dapat diartikan sebagai proses kegiatan pendidikan yang memihak kepada mayarakat 

yang mengalami kesengsaraan. Jika dipahami dalam konteks sekolah masa kini, model 

pendidikan Muhammadiyah merupakan model pendidikan yang meliputi input, proses 
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(materi dan kegiatan pembelajaran) serta output dari hasil pendidikan tersebut haruslah 

memihak kepada orang-orang tertindas. Hasil dan akumulasi dari kegiatan pendidikan 

institusi persyarikatan Muhammadiyah mulai dari TK sampai perguruan tinggi 

diharapkan akan dapat mengentaskan kemiskinan atau kesengsaraan masyarakat. 

8) Visi dan Misi Program Pengembangan Bidang Pendidikan, Iptek dan Litbang 

a) Visi 

Berkembangnya kualitas dan ciri khas pendidikan Muhammadiyah yang unggul, 

holistik dan tertata dengan baik yang didukung dengan pengembangan IPTEK dan 

Litbang sebagai wujud aktualisasi gerakan dakwah dan tajdid dalam membentuk 

manusia yang utuh sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. 

b) Program Pengembangan 

 Mengembangkan sisitem pendidikan Muhammadiyah yang holistik atau 

menyeluruh sebagai kelanjutan dari konsep blueprint pendidikan 

Muhammadiyah menuju pada pencapaian pendidikan yang unggul di masa 

depan. 

 Menyusun roadmap keunggulan pendidikan Muhammadiyah dalam berbagai 

aspek termasuk pemetaan sumber daya insani, pusat-pusat keunggulan, fasilitas, 

tata kelola dan kepemimpinan yang mendukung pengembangan kualitas di 

tengah persaingan yang tinggi baik di tingkat dasar, menengah maupun 

perguruan tinggi. 

 Meningkatkan peran dan fungsi pendidikan Muhammadiyah sebagai lembaga 

pelayanan masyarakat dengan membuka dan memperluas jaringan serta 

kesempatan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang suku, bangsa, agama dan 

kelas sosial untuk memperoleh pendidikan yang bermakna bagi diri, keluarga 

dan masyarakat. 

 Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai 

pusat pembelajaran yang mencerahkan, mencerdaskan dan memberdayakan 

peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian, kuat, mandiri, 

berorientasi untuk masa depan dan bertanggung jawab terhadap kehidupan 

masyarakat, umat dan bangsa. 

 Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai 

pusat dakwah islam melalui usaha-usaha untuk memperluas dan memperdalam 

pemahaman agama, mengamalkan assunah, mengembangkan interaksi yang 
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sesuai dengan ahlak mulia dan menata lingkungan fisik yang mencerminkan 

nilai-nilai islam yang berkemajuan. 

 Mengembangkan model pendidikan Al-Islam dan ke-Muhammadiyahan 

diseluruh jenjang pendidikan yang memberikan pencerahan terhadap paham 

islam dan komitmen gerakan Muhammadiyah yang berkemajuan. 

 Meningkatkan dan memperluas peran dan fungsi pendidikan Muhammadiyah di 

berbagai pusat pengkaderan dengan membina Ikatan Pelajar Muhammadiyah 

(IPM), Kepanduan Hizbul Wathan (HW), Tapak Suci Putera Muhammadiyah 

(TS), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai organisasi intra 

kurikuler melalui kegiatan-kegiatan yang meningkatkan wawasan dan 

kemampuan kepemimpinan serta memperkuat jati diri pelajar dan mahasiswa 

sebagai kader persyarikatan, umat dan bangsa. 

 Memperkuat dan mempertegak identitas pendidikan Muhammadiyah dengan 

membangun filosofi pendidikan yang khas berdasar al-qur’an dan as-sunah, serta 

dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman yang berasal dari tradisi 

pendidikan Islam, ajaran dan pemikiran K.H.A Dahlan dan para 

tokohMuhammadiyah serta nilai-nilai sosial, lembaga masyarakat yang tidak 

bertentangan dengan ajaran islam. 

 Mengembangkan jenis, jenjang dan jalur pendidikan baru sebagai alternatif dan 

solusi atas tuntutan serta kebutuhan masyarakat dalam membangun dan 

mengembangkan pendidikan holistik dan nilai demi terwujudnya manusia yang 

seutuhnya. 

 Mengembangkan sistem kurikulum yang mengintegrasikan iman, ilmu 

pengetahuan dan ahlak sebagai usaha membangun dan mengembangkan holistik 

serta pendidikan nilai demi terwujudnya manusia seutuhnya. 

 Meningkatkan mutu pendidikan Muhammadiyah sehingga memenuhi delapan 

standar nasional dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang 

berstatus mandiri untuk menjadi lembaga pendidikan berstandar internasional 

dengan keunggulan khusus dalam bidang agama, ahlak mulia, kepemimpinan 

dan kecakapan hidup. 

 Meningkatkan kemampuan profesional pendidik melalui peningkatan jenjang 

pendidikan (studi lanjut), pelatihan-pelatihan formal kependidikan, 

penyelenggaraan forum-forum akademik dan pengembangan lembaga-lembaga 

profesi yang memungkinkan terjadinya tranfer keahlian diantara sesama 
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pendidik. Seperti halnya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), 

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan lain-lain merupakan hal-hal 

yang relevan untuk dijadikan program tersebut. 

 Meningkatkan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai 

kemampuan persyarikatan dan satuan pendidik setempat berdasarkan sistem 

kinerja dan meritokrasikan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan hidup 

masyarakat setempat, loyalitas, lama pengabdian, kreatifitas, dan profesionalisme 

kerja. 

 Mengembangkan budaya Good-governance, hidup sehat, anti korupsi dan hemat 

energi sebagai gerakan kebudayaan yang merupakan perwujudan, pengamalan 

dan internalisasi nilai-nilai Al-Islam dan Ke-Muhammadiyahan dalam lembaga 

pendidikan. 

 Mengembangkan dan memperkuat kemandirian pendidikan 

Muhammadiyahmelalui pengembangan dan optimalisasi tradisi filantropi 

pendidikan, partisipasi masyarakat, unit-unit usaha ekonomi dan kerjasama 

dengan berbagai pihak yang tidak mengikat baik secara ideologis maupun 

praktis. 

 Meningkatkan, memperluas dan memperkuat kerjasama dan kemitraan dalam 

berbagai bidang antara lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah, 

persyarikatan, majelis, pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial baik 

di dalam maupun di luar negeri sebagai usaha dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

 Merintis usaha-usaha membuka dan mengembangkan sitter school antara 

sekolah, madrasah atau perguruan tinggi Muhammadiyah dengan lembaga 

pendidikan di luar negeri sebagai usaha meningkatkan mutu dan pengembangan 

gerakan dan menyebarluaskan paham Muhammadiyah di dunia internasional. 

  Memperkuat ukwah dansilaturahmi antar lembaga pendidikan melalui 

penyelenggaraan kegiatan musyabakah, olimpiade, turnamen olahraga, festival 

kesenian dan kegiatan lain yang menumbukan semangat, kebanggan dan 

persatuan diantara warga Muhammadiyah. 

 Menyusun peta pendidikan, pusat data dan informasi pendidikan Muhammadiyah 

sebagai bahan pengkajian ilmiah dan dasar pengambilan kebijakan dan 

pengembangan pendidikan Muhammadiyah. 
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 Memfasilitasi dan membantu kegiatan penelitian dan usaha-usaha kreatif dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kerjasama dan 

pengembangan jaringan penelitian di dalam dan di luar negeri. 

 Mendorong inovasi, kreatifitas dan penemuan baru dalam bidang ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan, pembangunan 

peradaban, kemanusiaan bermartabat dan penciptaan tata dunia yang damai. 

 Mendorong dan melaksanakan penelitian tentang Muhammadiyah sebagai usaha 

pemetaan dan pengembangan gerakan Muhammadiyah secara sistematis, 

sistemik dan berkesinambungan demi terwujudnya masyarakat Islam yang 

sebenar-benarnya. 

 Memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi untuk menumbuhkan 

semangat ber-Muhammadiyah dan mendorong kepeloporan dan keteladanan di 

kalangan warga Muhammadiyah. 

 Mengintegrasikan aktifitas lembaga pendidikan Muhammadiyah dengan program 

pengembangan masyarakat dan kegiatan persyarikatan di lingkungan setempat. 

 Mengintensifkan pembenaran ahlak islami, ideologi Muhammadiyah dan 

penekanan pada pendidikan karakter diseluruh jenjang  pendidikan 

Muhammadiyah sebagai satu kesatuan dengan pengembangan intelektualitas, 

keikhlasan dan aspek-aspek penting lainnya yang menunjukan keunggulan 

kualitas dan ciri khas pendidikan Muhammadiyah. 

 Mengembangkan kualitas kepemimpinan, tata kelola (termasuk keuangan), 

peraturan-peraturan yang terpadu dan standar pemanfaatan IT (Information 

Technology), penjaminan mutu dan berbagai aspek perangkat penting lainnya 

yang mendukung pengembangan keunggulan pendidikan Muhammadiyah di 

tingkatperguruan tinggi maupun Dasar dan Menengah. 

 Meningkatkan kualitas jaringan dan kerjasama antar lembaga pendidikan 

Muhammadiyah di semua jenjang pendidikan, sehingga dapat saling 

memberdayakan dan menjadi pusat keunggulan bersama dalam satu kesatuan 

lembaga pendidikan Muhammadiyah terutama untuk daerah tertinggal. 

 Mengorganisasi kerjasama jaringan dan fungsi-fungsi lembaga/pusat-pusat 

penelitian dan pengembangan di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. 

 Pengembangan pusat-pusat kaderisasi khusus yang dipadukan secara tersistem 

dalam lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah tertentu, seperti untuk 
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kader tarjih/tajdid/pemikiran islam, kader mubaligh dan kader persyarikatan 

lainnya. 

 Menjadikan pusat-pusat kajian dan perpustakaan di lembaga-lembaga pendidikan 

Muhammadiyah terutama di perguruan tinggi sebagai penyuplai, penyangga, 

pendukung dan sumber pengembangan bagi kepentingan stategi persyarikatan 

termasuk dalam hal penyusunan konsep atau pemilihan strategi Muhammadiyah. 

 Meningkatkan kemitraan lembaga pendidikan dengan lembaga-lembaga 

pendidikan di ASEAN, dalam mengantisipasi ASEAN Charter dan pergeseran 

pusat geo-politik, geo-ekonomi dan geo-sosial budaya ke China yang 

dilaksanakan secara tersistem dengan kebijakan persyarikatan. 

c) Rencana Strategi Pendidikan Muhammadiyah 

 Pengembangan Kurikulum 

1) Strategi Pengembangan Kurikulum 

2) Kurikulum Integratif 

3) Kurikulum Kompetensi 

4) Kurikulum Humanistik 

5) Kurikulum Sosial dan Antisipatif 

 Pengembangan Sumber Daya Manusia 

1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan bagi pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

2) Peningkatan loyalitas dan persyarikatan Muhammadiyah. 

3) Peningkatan kualifikasi akademis pendidik dan tenaga kependidikan. 

 Reformasi Manajemen Pendidikan 

1) Hubungan antar lembaga pendidikan Muhammadiyah dengan masyarakat, 

pemerintah dan persyarikatan. 

2) Sistem kepegawaian yang diatur bersama oleh lembaga pendidikan dengan 

persyarikatan dan SOP. 

3) Sistem keuangan berbasis kinerja dan SOP. 

4) Penerapan prinsip-prinsip good governnance. 

 Pemberdayaan Kelembagaan 

1) Fungsi pendidikan 

2) Fungsi dakwah 

3) Fungsi pengkaderan 

4) Fungsi pelayanan 
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 Penanaman Kultur 

1) Disiplin ibadah, waktu, belajar dan bekerja. 

2) Kesatuan 

3) Keteladanan 

4) Kejujuran 

5) Kesederhanaan 

6) Kebersihan 

7) Suka beramal soleh 

8) Layanan 

9) Hemat 

10) Percaya diri 

11) Sabar dan bersyukur 

12) Bijak dan bertanggung jawab 

13) Dinamis 

14) Berfikir maju 

 

 Pengembangan Sarana dan Prasarana 

1) Pendataan aset pedidikan Muhammadiyah. 

2) Standarisasi sarana dan prasarana pendidikan Muhammadiyah. 

3) Pengembangan ICT, penerbitan dan perpustakaan. 

d) Organisasi dan Manajemen Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah 

 Untuk mengimplementasikan program-program di bidang Dikdasmen, Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah mengaturnya dalam sebuah peraturan yaitu peraturan PP 

Muhammadiyah No.03/PRNO/I.O/B/2012. 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Waktu pengumpulan data dalamstudikasus penelitian ini berlangsung pada medio tahun 

ajaran 2012/2013, yaitu bulan Juni s/d September 2013. Adapun periode yang diteliti meliputi tahun 

ajaran 2010/2011, 2011/2012 dan 2012/2013. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Sekolah 

Muhammadiyah Tingkat Mengengah Atas di Kabupaten Sleman. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah para pimpinan sekolah SMA Muhammadiyah di 

Kabupaten Sleman yang berada pada yurisdiksi PDMSleman, sedangkan amal usaha pendidikan 

tingkat MenengahAtas, berada di bawah koordinasi Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah DIY. 

 Selain lima SMA Muhammadiyah Kabupaten Sleman; juga akan dilakukan kajian terhadap 

sekolah MBS (MBS) yang berlokasi di Prambanan Sleman. Majelis Dikdasmen Tingkat Wilayah 

dan Daerah juga akan dijadikan objek penelitian dengan sasaran, bagaimana Majelis tersebut 

melaksanakan tata laksana terhadap SMA Muhammadiyah di daerah tersebut. Bagaimana juga 

upaya mengimplementasikan visi dan misi serta program yang berkaitan dengan amal usaha 

pendidikan tingkat Menengah atas. 

 

C. Desain Penelitian 

 Desain penelitian ini adalah studi kasus dengan analisis diskriptif kuantitatif serta kualitatif, 

dimana penulis meneliti suatu deskripsi mengenai faktor atau masalah yang terjadi di Majelis 

Dikdasmen Tingkat wilayah DIY yang mengawasi serta mengarahkan program pendidikan di 

tingkat SMA dan Dikdasmen Tingkat Daerah yang mewilayahi SMA Muhammadiyah di Kabupaten 

Sleman. Pengidentifikasian masalah dilakukan dengan mencari akar permasalahan yang menjadi 

penyebab hakiki, dan mengupas secara tuntas fenomena serta fakta-fakta yang ada di lingkungan 

SMA Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, diperlukan teori-teori yang terkait 

dengan masalah tersebut dan temuan dari hasil penelitian serta praktek manajemen pengelolaan 

Dikdasmen Pimpinan Wilayah maupun Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Di samping itu juga 

memperbaiki hasil-hasil penelitian terdahulu dengan mengacu pada visi, misi dan strategi 

persyarikatan di dalam pengelolaan SMA Muhammadiyah, dicari beberapa variabel yang terkait 

untuk mencari penyelesaian masalah tersebut. 

ANALISIS HASIL PENGUKURAN 

A. Pemberdayaan Guru Menuju Profesionalisme Guru 

Tabel 1. Hasil Pengukuran Persepsi Guru terhadap Profesionalisme Guru 

No Nama Sekolah 
Tidak 

Baik 

Kurang 

Baik 

Cukup 

Baik 
Baik 

Sangat 

Baik 
∑ 

Rata

-rata 

1. SMA Muhammadiyah Mlati 106 100 103 102 107 518 4,14 

2. SMA Muhammadiyah Sleman 88 80 85 85 100 438 3,50 

3. SMA Muhammadiyah Kalasan 80 78 85 100 88 431 3,45 

4.  SMA Muhammadiyah Pakem 82 105 95 84 102 468 3,74 

5. SMA MuhammadiyahPrambanan 86 86 89 89 85 435 3,48 

Total 422 449 457 460 482 2290  

Prosentase 19, 3% 19, 6% 20,0% 20,1% 21,0%  
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Dari 25 Responden pada kelima SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sleman menunjukan bahwa: 

1. 19,35% menyatakan bahwa pemberdayaan guru menuju profesionalisme guru adalah tidak baik. 

2. 19,6% menyatakan bahwa pemberdayaan guru menuju profesionalisme guru adalah kurang baik. 

3. 20% menyatakan bahwa pemberdayaan guru menuju profesionalisme guru adalah cukup baik. 

4. 20,1% menyatakan bahwa pemberdayaan guru menuju profesionalisme guru adalah baik. 

5. 21% menyatakan bahwa pemberdayaan guru menuju profesionalisme guru adalah sangat baik. 

Saat dilakukan pengamatan pada sebagian guru yang berpersepsi bahwa pemberdayaan 

guru menuju profesionalisme masih berada pada tingkat tidak baik (19,3%) dan kurang baik 

(19,6%). 

Adapun masing-masing SMA Muhammadiyah di Sleman menunjukan kondisi seperti di 

bawah ini yang dihitung dengan nilai skoring 1 s/d 5.Berikut hasil dari penghitungan tersebut. 

1. Berada pada kondisi cukup baik kearah baik, yaitu pada : 

a. SMA Muhammadiyah Kalasan dengan rerata 3,45 

b. SMA Muhammadiyah Prambanan dengan rerata 3,48 

c. SMA Muhammadiyah Sleman dengan rerata 3,50 

2. Berada pada kondisi baik kearah sangat baik, yaitu SMA Muhammadiyah Pakem dengan rerata 

3,74 

3. Berada pada kondisi sangat baik, yaitu pada SMA Muhammadiyah Mlati, dengan rerata 4,14. 

 

B. Pengukuran Keberhasilan Kinerja  Sekolah 

Misi, Visi dan program pendidikan dilingkungan Muhammadiyah tidak seluruhnya sama 

dengan visi, misi dan program yang dimiliki SMA Negeri maupun SMA Swasta lainnya. Bahkan 

komponen kurikulum di lingkungan SMA Muhammadiyah dapat dikatakan dua kali lebih berat 

dibandingkan dengan kurikulum di lingkunggan SMA Negeri maupun SMA Swasta lainnya. Di 

lingkungan SMA Muhammadiyah juga dikenal kurikulum ISMUBA yang banyaknya hampir 

sama dengan kurikulum standar Diknas. Sehingga memberikan rangking kepada SMA 

menggunakan standar kurikulum tersebut yang sebenarnya  tidak adil. 

Dari 164 SMA IPA diseluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, berikut ranking SMA 

Muhammadiyah tahun ajaran 2012/2013 di Kabupaten Sleman: 

1. SMA Muhammadiyah Mlati berada pada urutan 106. 

2. SMA Muhammadiyah Pakem berada pada urutan 118. 

3. SMA Muhammadiyah Sleman berada pada urutan 135. 

4. SMA Muhammadiyah Prambanan berada pada urutan 141. 

5. SMA Muhammadiyah Kalasan berada pada urutan 142. 
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C. SMA di Lingkungan Kabupaten Sleman 

Tabel 2. Jumlah SMA di Kabupaten Sleman 

No Sekolah Tingkat SMA Jumlah 

1 SMA Negeri 17 

2 SMA Swasta 22 

3 SMA Muhammadiyah 5 

Total 44 

Di Wilayah Kabupaten Sleman untuk SMA terdapat 44 SMA dengan rincian SMA Negeri 

sebanyak 17 Sekolah sedangkan SMA Swasta ada 27 sekolah, 5 (lima diantaranya adalah SMA 

Muhammadiyah, yaitu : 

1. SMA Muhammadiyah Mlati (Rangking 25) 

2. SMA MuhammadiyahPakem (rangking 28) 

3. SMA Muhammadiyah Prambanan (Rangking 31) 

4. SMA Muhammadiyah Sleman (Rangking 37) 

5. SMA Muhammadiyah Kalasan (Rangking 41) 
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Tabel 3. Kinerja Kelulusan Tahun Ajaran 2012/2013 & Rangking SMA Muhammadiyah di Sleman 

 

Dari analisis kinerja kelulusan Ujian Nasional maka dari kelima SMA Muhammadiyah di lingkungan Kabupaten Sleman urutan 

pertama ditempati oleh SMA Muhammadiyah Pakem dengan prosentase kelulusan 41,9% kemudian disusul dengan SMA Mlati dengan 

tingkat kelulusan 40,82% . 18,5% SMA Muhammadiyah Sleman dengan tingkatan 26,75% yang terbawah adalah SMA Muhammadiyah 

Kalasan dengan tingkat kelulusan Ujian Nasional 0%. 

 

IPS IPA ∑ IPS IPA ∑ IPS IPA ∑

1 Mlati 40 9 49 16 4 20 40,0 44,4 40,8 2

2 Pakem 23 20 43 9 9 18 39,1 45,0 41,9 1

3 Prambanan 29 20 49 4 5 9 13,8 25,0 18,4 4

4 Sleman 19 7 26 4 3 7 21,1 42,9 26,9 3

5 Kalasan 13 5 18 0 0 0 0,0 0,0 0,0 5

124 61 185 33 21 54 26,6 34,4 29,2Jumlah

No
SMA Muhammadiyah 

Kabupaten Sleman

Peserta UN Lulus % Kelulusan
Rangking
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D. Jumlah Siswa di Lingkungan SMA Muhammadiyah Kabupaten Sleman 

Table 4. Jumlah Siswa SMA Muhammadiyah Kabupaten Sleman 

No. Nama Sekolah Kelas X Kelas XI Kelas XII ∑ 

1 SMA Muhammadiyah Mlati 20 33 32 85 

2 SMA Muhammadiyah Pakem 23 44 63 130 

3 SMA Muhammadiyah Prambanan 50 43 33 126 

4 SMA Muhammadiyah Sleman 30 30 32 92 

5 SMA Muhammadiyah Kalasan 23 19 17 59 

Total 146 169 177 492 

Rata-rata 29 34 35 98 

 

Pada tahun ajaran 2013/2014, jumlah siswa kelas X di lingkungan SMA Muhammadiyah 

kabupaten Sleman telah menerima siswa sebanyak 146 orang atau ata-rata persekolah hanya 29 

siswa, sedangkan jumlah siswa kelas XI dilingkungan SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sleman 

adalah 126 orang atau rata-rata per sekolah hanya 34 siswa, dan untuk XII berjumlah 177 siswa atau 

rata-rata siswa per sekolah adalah 35 orang siswa. 

Jumlah siswa yang sedikit ini sudah jelas akan membawa implikasi kepada pendanaan 

dalam mendukung pembiayaan operasional sekolah yang notabenya sebagai sekolah swasta, yang 

berarti pendanaan sepenuhnya dibebankan kepada siswa. Permasalahanya adalah dengan semakin 

sedikitnya jumlah siswa, apakah biaya sekolah mereka akan dinaikkan sehingga akan menjadi 

sangat mahal? Sedangkan di sisi lain biaya sekolah di SMA Negeri relatif murah dan bahkan 

diisukan bahwa tahun 2014, SMA Negeri akan digratiskan. 

 

E. Profil Muhammadiyah Boarding School (MBS) Prambanan 

 Pondok Pesantren Moderen MBS (MBS) didirikan sejak tanggal 20 Januari 2008 yang 

berlokasi di Jalan Piyungan KM 2, kelurahan Bokoharjo Kecamatan Prambanan. Pondok Pesantren 

ini merupakan amal usaha milik warga Muhammadiyah. Visi MBS yaitu “Terbentuknya lembaga 

pendidikan berkualitas dalam membentuk kader Muhammadiyah yang berdasarkan Al-qur’an dan 

As-Sunah”. MBS mengharuskan para peserta didiknya tinggal di asrama. Sekolah ini memiliki 2 

jenjang satuan pendidikan, yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA). 

 Dalam perkembangannya, sampai dengan tahun ajaran 2012/2013, MBS memiliki 13 kelas 

(kelas VII s/d IX) tingkat SMP dan 7 kelas tingkat SMA (2 kelas Khusus) dengan total santri 

berjumlah 500 orang. 
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Table 5. Perkembangan Jumlah Santri MBS Tahun Ajaran 2008/200-2012/2013 

Tahun Ajaran 
Jumlah Siswa 

Jumlah Guru 
Laki-laki Perempuan ∑ per TA 

2008/2009 57 83 140 25 

2009/2010 57 83 140 25 

2010/2011 115 104 219 32 

2011/2012 199 146 345 75 

2012/2013 248 218 466 80 

 Jumlah tersebut belum ditambah dengan siswaTakhasus30 orang (17 laki-laki & 13 

perempuan), sehingga jumlah siswa seluruhnya adalah 513 orang. 

Sarana Pendukung Belajar Siswa MBS berupa: 

Table 6. Sarana/fasilitas Santri MBS 

No Sarana/fasilitas Santri Jumlah Unit 

1 Ruang Belajar 18 

2 Perpustakaan 1 

3 Ruang Multimedia 1 

4 Laboratorium IPA 1 

5 Asrama (kamar tidur) 31 

6 Dapur 1 

7 Rumah Ustad 3 

8 Masjid 1 

9 WC/Kamar Mandi 51 

 

 Berdasarkan hasil Ujian Nasional SMP tahun ajaran 2012/2013, dari 25 SMP 

Muhammadiyah di seluruh Kabupaten Sleman, ternyata SMP-MBS Prambanan menempati 

peringkat yang terbaik dibandingkan dengan 24 SMP Muhammadiyah yang lainnya. Begitu pun 

dengan SMA-MBS, diharapkan pada Ujian Nasional SMA yang akan datang dapat memperoleh 

hasil yang terbaik juga. 

 

F. Tata Kelola SMA Muhammadiyah Kabupaten Sleman 

1. Fungsi, Tugas dan Wewenang Majelis Dikdasmen 

  Majelis Dikdasmen berfungsi sebagai unsur pembantu Pimpinan Persyarikatan 

dalam penyelenggaraan tugas pokok Persyarikatan di bidang pendidikan Dasar dan 

Menengah, yaitu: 

a. Perencanaan pengorganisasian, pembimbingan dan pengawasan atas pengelolaan amal 

usaha, program dan kegiatan. 



 
 

26 
 

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional bidang pendidikan Dasar dan 

Menengah. 

c. Pengembangan kualitas dan kuantitas amal usaha bidang pendidikan Dasar dan 

Menengah. 

d. Penyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penetapan kebijakan bidang pendidikan Dasar dan Menengah. 

  Tugas majelis Dikdasmen menyelenggarakan kebijakan Pimpinan Persyarikatan di 

bidang pendidikan Dasar dan Menengah, antara lain: 

a. Merencanakan, mengorganisasikan, membimbing, mengkoordinasikan dan mengawasi 

pengelolaan amal usaha, program dan kegiatan. 

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga profesional bidang pendidikan Dasar dan 

Menengah. 

c. Mengembangan kualitas dan kuantitas amal usaha bidang pendidikan Dasar dan 

Menengah. 

d. Melakukan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan Dasar dan Menengah. 

e. Menyampaian masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan 

dalam penetapan kebijakan bidang pendidikan Dasar dan Menengah. 

 Majelis Dikdasmen berwenang menentukan peraturan tentang pelaksanaan kebijakan 

persyarikatan dalam menyelenggarakan amal usaha, program dan kegiatan di bidang pendidikan 

Dasar dan Menengah, meliputi: 

a. Perencanaan pengorganisasian, pembimbingan, pengkoordinasian dan pengawasan atas 

pengelolaan amal usaha, program dan kegiatan. 

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional bidang pendidikan Dasar dan 

Menengah. 

c. Pengembangan kualitas dan kuantitas amal usaha bidang pendidikan Dasar dan Menengah. 

d. Pengusulan pendirian dan pembubaran kepada Pimpinan Persyarikatan di masing-masing 

tingkat. 

e. Majelis tingkat wilayah mengusulkan pengangkatan kepala 

sekolahSMA/SMK/MA/Mu’alimin-Mu’alimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat 

kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. 

f. Majelis tingkat wilayah mengangkat wakil kepala sekolah SMA/SMK/MA/Mu’alimin-

Mu’alimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat. 
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g. Majelis tingkat Daerah mengusulkan pengangkatan kepala sekolah 

SD/MI/MD/SMP/SMPLB/MTs dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah. 

h. Majelis tingkat Daerah mengangkat wakil kepala sekolah SD/MI/MD/SMP/SMPLB/MTs 

dan bentuk lain yang sederajat. 

i. Majelis atas persetujuan Pimpinan Persyarikatan berwenang mengangkat guru dan karyawan 

sekolah sesuai dengan tingkatannya. 

j. Majelis atas persetujuan Pimpinan Persyarikatan menetapkan kurikulum dan sistem 

pembelajaran sekolah Dasar dan Menengah di lingkungan Muhammadiyah. 

 

G. Analisis Strategik Posisi SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sleman (Analisis SWOT) 

Analisis strategis SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sleman akan memperhatikan 4 faktor 

utama, yaitu: 

1. Faktor-faktor Peluang 

a. Sebagai amal usaha bidang pendidikan, maka SMA Muhammadiyah di Kabupaten 

Sleman telah memiliki calon siswa, yaitu yang berasal dari SMP Muhammadiyah di 

Kabupaten Sleman. 

b. Munculnya MBS (MBS) di Wilayah Sleman yang dikembangkan sejak tahun ajaran 

2008/2009 mulai dari kelas VII yang saat ini 2013/2014 berada di kelas XII dengan 

harapan akan memperoleh hasil yang baik di Ujian Nasional dan dapat mengangkat citra 

amal usahaMuhammadiyahdi bidang pendidikan tingkat menengah. 

c. Dibangunnya kerjasama antara SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sleman dengan 

Universitas Ahmad Dahlan yang akan berperan aktif dalam mendukung amal 

usahaMuhammadiyah di bidang pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). 

d. Besarnya siswa lulusan SMP dari Kabupaten Sleman untuk melanjutkan pendidikan ke 

tingkat SMA. 

e. Fasilitas BOS yang merupakan subsidi pendidikan pemerintah. 

2. Faktor-faktor Kendala 

a. Banyaknya SMA Negeri di Kabupaten Sleman yang menawarkan fasilitas lengkap 

dengan biaya yang relatif murah, bahkan pada tahun ajaran 2014/2015 diisukan gratis. 

b. Munculnya MBS (MBS) di Prambanan dengan citra dan fasilitas yang cukup baik, pada 

saat ini dapat mengkanibalisasi para calon siswa yang  sebelumnya potensial untuk 

masuk ke SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sleman. 
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c. Peraturan Diknas tentang rasio guru dengan siswa dan terlalu sedikitnya jumlah siswa 

dapat berakibat pada SMA yang jumlah siswanya terlalu sedikit tidak dapat 

menyelenggarakan Ujian dan masa depan sekolah terancam ditutup. 

3. Faktor-faktor Kekuatan 

a. Adanya pengabdian baik dari Pimpinan Sekolah SMA Muhammadiyah maupun para 

pengajar dari sekolah tersebut. 

b. Adanya dukungan dari para orangtua siswa yang merupakan warga Muhammadiyah 

setempat. 

4. Faktor-faktor Kelemahan 

a. Terlalu sedikitnya jumlah siswa, sehingga ketersediaan dana operasional menjadi terlalu 

sedikit dan program-program penting terpaksa ditiadakan karena tidak adanya anggaran. 

b. Citra kualitas yang diukur dengan banyaknya siswa yang lulus Ujian Nasional, dimana 

pencapaian kelulusan SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sleman berada pada kondisi 

yang sangat kritis yang bahkan ada satu sekolah Muhammadiyah yang nilai 

kelulusannya nihil. 

c. Terbatasnya fasilitas pendukung proses belajar mengajar, seperti laboratorium-

laboratorium penunjang. 

d. Tidak mampu memberikan gaji/upah yang pantas untuk para pengajar yang 

mengkhawatirkan dan akan dapat mengurangi tingkat profesionalisme para pengajar 

yang nantinya akan berakibat pada proses belajar mengajar siswa. 

e. Orangtua siswa yang kemampuan ekonominya rendah akan sulit diharapkan dukungan 

finansialnya dalam program pengembangan sekolah. 

f. Lemahnya koordinasi diantara para Pimpinan SMA Muhammadiyah di lingkungan 

kabupaten Sleman. 

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, nampaknya untuk membangkitkan dan memperkuat 

SMA Muhammadiyah di Sleman perlu ditempuh langkah-langkah strategis sebagai berikut. 

1. Mengurangi kelemahan-kelemahan yang dihadapi dengan jalan berikut. 

a. Lebih melibatkan perguruan tinggi Muhammadiyah untuk mengubah citra yang buruk 

menjadi baik. 

b. Meningkatkan koordinasi baik diantara Pimpinan Sekolah Muhammadiyah di Sleman 

maupun MBS (MBS) untuk bisa mendorong para alumni SMP Muhammadiyah dapat 

meneruskan ke lingkungan SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sleman. 
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c. PWM dan PDM Sleman perlu menghimpun dana untuk membantu SMA 

Muhammadiyah di Sleman agar segera memiliki sarana pendukung proses belajar 

mengajar berupa laboratorium bahasa, IPA dan laboratorium Komputer. 

2. Mengatasi kendala agar tidak membawa akibat yang fatal terhadap institusi SMA 

Muhammadiyah di Sleman.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Pendidikan Muhammadiyah tingkat SMA di Kabupaten Sleman diselenggarakan merujuk pada 

nilai-nilai yang berdasarkan Al-qur’an dan As-Sunah yang dilandasi dengan ruhul ikhlas untuk 

mencari ridha Allah dalam mendidik dan menjalankan amal usaha di bidang pendidikan. 

2. Tenaga guru telah diberdayakan menuju profesionalitas dengan baik. Namun perlu dicermati 

beberapa aspirasi guru, dimana hampir 40% guru mengatakan bahwa pemberdayaan guru 

menuju profesional masih berada dalam kondisi tidak baik dan kurang baik. 

3. Pengukuran keberhasilan atas kinerja SMA Muhammadiyah tidak dapat diukur dengan standar 

keberhasilan melalui banyaknya kelulusan Ujian Nasional saja. 

4. Perlu upaya untuk meningkatkan mutu serta citra pendidikan Muhammadiyah di tingkat SMA, 

sehingga para siswa lulusan SMP Muhammadiyah khususnya di Kabupaten Sleman, agar 

mereka tidak lari meninggalkan SMA Muhammadiyah, dan citra tersebut hendaknya dibangun 

sejalan dengan dibentuknya MBS (MBS). 

5. Terdapat indikasi adanya koordianasi yang kurang lancar dari Majelis Dikdasmen di dalam 

proses pengelolaan SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sleman. 

 

B. Saran 

1. Faktor-faktor yang menjadi kelemahan dari SMA Muhammadiyah di Kabupaten Sleman harus 

bisa diubah menjadi kekuatan, sedangkan faktor-faktor yang merupakan kendala harus diubah 

menjadi peluang. 

2. Perlu ditumbuh kembangkannya sekolah terpadu dimasing-masing kecamatan, dimana paling 

tidak SMP dan SMA Muhammadiyah berlokasi pada tempat yang sama, serta dikelola secara 

bersama pula sebagai suatu sistem pelaksanaan amal usaha pendidikan khas Muhammadiyah. 

3. SMA Muhammadiyah yang jumlah siswanya sangat sedikit, perlu  diberikan perhatian khusus 

dari Majelis Dikdasmen  baik di tingkat wilayah maupun daerah. Diperlukan intervensi yang 

intensif agar masalah tersebut dapat teratasi secara baik. 
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4. Universitas Muhammadiyah perlu memberikan bantuan berupa tenaga profesional pada 

sekolah-sekolah SMA Muhammadiyah di kabupaten-kabupaten atau daerah, untuk ikut 

memecahkan masalah secara kreatif. Dapat dipastikan keterlibatan universitas Muhammadiyah 

akan meningkatkan citra SMA Muhammadiyah. 

5. Majelis Dikdasmen harus lebih agresif dalam upaya membantu untuk “menyelamatkan” amal 

usaha Muhammadiyah bidang pendidikan di Kabupaten Sleman. Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah perlu lebih memberdayakan Majelis Dikdasmen Daerah, agar penanganannya 

menjadi lebih berhasil guna. 

6. Majelis Dikdasmen agar dapat mengangkat pengawas bidang pendidikan Al Islam, 

Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab (ISMUBA). 

7. PDMKabupaten Sleman dimakor untuk dapat lebih memperhatikan kesejahteraan finansial 

(honor) Guru/Kepala Sekolah agar mereka dapat lebih fokus untuk menjalankan amanah dan 

mengembangkan amal usaha Muhammadiyah di bidang Pendidikan. 

8. PDMKabupaten Sleman dimohon untuk dapat lebih memperhatikan kesejahteraan finansial 

(honor) Guru/Kepala Sekolah agar mereka dapat lebih fokus untuk menjalankan amanah dan 

mengembangkan amal usaha Muhammadiyah di bidang Pendidikan. 

9. Kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (Dikdasmen) D.I. Yogyakarta, penulis menyadari 

bahwa penelitian dalam Tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, 

sehingga perlu adanya tindak lanjut penajaman substansi penelitian dengan topik yang sejenis. 
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