
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang Masalah  

Individu tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya begitupun sebaliknya. 

Manusia sebagai makhluk sosial pun tidak terlepas dari adanya interaksi sosial 

baik antar individu, kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Dalam hal ini 

termasuk pula individu yang berada dalam lingkungan masyarakat pedesaan. 

Masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang terlambat dijangkau oleh 

arus informasi dan teknologi dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, maka 

cara bertanam dan teknologi pertanian yang digunakan relatif masih sangat 

sederhana.
1
 Namun seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat pedesaan 

semakin maju dengan adanya perubahan sosial, sehingga arus informasi dan 

teknologi pun telah menjangkau sampai ke desa. Pada umumnya karakteristik 

kehidupan masyarakat desa di lihat dari agamanya, masyarakat asli seluruhnya 

beragama Islam.
2
 

Perubahan yang terjadi pun berdampak pada pendidikan yang ada di 

masyarakat. Dalam masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki sarana dan 

prasarana pendidikan yang kurang memadai. Sebagian dari masyarakat di daerah 

pedesaan telah memiliki kesadaran untuk mendidik anak-anaknya ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Keadaan prasarana pendidikan, seperti lembaga 
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pendidikan dan gedung sekolah di daerah pedesaan relatif terbatas. Hal tersebut 

terlihat dari terbatasnya jumlah lembaga pendidikan serta kondisi fisik bangunan 

sekolah yang kurang representatif. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan 

di daerah pedesaan mendorong sebagian masyarakat daerah pedesaan untuk 

menyekolahkan anak-anaknya ke luar desa.
3
  

Pendidikan tidak terlepas hanya ada di masyarakat perkotaan atau 

pedesaan namun keduanya justru tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Hal ini 

berdasar pada pendidikan atau yang selanjutnya berkembang maknanya menjadi 

sekolah ini dapat dikatakan sebagai sebuah sistem, dimana sekolah mempunyai 

keterikatan dengan sistem lainnya yang berada di luar sekolah. Dalam hal ini 

kehadiran sekolah, baik secara fisik maupun sistem, memiliki dampak (umpan 

balik) terhadap lingkungan atau masyarakat. Begitupun dengan kehadiran 

masyarakat di sekitar sekolah memiliki dampak pula bagi sekolah.
4
 

Dengan pendidikan seseorang mampu mendapatkan pekerjaan, 

mendapatkan kedudukan ataupun  hal-hal lainnya. Lebih jauh dari itu pendidikan 

dipandang sebagai sebuah investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, 

dimana individu dapat memiliki kecakapan, kemampuan serta keahlian. Hal 

tersebut tidak lain sebagai faktor pendukung individu dalam menjalani 

kehidupannya.  

Pendidikan juga berkenaan dengan perkembangan dan perubahan 

kelakukan anak didik. Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, 
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kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek kelakukan lainnya kepada generasi 

muda. Pendidikan adalah proses belajar dan mengajar pola-pola kelakuan manusia 

menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat.
5
 Oleh sebab itu masyarakat atau 

orang tua agar dapat memilih dengan tepat sekolah mana yang akan dipilih untuk 

belajar bagi anak-anaknya. 

Dalam hal ini pendidikan diimplementasikan ke dalam suatu lembaga 

pendidikan formal. Pendidikan tersebut ada yang dibawah Kementerian 

Pendidikan Nasional atau yang disebut dengan lembaga pendidikan sekolah pada 

umumnya, seperti SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan 

lain-lain ada pula yang dibawah Kementerian Agama yaitu lembaga pendidikan 

Islam. Lembaga pendidikan Islam terdiri dari pesantren, madrasah diniyah, 

madrasah sebagai sekolah yang berciri khas Islam dan sebagainya.
6
  

Madrasah menjadi salah satu dari institusi pendidikan Islam. Madrasah 

adalah institusi pendidikan tempat belajar mengajar ilmu-ilmu keislaman.
7
 

Walaupun Madrasah dikatakan setingkat dengan sekolah umum lainnya namun 

perjalanan madrasah tetap berbeda dengan sekolah lainnya. Madrasah idealnya 

menjadi lembaga pendidikan yang bagus dikarenakan dengan belajar di madrasah 

maka peserta didik akan mendapat pendidikan umum dan pendidikan agama 

secara seimbang. Oleh sebab itu muncul persoalan seperti adanya 

                                                           
5
  S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, (Bandung: Jemmars, 1983), hal. 11 

6
  Abd Halim Soebahar, Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonisasi Guru sampai 

Sisdiknas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 2 
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  Mahmud., Op.Cit., hal. 192 
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ketidakseimbangan materi antara yang umum dan Islam.
8
 Namun pada 

kenyataannya jika di lihat secara kultural permasalahannya saat ini madrasah 

belum menjadi tipe sekolah ideal bagi kebanyakan umat Islam.
9
 

Di dalam masyarakat juga beredar anggapan bahwa madrasah dikesankan 

rendah mutu dan dikelola secara kurang profesional. Kemudian komposisi ilmu 

agama dan umum di madrasah tidak mencapai tujuan pendidikan, bahkan 

menciptakan siswa yang tidak mampu menguasai keduanya.
10

 Pendidikan 

bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan pematangan kualitas peserta 

didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari 

ketidaktahuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran serta dari 

buruknya akhlak dan keimanan. Pendidikan bermutu lahir dari sistem perencanaan 

dengan materi dan sistem tata kelola yang baik dengan komponen pendidikan 

yang bermutu, khususnya guru.
11

  

Anggapan kurangnya mutu pendidikan terhadap madrasah pun menjadikan 

perjalanan madrasah meskipun sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan 

Nasional bahkan telah diakui kedudukannya setingkat dengan Sekolah umum 

lainnya seperti SMP namun madrasah pada kenyataannya tetap memiliki posisi 

yang dapat dikatakan berbeda dengan sekolah umum lainnya. Hal ini dapat dilihat 

dari pilihan masyarakat pada umumnya dalam memasukan anaknya ke madrasah 

                                                           
8
  Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, (Jakarta: Erlangga,2008), hlm. 85 

9
  Daulay, Op.Cit., hal. 58 

10
  Muhammad Kholid Fathoni, Pendidikan Islam Dan Pendidikan Nasional (Paradigma 

Baru), (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hal. 72 
11

  Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 2012), hal. 120 
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khususunya dalam hal ini adalah masyarakat pedesaan. Masyarakat desa pun 

bukan tidak mungkin mampu berpikir dan bertindak secara rasional dalam 

memilih lembaga pendidikan untuk anak-anaknya yang sesuai dengan tujuannya.  

Hal diatas tentunya Berkenaan dengan kemajuan pembangunan di segala 

sektor yang membawa implikasi pada tingkat pendidikan dan wawasan 

masyarakat tentang dunia pendidikan  sehingga  menyebabkan masyarakat saat ini 

semakin selektif dalam memilih sekolah, terutama yang menjanjikan masa depan. 

Oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pada akhirnya sekolah 

dituntut untuk mampu menawarkan program-program pendidikan yang urgen dan 

cerdas serta dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga keberadaan fungsional bagi 

keperluan meciptakan dan mengembangkan ilmu-ilmu baru, lapangan kerja baru 

maupun membina sikap kritis dan pola tingkah laku baru serta kecenderungan-

kecenderungan baru.
12

  

Semakin majunya perkembangan masyarakat diisyaratkan dengan semakin 

besarnya tuntutan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, sehingga tidak 

menutup kemungkinan bagi lembaga yang tidak dapat mengakomodasi tuntutan 

masyarakat, akan berdampak pada pengucilan lembaga atau dengan kata lain 

lembaga tersebut akan mati bersamaan dengan memudarnya kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga tersebut. Tumbuh kembang masyarakat pula atas 

desakan kebutuhan lembaga untuk semakin berkembang guna menjawab 

tantangan serta kebutuhan masyarakat sehingga pada gilirannya masyarakat akan 

menentukan pilihan lembaga mana yang layak untuk diberikan kepercayaan 
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mendidik masyarakat peserta didik.
13

 Hal tersebut berarti secara tidak langsung 

menyebutkan adanya suatu persaingan, karena ketika persaingan tersebut 

berkembang ketat, maka setiap lembaga pun dipaksa berhadapan dengan lembaga 

lainnya dalam arena persaingan. Oleh sebab itu semua lembaga cenderung pada 

umumnya berkeinginan untuk dapat tampil terbaik guna menarik perhatian pasar 

atau masyarakat pada umumnya sebagai pengguna jasa pendidikan.
14

 

Demikian yang menjadi penekanan disini bahwa masyarakat dan sekolah 

tidak dapat dipisahkan. Dimana masyarakat sebagai pengguna dari jasa 

pendidikan itu sendri.  Masyarakat dapat mempengaruhi berlangsunnya proses 

pendidikan begitupun sebaliknya pendidikan dapat mempengaruhi masyarakat. 

Hal ini sebagaimana masyarakat di Desa Cikitu yang terletak di Kecamatan Pacet 

Kabupaten Bandung, diperoleh data: jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 

7284 jiwa. Desa Cikitu termasuk kedalam desa Swadaya serta merupakan desa 

berbukit atau berada di wilayah dataran tinggi. Pada umumnya mata pencaharian 

masyarakat adalah sebagai petani, buruh dan ada pula yang bekerja sampingan 

sebagai pengrajin anyaman bambu. Kemudian dilihat dari segi ketersediaan 

infrastruktur pendidikan terdiri dari 4 buah SD dan 1 buah MI serta terdiri dari 1 

(satu) buah SMP dan 1 (satu) buah MTs (Madrasah Tsanawiyah).
15

 

 Terkait dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang berada di Desa 

Cikitu, penulis tertarik untuk melihat lembaga pendidikan Islam dengan lembaga 

pendidikan sekolah umum yang berdampingan. Dimana beberapa lembaga 
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  Ibid., hal. 93 
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  Mulyasana, Op.Cit., hal 185 
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  Desa Cikitu, Profil Desa Cikitu tahun 2017, (Bandung: Desa Cikitu, 2017), hal. 2-9 



7 
 

 
 

sekolah tersebut, diantaranya seperti: SDN Cikitu III setingkat dengan MI 

Pamoyanan, kemudian MTs Kader Cendekia setingkat dengan SMP Al-Ikhlas. 

Namun penulis disini lebih menekankan pada pembahasan lembaga pendidikan 

tingkat menengah pertama atau sederajat.  

Pada umumnya masyarakat Desa Cikitu itu sendiri telah memiliki 

kesadaran untuk menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan pada saat ini sudah mulai 

bermunculan sarjana-sarjana yang berasal dari Desa Cikitu. Oleh sebab itu dengan 

adanya lembaga pendidikan Islam seperti MTs ini memberikan suatu warna baru 

bagi pendidikan masyarakat desa, dimana masyarakat memiliki kebebasan dalam 

berpendapat termasuk dalam memilih sekolah yang diinginkannya. Dengan kata 

lain masyarakat dihadapkan dengan berbagai pilihan lembaga pendidikan yang 

ada di masyarakat. Namun kenyatannya antara lembaga pendidikan sekolah 

umum dengan lembaga pendidikan Islam memiliki suatu perbedaan mendasar dari 

masyarakat Desa Cikitu sendiri. Masyarakat di sana pada umumnya lebih tertarik 

untuk memilih sekolah bagi anak-anaknya ke sekolah umum seperti SMP Al-

Ikhlas dari pada ke sekolah yang berciri khas Islam seperti Madrasah, yakni MTs 

Kader Cendekia. 

MTs Kader Cendekia ini adalah suatu lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Yayasan Baitul Ilmi. MTs tersebut berstatus Swasta yang 

didirikan pada tahun 2010, kemudian turun Surat Keputusan ijin operasional 

sekolah pada tahun 2011. MTs Kader Cendekia telah terakreditasi pada tahun 

2015 dengan nilai “B”. MTs ini lahir dari hasil pemikiran dari tokoh masyarakat, 

keluarga, dan para pemuda Desa Cikitu. Tujuan utama berdirinya sekolah tersebut 
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selain untuk mendidik, namun juga untuk memajukan lingkungan masyarakat 

melalui pendidikan. Selain itu pula, tujuan tersebut juga terkait untuk membantu 

masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Pada intinya 

tujuan madrasah adalah untuk memberdayakan potensi yang ada dalam 

lingkungan masyarakat.
16

 Hal ini pun dapat di lihat dari jumlah pengajar 

keseluruhan pada saat ini adalah 14 orang yang seluruhnya berasal dari Desa 

Cikitu.
17

 

Penelitian ini berawal dari permasalahan yang ada pada lembaga 

pendidikan Islam itu sendiri, dimana Madrasah seolah tersingkirkan dan menjadi 

pilihan kedua dari pada sekolah umum lainnya. Menurut Pihak sekolah MTs 

Kader Cendekia bahwa pandangan masyarakat terhadap madrasah dipandang 

kurang respon dan simpati sehingga berimplikasi pada kurangnya pilihan 

masyarakat dalam memilih sekolah ke madrasah tersebut. Hal tersebut  disinyalir 

karena Image pendidikan Madrasah sebagai pendidikan yang ada di bawah 

pendidikan sekolah umum seperti SMP. Sehingga menyebabkaan kurangnya 

pilihan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan 

tersebut.
18

 Pihak lembaga pendidikan menilai bahwa masyarakat memiliki 

perasaan malu dengan status sosialnya khususnya dari kalangan status sosial 

menengah ke atas untuk menyekolahkan anak-anaknya ke Madrasahnya. Selain 

itu pula berkembang di masyarakat bahwa madrasah diperuntukkan bagi orang-

                                                           
16

  Dian Murdiana (Kepala MTs Kader Cendekia), Hasil Wawancara: Bandung, 2 Maret 

2017 
17

  Format Pendataan Personal (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) pada Madrasah 

Tsanawiyah - Tahun Pelajaran 2014/2015 
18

  Mimin Muhaimin (Staff TU MTs Kader Cendekia), Hasil Wawancara: Bandung, 2 Maret 

2017 
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orang yang tidak mampu. Kurangnya pilihan masyarakat ini dapat di lihat dari 

pilihan masyarakat yakni orang tua dalam mempercayakan anak-anaknya untuk 

sekolah di MTs Kader Cendekia ini masih tergolong rendah, dimana 

perkembangan siswa masuk dari awal sampai saat ini belum ada kenaikan yang 

mencolok. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa TP (Tahun Pelajaran)  

2016/2017 dari kelas VII-IX adalah 37 orang. Kurangnya pilihan masyarakat pun 

menurut pihak madrasah menjadi suatu permasalahan inti untuk sekolah saat ini.
19

  

Berbeda halnya dengan pandangan masyarakat Desa Cikitu terhadap 

lembaga pendidikan umum seperti SMP Al-Ikhlas. Sekolah tersebut sebagai suatu 

lembaga pendidikan sekolah umum yang masih berada di wilayah desa tersebut. 

Meskipun masih tergolong Swasta dan baru berdiri  tahun 2006 tetapi Pandangan 

masyarakat bahwa SMP ini merupakan pendidikan yang lebih tingkatannya dari 

pada MTs jika dilihat dari mutu pendidikannya. Hal tersebut dapat di lihat dari 

banyaknya masyarakat yang memilih dalam menyekolahkan anak-anaknya di 

SMP Al-Ikhlas jika dibandingkan dengan MTs Kader Cendekia pada TP 

2016/2017 dari kelas 7-9 yakni berjumlah 118 siswa.
20

 Perbedaan jumlah siswa 

tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

 

 

 

                                                           
19

  Data jumlah siswa kelas 7-9 Tahun pelajaran 2016/2017 
20

  Data Rombongan belajar SMP Al-Ikhlas Tahun pelajaran 2016/2017 
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Tabel 1.1 

Jumlah Siswa SMP Al-Ikhlas dan MTs Kader Cendekia 

Pada TP 2016/2017 

No Nama Rombel 
Tingkat 

Kelas 

 SMP Al-Ikhlas 
MTs Kader 

Cendekia 

L P Total L P Total 

1 Kelas IX 9 14 19 33 1 4 5 

2 Kelas VII A 7 13 11 24 2 6 8 

3 Kelas VII B 7 12 11 23 - - - 

4 Kelas VIII 8 21 17 38 11 13 24 

Jumlah total keseluruhan 60 58 118 14 23 37 

sumber: Data rombel Siswa SMP Al-IKhlas dan MTs Kader Cendekia TP 2016/2017 

Di kalangan masyarakat Desa Cikitu cenderung lebih memiliki  steriotipe 

terhadap lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga yang kurang dalam mutu 

pendidikannya. Padahal, masyarakat desa tersebut sendiri adalah keseluruhan 

beragama Islam. Namun hal tersebut tidak menjadi sebuah patokan untuk memilih 

sekolah ke lembaga pendidikan yang berbasis Islam. Namun pihak MTs Kader 

Cendekia berpandangan kurangnya pilihan masyarakat terhadap lembaga 

pendidikan Islam ini disebabkan adanya perasaan malu untuk sekolah di MTs/MI. 

Hal tersebut disebabkan karena pada umumnya peserta didik yang sekolah di 

lembaga pendidikan Islam tersebut berasal dari kalangan menengah ke bawah. 

Dalam hal ini dapat dilihat adanya 2 (dua) pandangan berbeda dimana masyarakat 

menganggap bahwa lembaga pendidikan Islam yang kurang dalam mutu 

pendidikan. Hal ini disebabkan karena pilihan rasional masyarakat memandang 

pendidikan lebih berorientasi pada pemenuhan untuk mendapatkan  pekerjaan 
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sehingga mengakibatkan masyarakat lebih selektif dalam memilih sekolah bagi 

anak-anaknya.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Cikitu 

dihadapkan dengan berbagai pilihan lembaga pendidikan. Namun dengan pilihan 

rasionalnya masyarakat Desa Cikitu lebih tertarik pada SMP dibandingkan dengan 

Madrasah. Padahal idealnya madrasah menjadi lembaga pendidikan yang bernilai 

lebih karena memiliki muatan pelajaran agama Islam lebih banyak. Dengan kata 

lain MTs Kader Cendekia belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat Desa 

Cikitu dalam menyekolahkan anaknya. Walaupun dalam hal ini masyarakat Desa 

Cikitu mayoritas beragama Islam, namun madrasah saat ini belum menjadi pilihan 

utama bagi masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih mendalam untuk mengetahui pilihan rasional masyarakat Desa Cikitu yang 

lebih memilih SMP Al-Ikhlas dibandingkan dengan MTs Kader Cendekia serta 

faktor yang menjadi acuan masyarakat Desa Cikitu dalam memilih lembaga 

pendidikan tersebut. Hal tersebut menjadi penting dimana menyebabkan lembaga 

pendidikan Islam itu sendiri merasa khawatir dengan kondisi tersebut. Selanjutnya 

permasalahan tersebut lebih lanjut peneliti tuangkan dengan judul penelitian:  

“RASIONALITAS PILIHAN MASYARAKAT DESA TERHADAP 

LEMBAGA PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA ATAU 

SEDERAJAT” dengan sub judul objek penelitian: Studi Komparatif pada 

Pilihan Masyarakat Desa Cikitu Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung terhadap 

lembaga pendidikan SMP dan MTs.” 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil 

identifikasi masalahnya, yaitu sebagai  berikut: 

1. Masyarakat Desa Cikitu memandang rendah Lembaga Pendidikan 

berbasis Islam seperti MTs Kader Cendekia. 

2. Masyarakat Desa Cikitu Memandang SMP Al-Ikhlas sebagai lembaga 

pendidikan yang mampu mencetak anak memiliki keterampilan 

mandiri sehingga dapat memudahkan anak untuk bekerja. 

3. Masyarakat Desa Cikitu kurang mengedepankan pendidikan agama. 

1.3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pilihan masyarakat Desa Cikitu dalam memasukan 

anaknya sekolah ke lembaga pendidikan MTs Kader Cendekia? 

2. Bagaimana pilihan masyarakat Desa Cikitu dalam memasukan 

anaknya sekolah ke lembaga pendidikan SMP Al-Ikhlas? 

3. Apa faktor yang menjadi acuan masyarakat Desa Cikitu dalam 

memilih lembaga pendidikan untuk anaknya? 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pilihan masyarakat Desa Cikitu dalam 

memasukan anaknya sekolah ke lembaga pendidikan MTs Kader 

Cendekia. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pilihan masyarakat Desa Cikitu dalam 

memasukan anaknya sekolah ke lembaga pendidikan SMP Al-Ikhlas. 



13 
 

 
 

3. Untuk mengetahui apa faktor yang menjadi acuan masyarakat Desa 

Cikitu dalam memilih lembaga pendidikan untuk anaknya. 

1.5. Kegunaan Penelitian  

1.5.1. Kegunaan Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan sosial khususnya dalam bidang Sosiologi Pendidikan secara Mikro. 

1.5.2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau informasi 

untuk masyarakat dimana dengan pilihan rasional yang dimiliki oleh masyarakat 

serta banyaknya pilihan lembaga pendidikan yang disediakan namun tentunya 

masyarakat seyogyanya dapat mempertanggungjawabkan pilihan tersebut. 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

megembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dna negara.
21

 

Pendidikan yang selanjutnya dimaknai sebagai sekolah baik dalam 

bentuknya secara fisik maupun sistem, memiliki dampak (umpan balik) terhadap 

lingkungan atau masyarakat. Begitupun sebaliknya dengan kehadiran masyarakat 

di sekitar sekolah memiliki dampak pula bagi sekolah. Hal ini disebabkan dimana 

sekolah sebagai sebuah sistem mempunyai keterikatan dengan sistem lainnya di 

                                                           
21

  Abdul Latif, Pendidikan Berbasis Nilai kemasyarakatan (Bandung: Refika Aditama, 

2009), hal. 7 
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luar sekolah. Sistem yang berada di luar tersebut meliputi orang tua siswa, 

masyarakat sekitar sekolah, dinas-dinas, kepolisian, lembaga keagamaan dan lain-

lain.
22

 Secara sederhana berarti sekolah memiliki hubungan yang bersifat timbal 

balik bukan hanya dengan komponen yang berada di lingkungan sekolah tersebut 

tetapi sekolah juga memiliki hubungan antara sistem yang berada di luar sekolah 

salah satunya adalah masyarakat. 

Menurut Ralph Linton yang dikutip pula oleh Abdulsyani bahwa suatu 

masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan  

bekerjasama, sehingga dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang 

dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
23

 Sedangkan 

“masyarakat desa adalah masyarakat Community (masyarakat setempat) artinya 

suatu kelompok teritorial yang menyelenggarakan kegiatan hidup di suatu wilayah 

sesuai dengan tingkat peradabannya”.
24

 

Dalam masyarakat desa pun memiliki sarana pendidikan, sebagaimana 

yang diketahui bahwa pendidikan pun ada yang di bawah langsung dari 

Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan ada juga yang di 

bawah Kemenag (Kementerian Agama). Namun pada dasarnya keduanya 

termasuk dalam sistem pendidikan Nasional. Sekolah-sekolah umum seperti SMP 

berada pada pengawasan Kemendikbud sedangkan madrasah seperti MTs sebagai 

Lembaga Pendidikan berciri khas Islam berada pada pengawasan Kemenag.  

                                                           
22

  Mahmud, Loc.Cit 
23

  Abdulsyani,  Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

Cet. Ke-4, hal. 31  
24

  Adon Nasrullah Jamaludin,  Sosiologi Perkotaan, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Cet. 

Ke-1, hal. 86  
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  Istilah madrasah lazim digunakan untuk menyebut sekolah dasar ilmu Al-

Qur’an, namun pada abad ke-10 dan ke-11 di madrasah juga diajarkan mengenai 

fiqh, filsafat, sastra dan ilmu-ilmu keislaman lainnya.
25

 Definisi Madrasah disini 

sebagai suatu sekolah yang berciri khas Islam. Oleh sebab itu maka program yang 

dikembangkan adalah mata pelajaran sebagaimana dengan sekolah umum. Namun 

sebagai sekolah yang berciri khas Islam diajarkan ilmu pengetahuan agama, 

seperti Aqidah-akhlak, Fiqh, Quran-Hadits, Bahasa Arab dan SKI.
26

 Dalam hal ini 

berarti Madrasah tidak hanya mempelajari pelajaran sebagaimana pada sekolah 

pada umumnya, namun juga mempelajari ilmu Keislaman. Salah satu yang 

termasuk dalam kategori Madrasah disini salah satunya adalah MTs, yakni 

madrasah yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan tingkat menengah pertama 

secara ganda, yaitu mengajarkan ilmu-ilmu agama dan pengetahuan umum.
27

 

sedangkan SMP termasuk pada jenjang Pendidikan dasar yang diselenggarakan 

untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta 

mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti 

pendidikan menengah.
28

  

Madrasah sebagai lembaga formal Secara lebih khusus disebutkan dalam 

UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana jenis 

pendidikan umum jenjang pendidikan dasar dalam pasal 17 yakni: “Pendidikan 

                                                           
25

  Mahmud, Op.Cit., hal. 192 
26

  Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indoensia, 

(Jakarta: Kencana, 2006), hal 57 
27

  Mahmud, Op.Cit., hal. 198 
28

  Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet.ke-7, hal. 129-

130 
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Dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk 

lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat”.
29

 

Dalam UU diatas menunjukan adanya suatu kedudukan yang sama dalam 

suatu sistem pendidikan nasional antara SMP dan MTs. Namun kenyataannya 

Madrasah saat ini masih belum dijadikan sebagai pilihan utama umat muslim 

untuk memasukan anak-anaknya ke Madrasah. Ada beberapa hal menyangkut 

problematika madrasah ini diantaranya: hambatan stuktural dan kultural, tenaga 

pendidik, sarana fasilitas dan stuktur kurikulum.
30

 Hambatan-hambatan tersebut 

yang sering kali mempengaruhi terhadap pilihan masyarakat dalam memilih 

lembaga pendidikan untuk anak-anaknya.  

Dalam hal ini Sekolah secara umum termasuk juga madrasah dipercaya 

oleh masyarakat sebagai tempat untuk membentuk diri generasi muda (anak-

anak). Masyarakat disini yaitu orang tua yang mengirim anak-anak ke sekolah 

yang dipilihnya dengan harapan besar anak-anak dapat berkembang baik segi 

pengetahuan kognitif dan segi integritas kepribadiannya. Orang tua berharap 

bahwa anak-anak diajari untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilannya secara baik bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. selain 

itu mereka juga berharap agar anak-anak ini di latih untuk bekerja keras, 

menghargai orang lain, bertindak jujur  dan bertanggung jawab sehingga mereka 

                                                           
29

  Daulay, Op.Cit., hal. 13 
30

  Ibid., hal. 58-60  
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akan siap mandiri dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab.
31

  

Namun orang tua yang berada di masyarakat pedesaan, dimana orang tua 

memerlukan tenaga anaknya untuk melangsungkan kehidupannya sehingga tidak 

mementingkan pendidikan formal ataupun mereka juga dapat memilih sekolah 

yang dalam waktu singkat dapat mempersiapkan anak itu untuk suatu pekerjaan. 

Apabila tenaga anak diperlukan dengan sendirinya orang tua mempunyai 

pandangan yang lain tentang kerajinan belajar, bolos sekolah, prestasi belajar, 

disiplin dan yang lainnya.
32

 Hal ini termasuk dalam hal memilih sekolah untuk 

mencapai tujuan yang diinginkannya. Karena pada umumnya masyarakat desa 

masih membutuhkan tenaga anaknya, maka masyarakat atau orang tua siswa akan 

cenderung lebih memilih sekolah yang disisi lain dapat memberikan pemahaman 

intelektual untuk anaknya namun juga masih tetap menginginkan tenaga anaknya 

yaitu dengan cara memilih sekolah yang dapat mempersiapkan anaknya untuk 

suatu pekerjaan. 

Pilihan masyarakat dalam memilih sekolah tersebut sebagaimana teori 

pilihan rasional dalam perspektif James Coleman dimana tindakan seseorang 

mengarah pada suatu tujuan. Tujuan tersebut yang terwujud dalam suatu tindakan 

ditentukan oleh suatu nilai atau pilihan. Dalam hal ini Coleman Mengambil 

Konsep aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yakni seorang aktor akan 

memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat 

                                                           
31

  Asep Saepudin, Manajemen Kemitraan Sekolah dan Masyarakat, (Jakarta: Saran Panca 

Karya Nusa, 2009), hal. 15-16  
32

  Nasution, Op.Cit., hal 162 
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memuasakan keinginan dan kebutuhan mereka.
33

 Oleh sebab itu dalam memilih 

sekolah, ada beberapa ada beberapa faktor yang menentukan pilihan masyarakat 

dalam memilih lembaga pendidikan diantaranya terbagi dalam dua faktor yaitu 

faktor personal yang meliputi: kognisi, motif dan sikap serta faktor yang berasal 

dari luar yang meliputi citra sekolah/madrasah.
34

 Kedua Faktor tersebut yang akan 

menentukan pilihan masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan sesuai 

dengan tujuan yang dimilikinya.  

Semakin terdidik masyarakat maka semakin banyak faktor yang dijadikan 

pertimbangan dalam memilih sekolah dan sebaliknya semakin awam masyarakat 

semakin sederhana pertimbangan yang diambil. Masyarakat desa dihadapkan 

dengan berbagai pilihan lembaga pendidikan baik SMP maupun MTs, namun 

masyarakat desa yang diasumsikan sebagai aktor yang rasional, maka masyarakat 

dalam memilih lembaga pendidikan akan berdasarkan pada tujuan yang hendak 

diinginkannya. Sehingga orang tua dapat mengendalikan sumber dayanya yaitu 

anaknya agar tercapai tujuannya. Maka masyarakat dalam hal ini cenderung 

tertarik memilih SMP sebagai pilihannya untuk menyekolahkan anak-anaknya. 

 

 

 

                                                           
33

  Goerge Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Diterjemahkan oleh 

Alimandan, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-8, hal. 394 
34

  Muhaimin, et al., Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana 

Pengembangan Sekolah/Madrasah, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-2, hal. 113 
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Gambar 1.1: Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 

   Masyarakat Desa 

Menurut Jamaludin (2015:86) masyarakat desa adalah masyarakat Community 

(masyarakat setempat) artinya suatu kelompok teritorial yang menyelenggarakan 

kegiatan hidup di suatu wilayah sesuai dengan tingkat peradabannya 

Pilihan Rasional 

Menurut Ritzer dan Goodman (2012:396) Dalam perspektif James Coleman 

Teori pilihan rasional adalah tindakan seseorang mengarah pada suatu 

tujuan. Tujuan tersebut yang terwujud dalam suatu tindakan ditentukan oleh 

suatu nilai atau pilihan.  

Lembaga Pendidikan 

Menurut Salim (2012:212) Lembaga sekolah merupakan suatu sistem sosial 

yang berada di dalam pusaran sistem sosial yang bernama masyarakat. 

Sekolah adalah sistem sosial yang  dibentuk sesuai dengan harapan-harapan 

masyarakat pendukungnya  

SMP 

SMP 

menurut Hasan (2011:129-130) SMP termasuk pada 

jenjang Pendidikan dasar yang diselenggarakan untuk 

mengembangkan sikap dan kemampuan serta 

memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar 

yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta 

mempersiapkan peserta didik yang memenuhi 

persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah 

MTs 

Menurut Mahmud (2012:198) MTs 

yaitu madrasah yang menyelenggarakan 

kegiatan pendidikan tingkat menengah 

pertama secara ganda, yaitu 

mengajarkan ilmu-ilmu agama dan 

pengetahuan umum 

RASIONALITAS PILIHAN MASYARAKAT DESA 

TERHADAP  LEMBAGA PENDIDIKAN 

MENENGAH PERTAMA ATAU SEDERAJAT 


