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BAB I 

P E N D A H U L U A N 

 

A. Latar Belakang 

Globalisasi dicirikan dengan persaingan bebas dengan berlatar 

belakang pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya 

teknologi informasi, pada satu sisi merupakan suatu tantangan bagi kehidupan 

masa depan, namun pada sisi lain juga merupakan harapan dan sekaligus 

ancaman bagi seluruh bangsa yang tidak siap menghadapinya. Agar bisa 

survive  dalam menapaki era ini, prasyarat mutlak yang harus dipenuhi adalah 

kemampuan berkompetisi dengan bekal keunggulan kompetitif. 

Masa depan yang menantang sedemikan berat itu ternyata belum 

diimbangi dengan kesiapan yang cukup oleh bangsa Indonesia. Kondisi 

sumber daya manusia Indonesia menunjukkan masih cenderung rendah 

kualitasnya dibandingkan dengan negara-negara lain. Kondisi ini seharusnya 

menyadarkan seluruh elemen bangsa untuk lebih memiliki perhatian terhadap 

masa depan bangsa Indonesia dengan mempersiapkan sedini mungkin 

kualitas pendidikan Indonesia (Faisal Jalal dan Dedi Supriyadi (ed.) 2001:59). 

Pembentukan pribadi manusia yang berkualitas adalah solusi atas 

tantangan yang dihadapi. Kerangka pembentukan manusia yang berkualitas 

ini adalah pendidikan. Oleh karena itu, maka keberadaan pendidikan menjadi 

suatu faktor penting dan harus mendapatkan perhatian serius oleh seluruh 

pihak. Memang terdapat banyak faktor dan bentuk kegiatan yang bisa 
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mempengaruhi terhadap kualitas menusia. Namun apapun faktor dan bentuk 

kegiatannya dapat dipastikan terdapat di dalamnya upaya pendidikan 

(Mulyasa, 2002:3). 

Kondisi pendidikan di Indonesia sampai sekarang ini masih tergolong 

memprihatinkan. Meskipun berbagai upaya peningkatan dan pengembangan 

terus dilakukan, tetapi hasilnya masih belum sesuai dengan harapan. 

Sehingga pelaksana pendidikan (Dinas Pendidikan dan bidang Mapenda) 

kepala sekolah dan guru sering ‘kebingungan’ menyelesaikan persoalan 

pengembangan pendidikan yang masih memprihatinkan tersebut. Sekolah 

masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada struktur. 

Ada dua hal yang sering menjadi instrumen pengukuran indeks 

kondisi kualitas pendidikan. Pertama, international competitiveness, 

kemampuan bersaing di pasaran kerja internasional. Produk dari pendidikan 

di tanah air di berbagai jenjang masih dianggap kurang bisa berkompetisi bila 

dibandingkan dengan produk pendidikan dari luar negeri, termasuk kalah 

bersaing dengan negaa tetangga di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, 

atau Philipina. Hal tersebut memiliki konsekwensi yaitu sulitnya mereka 

mencari pekerjaan yang mensyaratkan memiliki ketrampilan (skill labour). 

Kedua, kemampuan (capability) dari produk pendidikan di dalam menguasai 

ilmu pengetahuan. Tidak sedikit siswa itu memiliki nilai yang sangat baik, 

dengan indeks prestasi yang tinggi, tetapi mereka canggung saat dihadapkan 

dengan realitas kehidupan nyata dibidang ilmu yang digeluti tersebut. 

Sekolah banyak yang berlomba untuk meluluskan siswanya 100% meskipun 
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siswa nya kurang memiliki kompetensi yang dipelajari. Sehingga nilai yang 

tertera di dalam ijazah atau raport kurang mencerminkan kemampuan siswa 

(HAR. Tilaar, 2002:87).  

Realitas pendidikan yang masih memprihatinkan itu tentu memiliki 

konsekwensi yang panjang bila dihubungkan dengan pembangunan bangsa 

secara keseluruhan karena keduanya tidak bisa dipisahkan (insparable). 

Kualitas pendidikan akan menentukan tingkat penganggguran, kuantitas dan 

kualitas kreasi dan motivasi di dalam berbagai bidang kehidupan, 

kriminalitas, moral dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika bangsa ini banyak 

disoroti dari sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan, maka 

pendidikan sering menjadi ‘tersangka utama’ karena pendidikan dianggap 

institusi yang paling bertanggung jawab di dalam menyiapkan sumber daya 

manusia (Dewi Esti Andriani, 2009: 51). 

Ada tiga kategori kebijakan dalam rangka meningkatkan pendidikan 

di tanah air dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan (Sindhunata,2002): 

1. Perbaikan sarana prasarana, baik yang berupa fisik maupun non fisik. 

Tidak sedikit gedung sekolah diperbaiki atau dibangun baru, menambah 

fasilitas perpustakaan dan laboratorium. Penyediaan sarana tersebut telah 

menyedot dana yang tidak sedikit, bahkan hal ini sering menyita 

perhatian para praktisi pendidikan. Rapat tentang perbaikan sarana lebih 

sering diadakan bila dibandingkan dengan pembicaraan peningkatan 

mutu akademik sekolah; 
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2. Perbaikan finansial baik yang berupa kenaikan gaji guru maupun bantuan 

keuangan langsung ke sekolah, seperti BOS, blockgrand, bantuan siswa 

miskin, dan sebagainya. Alasan yang sering dikemukakan oleh pihak 

sekolah mengenai rendahnya mutu pendidikan di tanah air karena gaji 

guru rendah dan banyaknya beban administrasi sehingga guru tidak bisa 

konsentrasi bekerja sebagai guru. Dengan kenaikan gaji dan bantuan 

finansial yang lain kepada sekolah, maka diharapkan mutu pendidikan 

akan semakin baik. 

3. Perbaikan SDM, baik bagi guru, masyarakat maupun kepala sekolah. 

Tidak sedikit guru yang mendapatkan kesempatan penataran, pelatihan, 

workshop, seminar dan sebaiknya. Dana yang dikeluarkan juga tidak 

sedikit. Diklat seperti LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) 

sering ‘kebanjiran’ order dengan banyaknya kegiatan pelatihan dengan 

peserta dari guru dan kepala sekolah. Semua itu dengan tujuan agar mutu 

pendidikan itu meningkat.  

Kenyataan yang bisa diamati menunjukkan kurang ada peningkatan 

yang berarti di dunia pendidikan. Meskipun gaji guru terus dinaikkan, 

bantuan kepala sekolah semakin diperbanyak, penataran banyak dilakukan, 

managemen diperbaiki tetapi hal tersebut tidak berbanding lurus dengan 

peningkatan mutu pendidikan di tanah air. Tentu ini mengundang pertanyaan 

ada persolan apa di lembaga pendidikan di tanah air ini? Dalam hal ini yang 

harus dicermati sebenarnya adalah bahwa finacial capital dan human capital 

ternyata tidak mampu secara otomatis memiliki hubungan dengan mutu dan 
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pengembangan pendidikan. Pendidikan tidak cukup didekati dengan beberapa 

variabel, tetapi harus didekati dengan multi variabel. 

Lembaga pendidikan swasta merupakan lembaga yang berbasis  

masyarakat. Mulyanto Sumardi, peneliti senior masalah sosial keagamaan, 

menyatakan bahwa lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat atau 

swasta bahkan mungkin seperti sekolah swasta dan madrasah dan lainnya 

merupakan bentuk konkrit dari community bassed education (pendidikan 

berbasis masyarakat). Hal tersebut tidak berlebihan karena hampir semua 

jenjang pendidikan yang dikelola oleh masyarakat langsung itu berstatus 

swasta. Dengan status swasta, maka keberlangsungan sekolah-sekolah ini 

sangat tergantung kepada masyarakat (Umberto Sihombing,2002: 56). 

Bagi sekolah swasta, dukungan keuangan dari masyarakat kepada 

sekolah masih sangat terbatas. Masyarakat cenderung masih mengutamakan 

sarana untuk ibadah, seperti membangun masjid/mushola/langgar,atau untuk 

pergi ibadah haji/umroh dari pada membangun sarana pendidikan. Disamping 

itu, kemampuan orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta 

juga terstratifikasi, jika diperkotaan pada sekolah swasta yang dipandang 

maju adalah kalangan menengah ke atas, sedangkan di daerah pinggiran dan 

desa yang jumah sekolah berstatus swastanya lebih banyak, yang 

menyekolahkan anaknya ke swasta adalah kalangan menengah ke bawah. 

Sehingga secara umum masih susah diharapkan bantuan finansial yang besar 

dari masyarakat (Supardi U.S.,2015:115). 
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Pada tataran praktis, pengelolaan institusi pendidikan di Indonesia 

yang dikelola oleh swasta, sebenarnya menyimpan sekian banyak persoalan 

yang sangat kompleks khususnya berkaitan dengan keterbatasan kemampuan 

sekolah swasta dalam menyediakan sarana dan fasilitas termasuk juga sumber 

daya yang diperlukan dalam mengelola sekolah. Di sisi lain, meskipun jumlah 

sekolah swasta jauh lebih sedikit, sekolah-sekolah negeri mendapatkan 

perhatian dan fasilitas lebih dari pemerintah di banding sekolah swasta. 

Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan dikotomi (swasta – negeri) 

dalam penyelenggaraan sekolah di Indonesia. Hampir pada semua jalur dan 

jenjang di seluruh wilayah Indonesia, sekolah swasta sering kalah bersaing 

dengan sekolah negeri. Apalagi kondisi ini diperparah dengan pola pikir 

masyarakat yang negeri minded (Suyanto dan MS Abas, 2001:94). 

Meskipun dengan kondisi kedudukan dan posisi sekolah swasta 

sebagaimana diuraikan di atas, di tengah banyaknya merger sekolah negeri 

pada jenjang dasar, kesadaran untuk mengelola social capital (modal sosial) 

yang dimiliki, banyak sekolah swasta menunjukkan eksistensinya dengan 

meningkatnya kepercayaan publik untuk menyekolahkan anaknya di sekolah 

swasta tersebut. Kesadaran akan potensi sosial capital (modal sosial) adalah 

yang mendorong lembaga pendidikan swasta untuk bisa hadir dengan berani 

bersaing dengan sekolah negeri yang ada. Hal ini dibangun dari konsep yang 

dihasilkan dari beberapa penelitian: Pertama, kemajuan pendidikan bukan 

hanya ditentukan oleh modal keuangan dan ketersediaan Sumber Daya 

Manusia yang bagus, tetapi juga sangat ditentukan oleh social capital yang 
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dimiliki oleh sekolah tersebut (Suwadi, 2015; Rajoki Simarmata, 2009). 

Sumber Daya Manusia yang hebat tidak berarti apa-apa tanpa dukungan dari 

faktor lain (Zehadul Karim dan Mustari, 2015). Tidak ada faktor yang tunggal 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sangat berat ini dan meliputi 

banyak aspek (Rogosic, S., Baranovic, Branislava, 2016; La Rudi dan Husain 

Haikal, 2014). Kedua, sekolah swasta sebenarnya mempunyai social capital 

yang berserakan yang ada di masyarakat. Sekolah swasta berdiri dan bertahan 

sampai sekarang bukan karena besarnya sumbangan dana yang mengalir ke 

sekolah tersebut saja, tetapi ada sisi social capital pada lembaga tersebut. 

Sehingga, meskipun sekolah swasta menggaji guru dengan gaji/bisyaroh yang 

sedikit/kecil, kepala sekolah banyak yang harus menambah sendiri 

kekurangan kebutuhannya, tetapi sekolah tersebut tetap berdiri kokoh dan 

menghasilkan kualitas lulusan yang berguna bagi masyarakat maupun 

mandiri serta tidak membebani masyarakat.  

SD Unggulan Muslimat NU Kudus adalah salah satu lembaga swasta 

pada jenjang dasar yang didirikan oleh salah satu lembaga sosial, yaitu 

Muslimat NU Cabang Kudus. Sekolah ini didirikan awalnya dalam rangka 

memenuhi keberlanjutan Pendidikan Anak Usia Dini yang dimiliki oleh 

Muslimat NU Cabang Kudus. Pendiriannya dirancang dengan kesesuaian 

kebutuhan jaman dan tempat. Realisasinya keunggulan mutu ditetapkan 

dengan beragam kegiatan kurikulum yang terpadu. Kemampuan dasar untuk 

penguasaan bahasa asing dan teknologi informasi sangat ditekankan sebagai 

jaminan pendidikan di SD Unggulan Muslimat NU Kudus, di sisi lain budaya 
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lokal, seperti adab tata krama Jawa, juga diberikan waktu tersendiri untuk 

diajarkan kepada peserta didik. 

Yang menarik adalah bahwa usia sekolah ini belum lama, baru 6 

tahun, tetapi jumlah peserta didik sudah menyamai sekolah-sekolah swasta 

yang menjadi favorit dan unggulan di Kudus, seperti SDIT Al Islam, SD NU 

Nawakartika, SD Muhammadiyah dan beberapa sekolah yang diunggulkan 

pada sekolah negeri seperti SDN Barongan dan SDN Demangan. Begitu juga 

prestasi yang ditorehkannya dalam waktu kurang dari 6 tahun sudah memiliki 

banyak prestasi dari tingkat daerah hingga tingkat Nasional. Memang tidak 

bisa dipungkiri bahwa banyak hal mempunyai andil pada pembentukan 

performance dari SD Unggulan Muslimat NU Kudus tersebut. Sebenarnya, 

apakah yang telah menjadikan SD Unggulan Muslimat NU Kudus 

mempunyai percepatan pada peserta didik, sarana prasarana dan performance 

nya sehingga mampu menempatkan diri dalam iklim persaingan di lembaga 

pendidikan wilayah perkotaan, dimana sekolah-sekolah besar dan terkenal di 

Kabupaten Kudus sudah mempunyai ‘eksistensi’ dan ‘kepercayaan’ publik. 

Hal pokok yang sebenarnya ringan untuk dipahami adalah bahwa SD 

Unggulan Muslimat NU didirikan oleh lembaga sosial ‘Muslimat NU’ 

Cabang Kudus. Sebagai organisasi sosial yang besar tentu Muslimat NU 

cabang Kudus mempunyai social capital yang besar pula. Manakala SD 

Unggulan Muslimat NU didirikan oleh Muslimat NU Cabang Kudus, maka 

social capital yang ada pada Muslimat NU Cabang Kudus tentu juga 

mewarnai perkembagan SD Unggulan Muslimat NU Kudus. Dengan 
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demikian, seberapa cepat perkembangan SD Unggulan Muslimat NU Kudus 

bersambut juga dengan seberapa kemampuan mengelola social capital yang 

sudah ada di Muslimat NU Cabang Kudus. Artinya, akan seperti apakah SD 

Unggulan Muslimat NU Kudus dalam perkembangannya dan bahkan 

bagaimana nasibnya, tergantung pada kemampuan mengelola social capital 

(modal sosial) yang ada tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan kontribusi social capital dalam mengembangkan lembaga 

pendidikan unggulan pada  SD Unggulan Muslimat NU Kabupaten Kudus.  

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan pokok (main research question) di dalam penelitian ini 

adalah bagaimana SD Unggulan Muslimat NU Kudus membangun dan 

mengelola social capital (modal sosial) sebagai strategi pengembangan 

sekolah unggulan. Social Capital  (modal sosial) yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah terdiri dari membangun nilai (shared values), 

membangun jaringan (network), dan membangun kepercayaan (trust). Maka 

dari permasalahan pokok tersebut diurai ke dalam beberapa faktor sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana SD Unggulan Muslimat NU Kudus mengelola nilai-nilai 

(shared values) dengan stakeholder sekolah? 

2. Bagaimana SD Unggulan Muslimat NU Kudus mengelola jaringan 

(network) kepada stakehorlder  sekolah? 
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3. Bagaimana SD Unggulan Muslimat NU Kudus mengelola kepercayaan 

(trust)  kepada stjaeholder  sekolah? 

4. Bagaimana peran kepala sekolah dalam pengelolaan social capital 

(modal sosial) pada SD Unggulan Muslimat NU Kudus? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara sederhana, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui social 

capital (modal sosial) sebagai strategi pengembangan sekolah unggulan 

berbasis aswaja pada SD Unggulan Muslimat NU Kudus. Dengan demikian, 

penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dunia pendidikan, 

khususnya dalam bidang pendidikan dan dasar dan pengelolaannya, dengan 

pembagian sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pengelolaan nilai-nilai (shared values) yang 

dilaksanakan SD Unggulan Muslimat NU Kudus dengan stakeholder  

sekolah. 

2. Mendeskripsikan pengelolaan jaringan (network) yang dilaksanakan SD 

Unggulan Muslimat NU Kudus dengan stakeholder  sekolah. 

3. Mendeskripsikan pengelolaan kepercayaan (trust) yang dilaksanakan SD 

Unggulan Muslimat NU Kudus dengan stakeholder  sekolah. 

4. Mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam mengelola social capital 

(modal sosial) sekolah pada SD Unggulan Muslimat NU Kudus. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan bermanfaat, paling tidak, dalam dua kebutuhan: 

1. Secara praktis, penelitian ini sangat penting untuk mendapatkan model 

dalam pengembangan sekolah unggul dan menuju terciptanya sekolah 

yang berkualitas tanpa banyak bergantung kepada bantuan finansial dan 

pengembangan sumber daya dari pemerintah. 

2. Secara teoritis, penelitian ini sangat penting untuk menggali dan 

mengembangkan teori social capital (modal sosial) yang selama ini 

(sejauh yang diketahui peneliti) masih jarang digunakan untuk 

kepentingan pembangunan dan pengembangan sekolah. Padahal di tanah 

air ini, apalagi komunitas keagamaaan, social capital (modal sosial) ini 

sangat berserakan dimana-mana tetapi cenderung dibiarkan layu dengan 

tanpa sentuhan pengelolaan yang baik dan tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


