
 

 

       

 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT  

 (Case Study Pelaksanaan Proses Pembelajaran di SLTP Alternatif 

Qaryah Thayyibah Kalibening, Salatiga) 

 

TESIS 
Untuk Memperoleh Gelar Magister Pendidikan 

 Pada Universitas Negeri Semarang 

  

 

 

Oleh  

Moh. Hasim 

NIM 1103504040 

 

 

 
PROGRAM PASCA SARJANA 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  

2007 
 
 



 

ii 

      PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
 
 
 

Tesis ini telah  disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang Panitia 

Ujian Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pasca Sarjana 

Universitas Negeri Semarang 

 

 
 

Semarang,    Januari  2006 
 
 
Pembimbing I                                          Pembimbing II 
 
 
 
Prof. Dr. Sarosa Purwadi                        Prof. Soelistia, M.L, Ph.D 
NIP. 1300077390                                    NIP. 130154821 
 



 

iii 

PERSETUJUAN KELULUSAN 
 
 
 
Tesis ini telah dipertahankan didalam Sidang Panitia Ujian Tesis Program 

Studi Manajemen Pendidikan Program Pasca Sarana Universitas Negeri Semarang 

Pada : 

 
 
Hari  : Sabtu  
Tanggal  : 17 Februari 2007  
 
Panita Ujian  
Ketua                                                                    Sekretaris 
 
 
 
Prof. A. Maryanto, Ph.D                                       Dr. Kardoyo, M.Pd 
NIP. 130529509                                                    NIP. 131570073 
 
 
 
Penguji I                                                                Penguji II 
                                                                              (Pembimbing II) 
 
 
Dr. Anwar Sutoyo, M.Pd                                      Prof. Soelistia, M.L., Ph.D 
NIP.                                                   NIP. 130154821 
 
 
 

Penguji III 
(Pembimbing I) 

 
 
 

Prof. Dr. Sarosa Purwadi 
NIP. 1300077390  

 



 

iv 

PERNYATAAN 
 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab saya menyatakan bahwa yang ditulis 

dalam tesis ini benar-benar merupakan karya sendiri, bukan jiplakan hasil karya 

orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang 

terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 
 
Semarang,  Januari 2007  
Penulis 
 
 
Moh. Hasim 



 

v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
Motto : 
Belajar Sepanjang Hayat  
 

 
 
 
 

Persembahan : 
Tesis ini dengan sepenuh hati kami persembahkan 
kepada : 
1. Ibu yang selalu mendoakan; 
2. Istri tercinta yang senantiasa memberikan 

motivasi tak kenal henti; 
3. Bapak dosen pembimbing yang dengan sabar 

memberikan arahan; 
4. Almamater dengan segenap civitas akademika; 
5. Teman-teman seperjuangan. 



 

vi 

KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillah  puji shukur atas rahmat yang diberikan Allah kepada penulis 

dan segenap keluarga. Atas rahmat itulah penulis dapat menyelesaikan tesis ini 

dengan berbagai tantangannya. Tidak lupa semoga keselamatan tercurah atas Nabi 

Muhammad sebagai penyelamat segenap umat, dan juga atas sahabat penerus 

pejuangannya.  

Sebagai bagian dari rahmat Allah, tesis ini  telah mendapat banyak bantuan 

dan dorongan dari banyak sahabat, dan juga teman-teman seperjuangan di kampus. 

Tanpa terkecuali teman-teman di Qaryah Thayyibah,  peneliti juga sampaikan banyak 

terimakasih atas sambutan dan keterbukaan dalam memberikan pelayanan selama 

peneliti melakukan penelitian. Pak Bahrudin, terima kasih banyak. Vina, Hilmi, Sam- 

syul, Amri, Nia, Bu Rifqah, Pak Jono, Pak Ahmad, Pak Ridwan, dan teman-teman 

lain yang tidak dapat kami sebutkan juga kami sampaikan terima kasih. 

Kami selalu berharap, semoga tesis ini memberikan manfaat pada siapa saja 

yang membutuhkan. Tidak lain harapan ini muncul karena amal baik dari semua yang 

terlibat dalam penyusunan tesis ini, semoga dapat mendapatkan balasan kemanfaatan 

yang berlipat.  Terutama sekali yang kami hormati dengan sepenuh hati bapak dosen 

pembimbing, Prof. Dr. Sarosa Purwadi, Prof. Soelistia, M.L., Ph.D dan Prof. Dr. Max 

Darsono (alm), terimakasih atas kesabaran dalam bimbingan dan sarannya selama 

proses penyusunan tesis. 



 

vii 

Prof. A. Maryanto, Ph.D,  Dr. Kardoyo, M.Pd, dan Dr. Anwar Sutoyo, M.Pd 

selaku pemimpin, sekretaris dan penguji utama dalam sidang ujian tesis, kami juga 

mengucapkan banyak terima kasih atas kritik, saran dan sekaligus masukan dalam 

penyempurnaan penulisan. Semoga kebaikan semua pihak yang terlibat dalam mem- 

bantu penyusunan tesis ini, jerih payah dan dorongan motifasi, bantuan informasi 

serta bimbingan lainnya dapat  menjadi amal jariah yang tidak pernah putus pahala 

sampai akhir kelak.  

Hanya itu yang bisa kami minta dalam kesempatan ini, karena peneliti tidak 

mampu sedikitpun membalas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah 

memberikan balaan dengan kemudahan pada semuanya.                                                            

 

 

Semarang,   Januari 2007  

Peneliti  

 

Moh. Hasim 



 

viii 

SARI 

Hasim, Moh. 2007. Implementasi  Pendidikan Berbasis Masyarakat (Case Studi 
Pelaksanaan Proses Pembelajaran di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah Kalibening 
Salatiga. Tesis. Manajemen Pendidikan. Program Pasca Sarjana. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing : I. Prof. Dr. Sarosa Porwadi. II. Prof. Soelistia, M.L., Ph.DKata  

Kunci : Pendidikan Berbasis Masyarakat, Pembelajaran,  

Penelitian Implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (Case Study : Pelaksanaan 
Proses Pembelajaran di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah Desa Kalibening Salatiga 
dilatarbekangi oleh peran postif masyarakat Desa Kalibening dalam memberdayakan potensi 
desa untuk menyediakan layaan pendidikan bagi masyarakat secara mandiri. Ditengah 
mahalnya biaya dan merosotnya mutu pendidikan di Indonesia, masyarakat Desa Kalibening 
secara bersama-sama mendirikan sekolah setingkat SLTP yang diberi nama Qaryah 
Thayyibah sebagai pilihan alternatif untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang murah 
dan bermutu.  

Masih berlangungnya pola pelaksanaan pendidikan yang sentralistik dan birokrasis 
ditengah upaya pemerintah membangun sistem otonomi pendidikan dengan  memberikan 
kewenangan secara  luas pada sekolah dan masyarakat merupakan pemicu utama penelitian 
ini dilakukan.  Sebagai konsekwensi dari desentralisasi dan otonomi pendidikan, maka 
seharusnya  pendidikan  dengan basis masyarakat  mendapatkan perhatian yang lebih, akan 
tetapi pada kenyataanya respons pemerintah dan masyarakat masih jauh dari harapan. 

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif penelitian ini dilakukan menggunakan  studi 
kasus dengan memfokuskan pada permasalahan bagaimana implementasi pendidikan berbasis 
masyarakat di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah terutama pada aspek proses pembelajaran 
dan pengelolaan komponen pembejaran. Dari permasalahan penelitian ini, data yang digali 
diambil pada aspek proses pembelajaran dan pengelolaan komponen pembelajaran. Data ini 
diperoleh terutama dari wawancara dengan narasumber sebagai informan kunci yang 
ditentukan secara purposive-sampling. Untuk pengembangan lebih lanjut pada proses analisis 
data, data dikembangkan pada proses trianggulasi yang ditunjang oleh data observasi dan 
telaah terhadap dokumen. Hal ini dilakukan sekaligus sebagai proses pengujian keabsahan 
data dalam proses verivikasi.  

Dari data yang diperoleh disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan berbasis 
masyarakat yang dilakukan oleh SLTP Apternatif Qaryah Thayyibah memberikan implikasi 
luas tidak hanya pada perubahan pola belajar siswa, akan tetapi juga mampu mempengaruhi 
paradigma guru dalam mengajar dan budaya masyarakat setempat. Kondisi ini terjadi karena 
proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual mampu menciptakan 
hubungan harmonis antara sekolah, masyarakat dan lingkungan alam. 
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ABSTRACT 
 

Hasim, Moh. 2007. Implementation of Community Based Education (Case 
Study : Implementation of  Proses Study In SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah 
Kalibening, Salatiga). Thesis. Management Education. Program Post Graduate 
Studies of Semarang State University. Counsellor : I. Prof. Dr. Sarosa Purwadi. II. 
Prof. Soelistia, M.L., Ph.D 
 
Key Word : community based education, study 
 

This research is concerned on the implementation of community based educa- 
tion in SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah in Kalibening Salatiga based on the 
following reasons; 1) The positive role of natural people in Kalibening in order to 
empower the village’s potency to provide education service for the community inde- 
pendently. 2) Due to the high cost of scool fee and the low quality of education in 
Indonesia. The Kalibening villager built a yunior high scool called qaryah thayyibah. 
It is an alternatif education’s institution that is cheap and good. 

This study was conducted based on the following reasons, there is stiil 
centralistict and bureucratict system of education, this is a contradictive phenomena 
in which at the same time government develop outonomy system by providing a wide 
authority to the school and community. As a consequuenty ideally, community based 
education get more attention, but in fact there is a lack response from the government 
and society. 

This research employed deskriptive qualitative approach using a case study on 
how the implementation of community based education in an alternatif SLTP Qaryah 
Thayyibah specialy in the learning prosess and management of learning component. 

To gain the data, researcher use in depth interview with the key informan who 
are determined by purposive-sampling. For further development  in data analysis 
proses, data is developed with triangulation process that is supported by observation 
and document analisys. It is conductet as a data validity and verification examine. 

From the data, it can be concluded that the implementation of community 
based education in an alterbative SLTP Qaryah Thayyibah  great implication non 
only in the student learning pattern, but also in the teacher’s paradigm like in the 
teaching proses and lokal local culture. This can be happened becouse the SLTP 
Qaryah Thayyibah use contectual approach by creating relationship amang school, 
communiy and environment. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berperan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan 

di era globalisasi dan pasar bebas saat ini.  Pembangunan sektor pendidikan secara  

terarah, terencana, intensif, efektif dan efisien merupakan keharusan  kalau tidak 

ingin suatu bangsa ketinggalan dalam persaingan global. Oleh karena itu, berbagai 

upaya telah dan terus diupayakan pemerintah untuk mewujudkan SDM berkualitas 

melalui usaha mengembangkan dan memperbaiki kurikulum dan sistem evaluasi, 

perbaikan sarana pendidikan, pengadaan materi pembelajaran, serta pelatihan bagi 

guru dan tenaga kependidikan lainnya. Akan tetapi upaya tersebut pada kenyata- 

annya, sampai saat ini belum cukup untuk  meningkatkan kualitas pelayanan pen- 

didikan bagi masyarakat. (Umaedi 1999) 

Hasil Sensus Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2003 menunjukkan  

masih tingginya angka putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan di Indonesia. 

Sementara faktor ekonomi merupakan terbesar penyebab kondisi tersebut (75,7%). 

Dari faktor ekonomi ini angka putus sekolah yang disebabkan oleh karena tidak terse- 

dianya dana (67,0%) atau karena terpaksa harus bekerja (8,7%). (PP No. 7 Tahun 

2005) Padahal sampai saat ini angka kemiskinan masih tergolong tinggi di Indonesia.  

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia merupakan akumulasi dari kebija- 

kan yang tidak tepat dalam  pembangunan di Indonesia dasawarsa sebelumnya. Pen- 

dekatan mutu dengan sistem education production function atau input-output analysis 

tidak dilaksanakan dengan baik karena sistem pelaksanaan pendidikan yang terlalu 

birokratis dan terpusat. Akibatnya muncul kecenderungan guru terpaku pada kuriku- 

lum baku yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan melalui petunjuk teknis dan petun- 

juk pelaksanaan. Peran guru yang seharusnya dapat menjadi promotor siswa dalam 
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proses belajar siswa, turun hanya sebatas sebagai pengajar. Selain itu, pendidikan 

yang terpusat menjadikan masyarakat apatis terhadap program pendidikan. (Mulyasa 

2005: 23-24 ; Suderajat 2005 : 39-41) 

Tidak dipungkiri, sistem pendidikan yang sentralistik juga memiliki sisi posi- 

tif dalam kendali mutu pendididikan secara nasional, dan dalam rangka menjaga ke- 

satuan dan persatuan bangsa. Akan tetapi, menurut H.A.R Tilaar  pendidikan yang 

ideal adalah pendidikan yang hidup dari dan untuk masyarakat. Pendidikan yang 

berdasar pada masyarakat merupakan bentuk pendidikan yang sebenarnya. Pendi- 

dikan akan menjadi terasing dari konteks tujuannya apabila partisipasi masyarakat 

diabaikan, karena pendidikan tidak mampu menjawab kebutuhan dan kebudayaan 

yang nyata. Pendidikan yang terlepas dari masyarakat dan budaya yang ada di da- 

lamnya adalah pendidikan yang tidak memiliki tanggungjawab. Pendidikan berbasis 

masyarakat dan manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah wujud nyata dari 

demokratisasi dan desentralisasi pendidikan. (Tilaar 2000 : 105) 

Dalam Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 disebut- 

kan konsep dan prinsip-prinsip pendidikan berbasis masyarakat sebagai berikut: 1) 

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendi- 

dikan formal dan nonformal sesuai  dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan 

budaya dari oleh dan untuk kepentingan masyarakat. 2) Penyelenggaraan pendidikan 

berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi 

pendidikan, serta managemen dan pandangannya sesuai dengan standar nasional 

pendidikan. 3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersum- 

ber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan atau sumber 

lain yang tidak bertentangan dengan peraaturan perundang-undangan yang berlaku. 4) 

Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi 

dana, dan sumber lain secara adil dan merata dari pemerintah dan atau pemerintah 

daerah.  
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Oleh karena itu, implikasi dari pendidikan berbasis masyarakat pendidikan 

harus direncanakan, dikembangkan oleh masyarakat yang pelaksanaannya merupakan 

hasil kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan tidak 

dapat diberlangsungkan secara tertutup, jauh dari realitas kebutuhan riil masyarakat. 

Sesuai dengan prinsip desentralisasi maka pelaksanaan pendidikan dalam rangka me- 

nunjang peningkatan  mutu pendidikan harus dikembangkan berdasarkan prinsip oto- 

nomi yaitu mengembalikan keberadaan sekolah pada akar rumputnya (masyarakat). 

Dari sekian banyak kelompok masyarakat yang mencoba untuk ikut berparti- 

sipasi dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat salah satu diantara- 

nya yaitu masyarakat Desa Kalibening, Salatiga. Kesulitan dalam mendapatkan pela- 

yanan pendidikan akibat dari tingginya biaya di sekolah umum dan kondisi ekonomi 

yang tidak memungkinkan masyarakat desa mengenyam pendidikan bermutu secara 

layak, memaksa mereka membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) alter- 

natif yang diberi nama Qaryah Thayyibah. (Pikiran Rakyat, 2005) 

Dengan menumpang di rumah warga kampung dan uang bulanan lima belas 

ribu rupiah  yang merupakan hasil kesepakatan warga untuk  biaya pendidikan, SLTP 

Alternatif Qaryah Thayyibah dijalankan secara fungsional dengan  memberikan prio- 

ritas pada sarana prasarana yang  dianggap paling penting dalam menunjang proses  

belajar mengajar. Internet menjadi pilihan utama sebagai sarana untuk mewujudkan 

pendidikan murah namun berkualitas yang merupakan bentuk pendidikan yang 

diinginkan oleh masyarakat Desa Kalibening. Dengan  bantuan Ray Budianto, 

pengusaha internet dari Salatiga, SMP alternatif Qaryah Thayyibah yang berada jauh 

dari kota, memiliki jaringan internet  on line 24 jam, tidak kalah dengan sekolah maju 

di kota-kota. Dengan menggunakan internet, siswa dapat mengembangkan proses 

pembelajaran secara mandiri. Hasilnya, nilai rata-rata ulangan murid SLTP Alternatif 

Qaryah Thayyibah jauh lebih baik, terutama untuk mata pelajaran matematika dan 

bahasa Inggris. (Wisudo, 2005.a)  
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SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah  juga tampil meyakinkan, mengimbangi 

sekolah-sekolah negeri dalam lomba cerdas cermat penguasaan materi pelajaran di 

Salatiga, dan juga mewakili Kota Salatiga dalam lomba motivasi belajar mandiri di 

tingkat propinsi dengan dikirim dalam Konvensi Lingkungan Hidup Pemuda Asia 

Pasifik di Surabaya. (Kompas, 2005.a) Kebolehan siswa dalam menyanyikan lagu 

mars dan himne sekolah dalam versi bahasa Inggris dan Indonesia bisa didengarkan 

ketika membuka alamat situs sekolah www.pendidikansalatiga. net/qaryah. Di bawah 

bimbingan guru musik Soedjono, siswa desa itu juga telah mendokumentasikan lagu 

tradisional anak dalam kaset, MP3, maupun video CD album Tembang Dolanan 

Tempo Doeloe yang diproduksi sekaligus untuk pencarian dana. (Wisudo 2005.a) 

Keunikan sekaligus keberhasilan SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah dalam 

mengembangkan pendidikan dengan basis masyarakat mendapat sambutan antusias 

dan menggembirakan dari berbagai kalangan. Sebanyak 13 orang dari anggota Komi- 

si X DPR pada tanggal 28 Maret 2006 mengadakan kunjungan kerja (kunker). 

Kunker komisi yang membidangi pendidikan itu untuk mengenal lebih jauh tentang 

konsep pendidikan yang diterapkan di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah yang di-  

anggap mampu memberikan citra tersendiri bahwa bersekolah tidak mesti mahal. 

(Solo Pos 2006)   

Sementara itu, Dr Naswil Idris, dosen komunikasi dan peneliti untuk Asia Pa- 

cific Telecommunity yang berpusat di Bangkok, menyejajarkan SLTP Qaryah Thay- 

yibah di Kalibening dengan tujuh komunitas pengguna internet dan komputer terbaik 

di dunia. Sekolah alternatif di desa kecil ini bisa tidak kalah dengan kampung Issy 

Les Moulineauk di Perancis, kecamatan Mitaka di Tokyo, dan di lima komunitas lain 

di dunia yang dipandang sebagai tujuh keajaiban dunia. (Wisudo 2005.b) 

Keberhasilan yang telah dicapai SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah merupa- 

kan hasil dari ketekunan dan keteguhan dalam memegang prinsip pendidikan berbasis 

masyarakat dengan pemberdayakan komunitas. Secara khusus keberhasilan ini telah 

mendapat penghargaan dari Universitas Sanata Dharma sebagai penghargaan terting- 
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gi dalam Pesta Emas Universitas Sanata Dharma Tahun 2005. Penghargaan yang 

diberikan didasarkan pada pertimbangan atas usaha SLTP Alternatif Qaryah Thay- 

yibah yang berupaya untuk mendorong masyarakat mengembangkan secara mandiri 

potensi  yang dimiliki.  

Akan tetapi dari keberhasilan proses pendidikan yang telah dilakukan itu, jus- 

tru SLTP Alternatif Qoaryah Thayyibah memilih keluar dari jalur pendidikan formal. 

Jalur pendidikan luar sekolah menjadi pilihan dalam mengembangkan pendidikan de- 

ngan model berbasis masyarakat. Pada hal pendidikan dengan basis masyarakat mur- 

ni belum mendapat pengakuan pemerintah.  Sulit untuk dimengerti, idealitas dari pen- 

didikan berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh Qaryah Thayyibah justru 

membawa siswa-siswi Qaryah Thayybah pada sikap tidak peduli dengan ujian nasi- 

onal yang diselenggarakan pemerintah. Sebagian besar siswa memilih tidak meng- 

ikuti ujian nasional sebagai bentuk perlawanan pada model pendidikan persekolahan 

yang tidak menjamin masa depan mereka. 

Penelitian ini  dirasa lebih diperlukan ketika penelitian tentang pelaksanaan 

pendidikan sebelumnya lebih banyak memberikan perhatian pada pendidikan perse- 

kolahan (pendidikan formal) diluar konsep pendidikan dengan basis masyarakat. 

Sebagian dari penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu : penelitian yang 

dilakukan oleh Suka yang berjudul Peran Kepemimpinan  Kepala SKB dalam 

Penerapan Managemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di SKB Karisidenan 

Semarang. Hasil penelitian Suka menemukan bahwa kepemimpinan kepala SKB 

memberikan andil besar dalam peningkatan mutu pendidikan di SKB. (Suka 2006) 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh S. Bambang Wijanarko yang berjudul 

“Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Guru dengan Prestasi Belajar Siswa”. 

Dari hasil penelitian ini disimpulkan adanya keterkaitan antara partispasi masyarakat 

dengan  dengan prestasi belajar siswa (Wijanarko 2005) 
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Terkait dengan peran serta masyarakat dalam proses pendidikan, penelitian 

sejenis juga pernah dilakukan oleh Muh Soleh. Akan  tetapi penelitian Muh Soleh 

difokuskan pada pelaksanaan pendidikan berbasis sekolah di Sekolah Dasar Negeri 2 

Karangsari, Banjarnegara. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa secara 

kualitatif peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan memberikan 

pengaruh positif terhadap keberhasilan proses belajar mengajar.  (Soleh 2005)  

Penelitian tentang SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah pernah dilakukan oleh  

Anwar (2005). Akan tetapi dalam penelitian tersebut fokus kajian utama yang 

dijadikan permasalahan adalah pelaksanaan pendidikan agama  dalam konteks 

pendidikan global berbasis komunitas. Kelemahan yang terdapat pada penelitian ini 

yaitu data yang dijadikan bahan temuan penelitian  menggunakan data sekunder yaitu 

melalui dokumentasi media cetak dan elektronik. Penelitian yang dilakukan oleh 

Anwar tidak dalam temuannya tidak ditemukan data dari hasil wawancara. Padahal 

penelitian ini dikerjakan dalam pendekatan studi kasus yang sangat membutuhkan 

data hasil wawancara.  

Sejalan dengan arus perubahan pendidikan dari sentralistik ke desentalistik 

dengan memberikan otonomi pada sekolah melalui pengembangan dan  pemberdaya- 

an masyarakat, peran serta masyarakat secara lebih aktif akan lebih beragam ditemu- 

kan dalam model pendidikan berbasis masyarakat.  SLTP Alternatif Qaryah Thayyi- 

bah adalah fakta yang dapat menjelaskan bagaimana masyarakat  secara mandiri 

mampu menjawab tantangan kebutuhan pendidikan yang bermutu tanpa harus me- 

nunggu lebih lama dari uluran tangan pemerintah. 

Dari latar belakang tersebut, maka penelitian terhadap SLTP Alternatif Qar- 

yah Thayyibah sangat penting dilakukan untuk mengetahui, bagaimana pelaksanaan 

pendidikan berbasis masyarakat yang dilakukan oleh SLTP Alternatif Qaryah Thay- 

yibah dan bagaimana pelaksanaan proses pembelajarannya. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penelitian ini akan 

memfokuskan pada permasalahan berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di SLTP Alternatif 

Qaryah Thayyibah? 

2. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran di SLTP Alternatif Qaryah 

Thayyibah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berangkat dari  rumusan fokus penelitian, tujuan  penelitian ini yaitu untuk: 

1. Mengetahui  pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat SLTP Alternatif 

Qaryah Thayyibah.  

2. Mengetahui pelaksanaan proses pembelajaran di SLTP Alternatif Qaryah 

Thayyibah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang pendidikan, terutama pada 

model pendidikan berbasis masyarakat. 

2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah yaitu dinas pendidikan kota 

Salatiga maupun Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dalam mencari solusi 

alternatif meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat miskin. 
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3. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi para pemikir, pengamat, dan 

praktisi mengenai pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pendidikan 

2.1.1 Pengertian Pendidikan 

Pendidikan dalam arti luas, meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi 

tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya serta ketram- 

pilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkan bekal untuk dapat meme- 

nuhi fungsi hidupnya secara lebih baik secara jasmaniah maupun rohaniah. (Poerba- 

kawatja 1981) 

Purwanto (2002 : 11) mengartikan pendidikan sebagai segala bentuk usaha 

orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan 

jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Ihsan (2003 : 4) mengatakan bahwa  pen- 

didikan adalah upaya  memanusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf 

insani. Sagala (2003 : 3) mendefinisikan pendidikan sebagai proses mengubah ting- 

kah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa  yang  mampu hidup mandiri seba- 

gai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada.  

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, pendidikan adalah  usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

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

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.  

Lageveld seorang ahli pendidikan dari Belanda mengemukakan batasan pen- 

didikan sebagai suatu bentuk bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada 

anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan yaitu, kedewasaan. Dengan proses 

bimbingan, maka pendidikan  merupakan kegiatan yang disadari  dan tanpa adanya 
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suatu paksaan dari luar namun  tidak berarti bahwa anak dibiarkan begitu saja ber- 

kembang dengan sendirinya. (Salam 1997 : 4)  

Hamalik (1999 : 3) menjelaskan bahwa pendidikan secara praktis adalah su- 

atu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu  menyesuaikan 

diri sebaik mungkin dengan lingkungan tempat tinggalnya, dan dengan demikian di- 

harapkan akan menumbuhkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan keber- 

fungsian potensi diri secara maksimal  dalam kehidupan bermasyarakat.  

Dengan memperhatikan definisi pendidikan tersebut, maka pada prinsipnya 

dapat dikatakan bahwa  pendidikan adalah sebuah proses sadar yang dilakukan oleh 

manusia untuk mengembangkan diri sendiri atau orang lain dalam rangka memben- 

tuk, mempersiapkan, membina dan mengembangkan kemampuan sumberdaya yang 

dimiliki baik yang sifatnya material maupun mental untuk menunjang keberhasilan 

dalam hidup dalam lingkungan dan masya- rakat dimasa sekarang maupun yang akan 

datang.  

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pendidikan 

Tujuan pendidikan memberikan gambaran tentang falsafah atau pandangan 

hidup yang dianut oleh manusia, baik secara perorangan maupun secara kelompok. 

Oleh karena itu, tujuan pendidikan menyangkut sistem tata nilai dan norma dalam 

ruang lingkup budaya masyarakat baik dalam mitos, kepercayaan, agama, filsafat 

maupun ideologi. Dengan demikian tujuan pendidikan dalam tiap negara atau masya- 

rakat memiliki perbedaan sesuai dengan falsafah yang dianut. (Salam 1997 : 11) 

UNESCO sebagai lembaga yang mewakili bangsa-bangsa di dunia merumus- 

kan prinsip yang dapat dijadikan panduan dalam menyusun tujuan sebagai berikut :  

1. Otonomi yang berarti memberikan kesadaran, pengetahuan, dan kemam- 
puan kepada  individu maupun kelompok, untuk dapat hidup mandiri dan 
hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. 
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2. Keadilan yang berarti bahwa tujuan pendidikan tersebut harus memberi- 
kan kesempatan  kepada seluruh warga  masyarakat  untuk dapat berparti- 
sipasi dalam kehidupan berbudaya dan kehidupan ekonomi dengan mem- 
berikan pendidikan dasar  yang sama. 

3. Ketahanan hidup yang berarti bahwa dengan pendidikan manusia akan 
terjamin proses keberlangsungan pewarisan budaya dari satu generasi ke- 
generasi selanjutnya.  (Salam 97 : 11-12) 

Di Indonesisa prinsip penyelenggaraan pendidikan dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keaga- 
maan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 

2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan 
sistem terbuka dan multimakna. 

3. Pendidikan  diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun 
kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses 
pembelajaran. 

4. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, 
menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 

5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen 
masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian 
mutu layanan pendidikan. (UU Sisdiknas 2003) 

Ada beberapa pendapat tentang tujuan pendidikan sebagaimana dijelaskan 

oleh Purwanto dengan mengutip pendapat J.J. Rousseau yaitu pendidikan dipandang 

sebagai proses alami dengan membebaskan anak didik. Tujuan pendidikan bagi 

Rousseau yaitu menyeimbangkan  kehidupan anak didik sebagai individu yang man- 

diri sesuai dengan keadaan alamnya.  (Purwanto 2002 : 23-24) 

John Dewey berpandangan bahwa pendidikan kemasyarakat lebih penting da- 

ri pada pendidikan individual. Tujuan pendidikan menurut Dewey ialah membentuk 

manusia untuk menjadi warga negara yang baik. Untuk itu, di sekolah-sekolah diajar- 
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kan segala sesuatu  yang  berguna untuk hidup dimasyarakat sebagai warga negara. 

(Purwanto  2002 : 24 ) 

Fungsi pendidikan juga dijelaskan oleh Ihsan dengan membedakan dalam dua 

kategori yaitu fungsi pendidikan dalam arti sempit dan fungsi pendidikan dalam arti 

luas. Fungsi pendidikan dalam arti sempit ialah membantu (secara sadar)  perkem- 

bangan jasmani dan rohani peserta didik. Sedangkan fungsi pendidikan secara luas 

yaitu sebagai alat pengembangan pribadi, pengembangan warga negara, pengem- 

bangan  kebudayaan, pengembangan bangsa (Ihsan 2003 : 11)  

Secara praktis, Sagala (2003 : 11) memberikan uraian tentang fungsi pendi- 

dikan sebagai usaha untuk menghilangkan segala sumber  penderitaan rakyat dari 

kebodohan dan ketertinggalan. Dengan berpendidikan dapat diasumsikan bahwa 

orang yang berpendidikan  dengan bekal kecakapan hidup yang dimiliki akan dapat 

mengatasi berbagai problem kehidupan yang dihadapinya. 

Kemudian untuk fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia menurut Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional dirumuskan: pendidikan nasional berfungsi  

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa. Tujuannya yaitu 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

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

atif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Dari uraian diatas maka pada dasarnya tujuan dan fungsi pendidikan adalah 

untuk mengangkat harkat dan martabat manusia menjadi manusia yang sempurna 

dengan membekali pengetahuan dan ketrampilan untuk mencapai kesejahteraan 

hidup, sentosa lahir dan batin serta berbudi pekerti yang luhur. 

2.2 Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat 

2.2.1 Dasar Pemikiran  Pendidikan Berbasis Masyarakat 
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Gelombang keinginan para pemikir untuk mengubah pola pendidikan yang 

terpusat pada negara menuju perubahan pada pola pendidikan dengan basis masya- 

rakat sudah lama ada. Pemikiran ini muncul oleh karena sekolah dianggap sebagai 

lembaga asing yang tidak memiliki relevansi (kaitan) langsung dengan   kehidupan 

masyarakat. (Surjadi 1989 : 100-122) 

Akibat dari “arus” reformasi yang memicu munculnya kesadaran berdemo- 

krasi di masyarakat memberikan mengaruh  adanya tuntutan  pemberdayaan masya- 

rakat dalam pembangunan. Hal ini berarti dominasi pemerintah dalam pembangunan 

dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat.  

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, bab III tentang prinsip penyelenggaraan 

pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara 

demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). 

Sejalan dengan diberlakukannnya  Undang-undang Otonomi Daerah  yang sa- 

lah satu tujuannya yaitu untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui  pem- 

berdayaan dan meningkatkan peran serta masyarakat, maka konsekuensi  pelaksanaan 

pendidikan juga diharapkan senantiasa melihat dan memperhatikan kepentingan dan 

aspirasi masyarakat. Sehingga satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, 

merupakan kebutuhan bentuk pendidikan saat ini. Agar percepatan pembangunan di 

daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal dapat segera 

terwujud.  Dalam hal ini pewilayahan komoditas harus dibarengi dengan lokalisasi 

pendidikan dengan basis keunggulan lokal. (Arifin 2003) 

Seperti yang ditegaskan oleh Suryadi yaitu, bahwa perbaikan mutu 

pendidikan itu sesungguhnya  mutu pendidikan terkait erat dengan usaha 

pemberdayaan sekolah, guru, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan. 

Peningkatan mutu pendidikan tidak bisa dilakukan hanya dengan memperbaiki 
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kurikulum, menambah buku pelajaran, dan menyediakan laboratorium di sekolah. 

(Suryadi, 2001) 

Jika dilihat dari perspektif sejarah persekolahan, kebermaknaan sekolah selalu 

dilihat sebagai institusi yang menopang kehidupan masyarakat, yaitu untuk memenu- 

hi kebutuhannya. Salah satu kebutuhan tersebut adalah kemilikan kemampuan yang 

diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. (Satori 2006) Oleh karena itu terkait de- 

ngan desentralisasi pendidikan, perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pendi- 

dikan merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Pelaksanaan 

pendidikan tidak dapat diberlangsungkan secara terpisah, jauh dari realitas kebutuhan 

riil masyarakat. (Suryadi, 2001) 

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Tilaar (2000 : 105) menegaskan bahwa 

pendidikan yang benar adalah pendidikan yang hidup dari dan untuk masyarakat. 

Pendidikan yang berdasar pada masyarakat merupakan bentuk pendidikan yang sebe- 

narnya. Pendidikan akan menjadi terasing dari konteks tujuannya apabila partisipasi 

masyarakat diabaikan, karena pendidikan tidak mampu menjawab kebutuhan dan ke- 

budayaan yang nyata. Pendidikan yang terlepas dari masyarakat dan budaya yang ada 

didalamnya  adalah pendidikan yang tidak memiliki akuntabilitas (tanggungjawab). 

2.2.2  Konsep  Pendidikan Berbasis Masyarakat 

Perumusan pendidikan berbasis masyarakat tidak bisa dilepaskan dari  makna 

dua kata utama, yaitu kata “pendidikan” dan kata “masyarakat”. Penjelasan tentang 

pendidikan telah diuraikan pada bab sebelumnya (2.1.1) sedangkan kata masyarakat 

diambil terjemahan dari kata community dari frase community based aducation.  

Pengambilan kata community  untuk menjelaskan pengertian masyarakat ini juga 

sejalan dengan pendapat Kunaryo (Wijanarko 2005 : 45) 

Michael W. Galbraith dengan mengutip pendapat Warren menjelaskan com- 

munity  sebagai  kombinasi dari suatu unit sosial dan sistem yang memiliki tugas uta- 

ma menjalankan fungsi sosial dalam  kewilayahan tertentu. Penekanan keberadaan  
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masyarakat dapat dilihat dari  adanya interaksi antar anggota masyarakat dalam  ling- 

kup wilayah dengan menggunakan komponen dari adat istiadat dan nilai-nilai yang 

sama. (Galbraith 1995) 

Perilaku kolektif manusia yang secara alami membentuk jaringan sosial ke- 

masyarakatan merupakan  hasil  dari proses belajar selama berada dalam  interaksi 

tersebut. Pola hubungan (tingkah-laku) kemasyarakatan inilah yang membentuk nor- 

ma atau adat istiadat sebagai identitas kolektif yang terus diperbaharui sesuai dengan 

perkembangan kebudayaan. (Koentjaraningrat 1990 : 145) Akibatnya, sebuah masya- 

rakat akan secara alamiah berhubungan dalam jaringan keterikatan secara demokratis, 

memberikan pengaruh, mengarahkan dan membagi sumber daya untuk kemajuan, dan 

memberikan rasa solidaritas diantara mereka.  

Koentjaraningrat (1990 : 146-161) merumuskan definisi masyarakat sebagai 

kesatuan hidup  manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu 

yang bersifat kontinyu, dan yang terikat  oleh suatu rasa indentitas bersama. Secara 

lebih jelas Koentjaraningrat memberikan ciri masyarakat  yaitu memiliki pusat orien- 

tasi, persamaan ciri, potensi untuk intraksi, persamaan untuk interaksi, kontinuitas, 

adat-istiadat dan sistem norma, identitas sosial, lokalisasi dan kesadaran wilayah, 

organisasi adat, organisasi buatan, sistem kepemimpian. 

Penjelasan dengan definisi formal tentang pendidikan berbasis masyarakat 

telah ditegaskan Dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional  Bab XV bagi- 

an dua pasal 55. Pendidikan berbasis masyarakat diartikan sebagai bentuk penyeleng- 

garaan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi 

masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. (UU 

Sisdiknas Tahun 2003) 

Comton and Mc Clusky menggunakan istilah “community education for 

development” untuk menjelaskan pendidikan berbasis masyarakat yang  diartikan 

sebagai proses dimana setiap anggota masyarakat hadir untuk mengemukakan semua 
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persoalaan dan kebutuhan, mencari solusi diantara mereka, mengerahkan sumberdaya 

yang tersedia, dan melaksanakan suatu rencana kegiatan atau pembelajaran atau  ke- 

duanya. Sehingga, pendidikan berbasis masyarakat  berangkat dari asumsi bahwa ma- 

syarakat baik desa maupun kota  memiliki potensi  untuk memecahkan permasalahan 

yang dialami secara mandiri dengan menggali potensi yang dimilikinya. (Galbraith 

1995)  

Michael W. Galbraith sendiri memberikan pengertian bahwa pendidikan 

berbasis masyarakat memiliki pengertian yang sama dengan community-based 

education yaitu proses pendidikan dimana individu-individu (dalam hal ini orang 

dewasa) menjadi  lebih berkompeten dalam ketrampilan, sikap, dan konsep-konsep 

mereka dalam mencapai kehidupan  melalui usaha yang lebih, dalam mengontrol 

aspek-aspek lokal masyarakat mereka melalui keterlibatan secara demokratis. 

(Galbraith 1995) 

Dari  beberapa definisi tersebut maka dapat diambil sebuah pemahaman bah- 

wa pendidikan berbasis masyarakat memiliki tujuan utama untuk melayani kekhasan  

kebutuhan masyarakat secara menyeluruh  dengan mengunakan sumber daya  yang  

tersedia secara mandiri. Pendidikan berbasis masyarakat memiliki asumsi bahwa se- 

tiap komponen dari masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan  untuk 

memecahkan  problem sosial masyarakat dengan memobilisasi aksi  bersama. Masya- 

rakat dalam konteks pendidikan berbasis masyarakat adalah agen (pelaksana), tujuan 

dan sekaligus sebagai fasilitator dalam proses pendidikan. 

Implementasi pendidikan berbasis masyarakat diharapkan setiap anggota ma- 

syarakat dapat belajar bersama. Para guru, dewan pendidikan, pengelola dan pelajar 

adalah semua anggota masyarakat dari semua generasi. Para guru tidaklah harus dari 

guru sekolah, akan tetapi mereka yang memiliki pengalaman atau keahlian dapat di- 

jadikan sebagai guru. Guru bertindak sebagai pemimpin yang mengambil peran da- 

lam mencarikan jalan para siswa untuk mencapai pengetahuannya secara terbuka dan 
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memberikan kebebasan untuk mengkaji dengan cara pandang yang berbeda. (Earth 

Systems Science 2005) 

Secara lebih sederhana, formulasi konsep pendididikan berbasis masyarakat 

bertumpu pada tiga pilar utama yaitu “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk 

masyarakat”. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan merupakan jawaban dari 

apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masya- 

rakat merupakan pelaku atau subjek pendidikan yang aktif, bukan hanya sekedar se- 

bagai objek pendidikan sehingga masyarakat betul-betul memiliki, bertangungjawab 

dan peduli terhadap pendidikan. Sedangkan pengertian pendidikan untuk masyarakat 

artinya masyarakat secara aktif terlibat dalam semua program yang dirancang untuk 

menjawab kebutuhan mereka. (Zubaedi 2005 : ) 

Untuk melaksanakan konsep pendidikan berbasis masyarakat setidaknya per- 

lu dipersiapkan lima hal : 1) Teknologi yang digunakan hendaknya sesuai dengan 

kondisi dan situasi nyata  yang ada di masyarakat. 2)  Adanya lembaga atau wadah 

yang statusnya jelas dimiliki, dipinjam, dikelola, dan dikembangkan oleh masyarakat. 

Disini dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengadaan, 

penggunaan, dan pemeliharaan pendidikan luar sekolah. 3) Program pelajar yang 

akan dilakukan harus  bernilai sosial atau harus bermakna bagi kehidupan peserta 

didik atau warga belajar. 4) Program belajar harus milik masyarakat, bukan milik 

instansi pemerintah. 5) Aparat pendidikan luar sekolah tidak menangani sendiri 

programnya, tetapi melibatkan  dengan organisasi masyarakat lainnya. (Zubaedi 2005 

: 139-140) 

Sihombing (1999:17) memberikan ciri-ciri khusus yang memberdakan 

pendidikan berbasis masyarakat dengan pendidikan berbasis sekolah. Pendidikan 

berbasis  masyarakat menurut Sihombing diarahkan tidak semata-mata memintarkan 

anak didik, tetapi juga mencerdaskan. Oleh karena itu pendidikan berbasis 

masyarakat memberikan pelayanan proses pendidikan tidak sebatas pada  
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pengetahuan yang bersifat kognitif akan tetapi melakukan pembelajaran terhadap 

masyarakat tentang segala aspek kehidupan. 

Pendidikan berbasis masyarakat mengharuskan pelaksanaan pendidikan 

berbasis masyarakat tidak jauh dari realitas yang dialami oleh masyarakat, sehingga  

program pendidikan disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil di masyarakat 

mulai dari tingkat perencanaan hingga evaluasi.  Keterlibatan masyarakat mutlak 

diperlukan untuk menampung aspirasi yang menjadi kebutuhan dalam menyusun 

tujuan pendidikan yang diinginkan. 

Oleh karena itu, inti sari dari pendidikan berbasis masyarakat adalah proses 

kesadaran dari hubungan sosial yang diarahkan untuk pengembangan pendidikan da- 

ri, oleh dan untuk masyarakat  dengan memperhatikan kondisi sosial, politik, lingku- 

ngan, ekonomi, dan  faktor lainnya. Untuk melaksanakan program pendidikan berba- 

sis masyarakat perlu adanya kesadaran, kepercayaan dan keterlibatan penuh  anggota 

dengan pemperhatikan kebebasan, kemampuan dana, dan kesediaan untuk mengambil 

peranan. 

2.2.3  Prinsip-Prinsip Pendidikan Berbasis Masyarakat  

Menurut Galbraith sebagaimana juga dijelaskan oleh Zubaedi, keduanya  

memberikan uraian tentang prinsip pendidikan berbasis masyarakat sebagai berikut : 

1. Self determination (menentukan sendiri) 

Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan tangungjawab untuk terlibat 

dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengenali sumberdaya masyarakat  

yang dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan. 

2. Self help (menolong diri sendiri) 

Anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka un- 

tuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka 

menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih  baik  dari pada 
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menggantungkan diri, karena mereka beranggapan bahwa kesejahteraan adalah 

tanggungjawab jawab mereka sendiri. 

3.  Leadership development (pengembangan kepemimpinan) 

Pemimpin lokal harus mendapat pelatihan keahlian seperti pemecahan 

masalah, pengambilan keputusan, dan  memandirikan kelompok untuk mengem- 

bangkan masyarakat secara berkesinambungan. 

4. Localization (lokalitas) 

Potensi  terbesar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terjadi ketika 

masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan untuk 

terlibat dalam  kehidupan di tempat tinggal. 

5. Integrated delivery of service (keterpaduan pemberian pelayanan) 

 Setiap organisasi atau agen yang ada dalam masyarakat secara bersama-

sama melayani masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

6. Reduce duplication of service (mengurangi duplikasi jasa) 

Masyarakat perlu mengkoordinasikan secara menyeluruh segala bentuk 

pelayanan, keuangan, dan sumber daya manusia untuk menghindari  duplikasi 

jasa. 

7. Accept diversity (menerima keanekaragaman) 

Menghindari pemisahan atau pengasingan orang-orang disebabkan oleh 

perbedaan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnik, agama, yang 

menyebabkan terhalangnya  pengembangan masyarakat secara optimal. Termasuk 

perwakilan warga masyarakat seluas mungkin terlibat dalam pengembangan, pe- 

rencanaan, dan pelaksanaan program pelayanan dan aktifitas-aktifitas kemasya- 

rakatan lainnya. 
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8. Institusional responsiveness (tanggungjawab kelembagaan) 

Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus-    

menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik, karena mereka ada untuk 

melayani orang banyak (masyarakat).  

9. Lifelong learning (pembelajaran seumur hidup) 

Peluang untuk belajar secara informal dan formal harus tersedia untuk se- 

tiap anggota masyarakat dari berbagai jenis latar belakang. (Zubaedi 2006 : 138-

138, Galbraith 1995) 

2.3 Proses Pembelajaran  

2.3.1 Definisi Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah kegiatan belajar yang dilakukan siswa 

dan kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru. Proses belajar mengajar merupakan 

inti dari proses pendidikan. Pengertian belajar mengajar ini oleh para ahli pendidikan 

dirangkum dalam istilah pengajaran, dan pada perkembangan terakhir diubah menjadi 

istilah pembelajaran. Belajar, mengajar dan pembelajaran memiliki pengertian yang 

berbeda akan tetapi merupakan satu kesatuan yang mewujdukan pro- ses pendidikan 

yang efektif.  (Rohani 2004 :1-2)  

Belajar merupakan komponen dalam pendidikan yang berkenaan dengan tuju- 

an dan bahan acuan interaksi antara siswa dengan guru. Belajar merupakan tindakan 

dan perilaku siswa yang kompleks yang hanya dialami oleh siswa sendiri. Dimyati 

dan Mudjiono (2006 : 7-8) mengemukakan bahwa siswa adalah menentu terjadi atau 

tidaknya proses belajar. Berhasil atau  gagalnya  pencapaian tujuan pendidikan amat 

tergantung pada proses belajar dan mengajar yang  dialami siswa  dan pendidik baik 

ketika siswa itu berada di sekolah maupun dalam lingkungan keluarga. 
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Belajar adalah sebagai proses dimana suatu organisma berubah  prilakunya 

sebagai akibat dari pengalaman. Proses ini menurut Henri E. Garret berpendapat  bah- 

wa belajar merupakan proses yang berlangusng dalam jangka waktu lama melalui 

latihan maupun pengalaman yang membawa perubahan pada individu dengan cara 

bereaksi atau memberikan respon terhadap perangsang tertentu. Laster D. Crow  ber- 

pendapat kalau belajar merupakan upaya untuk mendapatkan kebiasaan-kebiasaan 

positif dalam bentuk pengetahuan atau sikap. Belajar dianggap berhasil apabila  indi- 

vidu mampu menguangi materi yang mepelajari dengan mempresentasikan dalam ba- 

hasa sendiri.  (Sagala 2003 : 13) 

Untuk lebih memudahkan dalam pelaksanan proses belajar maka prinsip 

belajar dapat memberikan arah pada proses belajar yang efektif. Prinsip belajar 

menurut pandangan pada ahli bidang psikologi pendidikan sebagaimana dikemuka- 

kan oleh Sagala yaitu : 

1. Law of effect yaitu bila hubungan antara stimulus dengan respon terjadi 
dan diikuti dengan keadaan memuaskan, maka hubungan itu diperkuat. 
Sebaiknya jika hubungan itu diikuti dengan perasaan tidak 
menyenangkan, maka hubungan itu akan melemah. Jadi, hasil belajar 
akan diperkuat apabila  memnumbuhkan rasa senang dan puas. 

2. Spread of effect yaitu reaksi emosional yang mengiringi kepuasan itu 
tidak  terbatas kepada sumber utama pemberi kepuasan, tetapi kepuasan 
mendapat penegtahuan baru.  

3. Low of exercice yaitu  hubungan antara perangsang dan reaksi diperkuat 
dengan latihan dan penguasaan, sebaliknya hubungan itu  melemahkan  
jika diperguankan. Jadi hasil belajar dapat lebih sempurna  apabila sering 
diulang dan sering dilatih. 

4. Law of Readiness yaitu bila satuan-satuan dalam sistem syaraf telah siap 
berkonduksi, dan hubungan itu berlangsung, maka terjadinya hubungan 
itu akan memuaskan, Dalam hubungan ini tingkah laku akan terjadi 
apabila yang belajar telah siap belajar. 

5. Law of  primacy yaitu hasil belajar yang diperoleh melalui kesan  
pertama, akan sulit digoyangkan. 

6. Law of intensity yaitu belajar  memberi makna  yang dalam apabila 
diupayakan melalui kegiatan yang dinamis. 
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7. Law of Regency yaitu bahan  yang baru dipelajari, akan lebih mudah 
diingat 

8. Fenomena kejenuhan adalah suatu penyebab yang menjadi perhatian 
signifikan dalam pembelajaran. Kejenuhan adalah suatu sumber frustasi 
bagi peserta didik dan pendidik. 

9. Belongingness yaitu  keterikantan bahan yang dipelajari pada situasi 
belajar akan mempermudah berubahnya tingkah laku. Hasil belajar yang 
memberikan kepuasan dalam proses belajar dan latihan yang diterima erat 
kaitannya dengan kehidupan belajar. Prose belajar yang demikian ini akan 
meningkatkan prestasi hasil belajar peserta didik. (Sagala  2003 : 54-55) 

Pembejaran merupakan perpaduan dari dua aktifitas, yaitu : aktifitas mengajar 

dan aktifitas belajar. Aktifitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam 

konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara mengajar itu 

sendiri dengan siswa.  Suatu  pembelajaran akan disebut berjalan dan berhasil secara 

baik apabila guru mampu mengubah diri siswa dalam arti yang luas serta mampu me- 

numbuhkembangkan kesadaran peserta didik untuk belajar secara mandiri. Sehingga 

pengalaman yang diperoleh peserta didik selama ia terlibat didalam proses pengajaran 

itu, dapat dirasakan manfaatnya secara langsung bagi perkembangan  pribadinya. 

(Djamarah 2002 : 43-45) 

Kunci pokok pembelajaran ada pada seorang guru (pengajar) akan tetapi bu- 

kan berarti dalam proses pengajaran hanya guru yang aktif, sedang perserta didik pa- 

sif. Pengajaran menuntut keaktifan kedua belah pihak yaitu peserta didik dan guru sa- 

ma-sama menjadi subjek pengajaran. Pengajaran yang hanya ditandai  oleh keaktifan 

guru sedang peserta didik hanya pasif, pada hakekatnya disebut mengajar. Demikian 

pula bila pembelajaran dilakukan dengan siswa saja yang aktif tanpa melibatkan ke- 

aktifan guru untuk mengelola secara baik dan terarah maka kegiatan pembelajaran 

hanya disebut belajar. Jadi pembelajaran merupakan perpaduan aktifitas mengajar 

dan belajar. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah,  mengajar dila- 

kukan oleh guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan  oleh siwa sebagai 

peserta didik (Sagala 2003 : 61-64) 
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Proses pembelajaran saat ini telah tereduksi menjadi  bagian dari aspek pendi- 

dikan persekolahan. Kondisi ini menunjukkan  bahwa proses pembelajaran  merupa- 

kan  kegiatan yang paling mendasar dalam kegiatan  pendidikan di sekolah.  Dari pro- 

ses tersebut, siswa mendapatkan hasil belajar dari  suatu interaksi tidak belajar yang 

dilakukan  bersama guru dalam kegiatan pengajaran. 

Guru sebagai pendidik melakukan  rekayasa pembelajaran  berdasarkan kuri- 

kulum yang berlaku, menyusun desain operasional  dan atau menyusun program pem- 

belajaran. Dalam pembelajaran guru harus memahami hakekat dan meteri  pembela- 

jaran yang diajarkan sebagai suatu  pelajaran yang dapat mengembangkan kemampu- 

an berfikir siswa dan memahami berbagai model pembelajaran yang dapat merang- 

sang kemampuan siswa untuk mencapai suatau pengetahuan yang dapat dikontruksi 

sendiri oleh siswa. (Sagala 2003 : 61-65) 

Untuk lebih jelas tentang proses pembelajaran yang pada hakekatnya adalah 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan antara siswa dan guru, Djamarah dan Zain 

(2002 : 46-48) memberikan ciri-ciri  belajar mengajar  sebagai berikut :  

1. Belajar mengajar  memiliki tujuan, yakni untuk membentuk anak didik 
dalam suatu perkembangan tertentu. 

2. Adanya prosedur yang direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. 

3. Kegiatan belajar mengajar ditandai dengan suatu penggarapan materi 
khusus untuk  dipelajari siswa. 

4. Adanya aktifitas belajar siswa sebagai syarat mutlak adanya pemberla- 
jaran. 

5. Dalam kegiatan belajar mengajar guru berperan sebagai pembimbing 
untuk menghidupkan suasana belajar  dengan motifasi dan situasi yang 
kondusif. 

6. Adanya kedisiplinan  yang menjadi kesepakatan antara siswa dan guru. 

7. Adanya batas waktu. Proses belajar mengajar dibutuhkan batas waktu 
tertentu untuk mengetahui pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. 

8. Evaluasi sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar tujuan yang 
telah dicapai dalam proses belajar mengajar. 
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2.3.2 Komponen Proses Pembelajaran  

Proses pembelajaran di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan senyata- 

nya akan terjadi dalam kelas meskipun  pembelajaran itu pada hakekatnya tidak ter- 

ikat oleh ruang dan waktu (Sagala 2003 ; 61-70). Dalam proses pembelajaran tidak 

bisa lepas dari unsur-unsur yang melekat yaitu tujuan, bahan, metode dan alat, sum- 

ber belajar, pendidikan dan siswa,  dan penilaian. Keenam unsur yang merupakan 

bagian dari komponen proses pembelajaran merupakan satu kesatuan yang saling 

terkait.  

2.3.2.1Tujuan 

Tujuan adalah rumusan yang  menunjukkan dan menjelaskan hal yang ingin 

dicapai. Tujuan dalam prose pembelajaran merupakan komponen pertama yang harus 

disusun sebelum pembelajaran diberlangsungkan. Tujuan pembelajaran merupakan 

penjabaran dan pengembangan dari tujuan pendidikan. Tujuan  pembelajaran meru- 

pakan indikator keberhasilan proses  pembelajaran. Oleh karena itu keberhasilan dari 

proses  pembelajaran merupakan  bagian  dari  keberhasilan proses pendidikan.  

2.3.2.2 Materi 

Bahan pembelajaran  pada hakekatnya adalah  isi dari meteri pelajaran atau 

bidang studi yang diberikan pada siswa sanag berlangsungnya proses pembelajaran. 

Tanpa penguasaan bahan yang spesifik guru tidak akan dapat dengan baik melakukan 

proses pembelajaran melalui kegiatan  pengajaran yang pada akhirnya mempengaruhi  

keberhasilan dari tujuan yang hendak dicapai.  

Penentuan materi pengajaran hasrus didasaran ada upaya untuk memenuhi 

tujuan pembelajaran itu sendiri, materi tidak boleh menyimpang dar tujuan pembela- 

jaran.  Penentuan materi belajar ini juag harus disesuaikan dengan usia dan jenjang 

pendidikan serta latar belakang yang dialami siswa.  
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2.3.2.3 Pendidik dan Siswa 

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari pendidikan. Segala sesuatu 

yang telah diprograkan akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar yang meli- 

batkan semua komponen dalam bimbingan, arahkan, dan dorongan guru. Guru  ber- 

tindak sebagai motifator  perlu memperhatikan perbedaan yang menjadi latar bela- 

kang siswa. Perbedaan bakat, latar belakang sosial, kecerdasan yang dimiliki perlu 

menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pembelajaran. 

2.3.2.4 Metode dan Alat  

Metode merupakan suatu cara kerja yang sistematik dan umum. Metode ber- 

fungsi sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembela- 

jaran selain ditentukan  oleh tujuan pembelajaran juga dipengaruhi oleh sesesuaian 

dengan bahan, kempauan guru,  keadaan peserta didik, dan situasi yang melingkupi 

kegiatan proses pembelajaran. 

Banyak ragam  metode pengajaran,  masing-masing metode memiliki kelebi- 

han dan kelemahan. Seorang guru tidak harus terpaku dengan menggunakan satu  me- 

tode, ettapi sebaliknya menggunakan metode yang bervariasi agar jalannya pengajar- 

an tidak membosankan, tetapi menarik perhatian anak didik. Penerapan metode pem- 

belajaran ini juga terkait dengan alat yang tersedia. Alat merupakan segala sesuatu 

yang dapat dipergunakan  untuk mempermudah atau membantu terwujudnya tujuan 

pembelajaran.  

2.3.2.5 Sumber Belajar 

 Yang dimaksud dengan sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat di- 

pergunakan siswa sebagai bahan untuk melangsungkan proses pembelajran baik se- 

cara langsung maupun tidak langsung. Sumber belajar dapat diambil dari berbagai 

sumber diantaranya dari bahan pustaka, pengalaman, surat kabar, mass media, alam 

lingkungan, peristiwa dan lain sebagainya. 
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2.3.2.6 Evaluasi 

Evaluasi merupakan suatu tindakan atau kegiatan untuk mengetahui proses 

pembelajaran telah mencapai target tujuan atau belum. Dengan evaluasi  guru, siswa, 

orang tua dan masyarakat mengetahui dimana letak kekurang dalam proses pembela- 

jaran dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. (Djamarah dan Zain 2002 : 48-

60) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan objek yang dikaji, penelitian Implementasi Pendidikan 

Berbasis Masyarakat di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah Salatiga dilakukan  

dengan menggunakan pendekataan deskriptif kualitatif.  Penelitian dengan 

pendekatan ini memandang fenomena sebagai sebagai satu kesatuan yang utuh 

dengan mengedepankan latar alamiah dan mengandalkan manusia sebagai alat dalam 

pengambilan data. (Moleong 1989 : 30) 

Oleh karena itu penelitian ini memberikan peran besar pada peneliti 

mengamati objek secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran  utuh berdasarkan 

sudut pandang atau persepsi yang diyakini kebenarannya oleh peneliti. Penggalian 

tata  berupa kata-kata, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dilakukan secara ala- 

miah dan apa adanya.  

3.2 Rancangan Penelitian 

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, pelaksanaan penelitian 

dikembangkan dalam bentuk studi kasus dengan berpedoman pada teori yang 

dikembangkan oleh Robert K. Yin (1996). Pengambilan studi kasus sebagai desain  

penelitian dilakukan atas tujuan kemudahan dalam penggalian data, mengingat  fokus  

penelitian merupakan fenomena kontemporer yang ada dalam kehidupan nyata.  

Kasus yang diteliti dalam penelitian ini yaitu fenomena SLTP Alternatif 

Qaryah Thayyibah yang menyelenggarakan model pendidikan dengan basis masya- 

rakat yaitu komunitas masyarakat Desa Kalibening Salatiga. Dalam pendekatan kua- 

litatif, penelitian studi kasus ini akan melibatkan langsung peneliti dalam menggalian 

data sebagai instrumen penelitian. Penggalian data dilakukan dalam lingkup sekolah 
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dan komunitas masyarakat Desa Kalibening yaitu meliputi deskripsi Desa Kalibe- 

ning, sejarah berdirnya sekolah, keadaan sekolah,  perlaksanaan pendidikan dan pro- 

ses pembelajaran, serta peran serta masyarakat dalam proses pembelajaran. 

Dari fakta-fakta  yang menjadi  bagian dari  kasus penelitian kemudian di- 

kembangkan dengan mendapat dukungan data yang sahih kebenarannya melalui 

proses trianggulasi data yaitu dengan mengecek kebenaran data melalui sumber-

sumber lain yaitu wawancara, dokumen dan pengamatan. Dari tiga sumber utama 

kemudian dilakukan proses pemilahan untuk generalisasi guna memperoleh gam- 

baran yang menyeluruh akan objek penelitian.  

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah, yang ter- 

letak Desa Kalibening di kecamatan Tingkir, kota Salatiga, propinsi Jawa Tengah. 

Adapun pertimbangan pengambilan lokasi ini  yaitu : 

Pertama, SLTP Alternatif Qaryah Thoyyibah di Desa Kalibening merupakan 

salah satu dari sekolah alternatif generasi pertama yang dirikan oleh serikat paguyu- 

ban petani Qaryah Thayyibah bersama masyarakat Desa Kalibening dengan  perkem- 

bangan  yang cukup baik. 

Kedua,  Banyaknya media nasional maupun lokal yang mengekspos keber- 

hasilan dari SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah di Desa Kalibening melaksanakan 

proses pembelajaran bermutu dengan  bentuk pendidikan  berbasis masyarakat. 

Ketiga, SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah menyelenggarakan proses 

pembelajaran dengan melawan arus pendidikan pada umumnya, yaitu keberanian 

untuk menolak pelaksanaan ujian nasional sebagai evaluasi akhir pembelajaran yang 

diselenggarakan oleh pemerintah. 
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3.4 Kehadiran Peneliti di Lapangan 

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti dilapangan adalah bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari proses penelitian yang menjadi prinsip untuk membangun 

kesempuraan penelitian. Tanpa kehadiran peneliti mustahil penelitian dapat dilaku- 

kan mengingat kedudukan peneliti dalam penelitian kualitafif adalah sebagai alat un- 

tuk pengumpulan data. 

Sebelum peneliti hadir kelapangan penelitian, terlebih dahulu penelitian 

melakukan kajian kepustakaan untuk menelusuri sumber-sumber yang berkaitan dan 

SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah. Kajian pustaka dilakukan untuk menentukan 

kelayakan ojek penelitian. Selain buku, koran media masa, peneliti juga menelusuri 

internet untuk mencari bahan masukan tentang SLTP Alternatif Qaryah Tahyyibah. 

Setelah data awal dirasa cukup, peneliti melakukan studi kelayakan kelokasi 

sekaligus meminta ijin penelitian kepada pengelola sekolah. 

Pada saat studi kelayakan peneliti melakukan wawancara pendahuluan 

dengan pengeola sekolah sebagai bahan masukan dalam penyusunan proposal. 

Selama penyusunan Proposal penelitian peneliti terkadang berkunjung kelokasi 

penelitian untuk mengikuti perkembangan objek penelitian dan juga untuk konfirmasi 

data yang diperloleh lewat internet atau media massa. Setelah proses bimbingan dan 

ujian prosposal selesai, peneliti melakukan proses perijinan di Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. 

Proses memasuki  lapangan dimulai dari rumah Bahrudin. Dari wawancara 

dengan Bahrudin data yang diperoleh dikembangkan dengan menggunakan teknik  

snowball sampling yaitu dengan melakukan wawancara lebih lanjut dengan pihak 

yang terkait yaitu guru, siswa, orang tua siswa, aparat desa, dan tokoh masyarakat. 

Proses wawancara lebih dilakukan dalam bentuk diskusi sehingga bisa lepas dari 

pedoman wawancara. Data yang diperoleh saat wawancara disimpan dalam 

perekaman dan atau dicatat langsung oleh peneliti.   
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Sebagai kelengkapan dalam pengambilan data, peneliti juga melakukan 

pengambilan gambar, pengamatan lingkungan, dan menelaah data-data (dokumen) 

sekolah yang ada di sekretariat (kantor) termasuk juga data yang ada di komputer 

sekolah. Pengambilan gambar dilakukan diantaranya untuk menggambarkan kondisi 

sekolah dan pelaksanaan proses pembelajaran. Pengamatan lingkungan dilakukan 

untuk memberikan uraian tentang sinergitas sekolah dengan lingkungan masyarakat. 

Telaah dokumen diperlukan untuk mencocokkan data, menggali sumber data baru, 

dan menemukan sejarah berdirinya SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah. 

3.5 Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan 

Sesuai dengan rancangan penelitian yang mengacu pada unit-unit analisis 

pada fokus masalah  dan tujuan penelitian maka penelitian ini dilengkapi dengan data 

pendukung yaitu deskripsi Desa Kalibening. Data diskrispi Desa Kalibening 

diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara dengan masyarakat, serta 

pengambilan dokumen pemerintahan desa, yaitu demografi desa. Data geografi desa 

tidak peneliti temukan karena saat penelitian ini dilakukan pemerintahan desa belum 

membuat. 

Secara garis besar data fokus penelitian yang diambil dibagi dalam dua 

bagian pokok yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari proses 

wawancara dengan informan yaitu siswa, guru,  kepala sekolah, orang tua siswa dan 

tokoh masyarakat Desa Kalibening yang ditentukan secara purposif.   Sedangkan data 

sekunder akan diperoleh dari  penggalian dokumen baik berupa foto-foto, rekaman 

kegiatan, maupun arsip.  

Penggalian data dilakukan dengan multi sumber bukti. Maksudnya, peneliti 

tidak serta merta percaya pada sumber data tunggal, tetapi akan menggali dengan 

pendekatan yang berbeda dan atau pada sumber yang berbeda. Dengan metode ini, 

peneliti tidak serta merta percaya pada sumber data tunggal, tetapi akan menggali 

dengan pendekatan yang berbeda dan atau pada sumber yang berbeda dengan cara 
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mengembangkan informasi dari unforman kunci dengan menggunakan teknik bola 

salju (snowball sampling) 

Dengan menggunakan  teknik purposif ini ditetapkan sample informan 

sebagaimana tabel 1.1 berikut : 

Tabel 1.1 Daftar Informan 

NO NAMA INFORMAN JABATAN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Bahrudin 

Tholib 

Hanif 

Amri 

Jono 

Ahmad 

Syamsul 

Emi 

Nia 

Ridwan 

Siti Maryam 

Rifqoh 

Wikan 

Rokayah 

Koordinator Pengelola Sekolah 

Guru 

Siswa 

Siswa 

Guru 

Guru 

Siswa 

Siswa 

Siswa 

Orang tua siswa 

Guru 

Guru dan orang tua siswa 

Guru 

Orang tua siswa 

 

Hasil data yang diperoleh dicatat dan diberikan nomor kode untuk 

memudahkan dalam pencarian dan pencocokkan. Data yang diperoleh dari dokumen 

diberikan kode : xx/Dok-PBM/xxxx. Data yang diperoleh dari hasil wawancara diberi 

kode : xx/Wcr-PBM/xxxx. Data yang diperoleh dari pengamatan diberi kode : 

xx/Obs-PBM/xxxx. Pemberian nomor kode ini menunjukan secara berurusan yaitu 

nomor data, jenis data, dan angka tahun. 
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Sedangkan dalam penggalian data penelitian ini akan menggunakan 

setidaknya tiga metode pengumpulan data, yaitu : 

 Observasi.  

Observasi digunakan dalam penelitian bertujuan untuk  memperoleh data 

yang lengkap dan terperinci melalui pengamatan yang seksama dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang diteliti. 

(Nasution 2003 : 59-60) 

Teknis pelaksanaan observasi dilapangan dilakukan dengan menelusuri wila- 

yah desa, mengamati lingkungan sekolah dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah 

diantaranya yaitu, kegiatan pembelajaran di kelas, olahraga, makan pagi bersama, 

penggunaan waktu istirahat, pelatihan, diskusi siswa,  pelatihan jurnalistik dan terli- 

bat secara tidak langusng dalam proses pembelajaran dikelas, gelar karya, pencarian 

sumber air untuk pertanian. Observasi juga dilakukan untuk mengamati bentuk ba- 

ngunan sekolah, fasilitas sekolah, kehadiran siswa, kehadiran guru, cara pemberian 

pembelajaran oleh guru, dan keadaan masyarakat desa. 

Kegiatan observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang mendukung 

tentang pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat dan pelaksanaan proses 

pembelajaran di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah Kalibening Salatiga. 

 Wawacara 

Wawancara dilakukan pertama kali dengan informan kunci yaitu Bahrudin. 

Penentuannya diakukan dengan purposive-sampling dengan mendasarkan pada 

tingkat kepentingan dan tujuannya. Pertimbangan dalam penentuan informan kunci 

ini, yaitu kedudukan Bahrudin sebagai koordinator pengelola sekaligus pendiri se- 

kolah. Dari informasi yang disampaikan oleh Bahrudin ini akan  dikembangan dalam 

wawancara lebih lanjut sesuai dengan prinsip snow ball. Dengan demikian, peneliti 
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terus mencari informasi seluas mungkin kearah variasi yang dikendalikan oleh fokus 

penelitian sampai data yang diperoleh maksimal.  

Ada empat tahapan yang dilakukan peneliti dalam melakukan wawancara, 

Keempat tahapan itu meliputi : 1) menentukan siapa yang diwawancarai, 2) mem- 

persiapkan pedoman pokok wawancara, 3) melakukan wawancara, 4) menghentikan  

dan merangkum hasil wawancara. Pada tahap pertama peneliti menentukan siapa saja  

orang-orang yang akan diwancarai terdiri atas informan kunci dan informen terpilih. 

Informan kunci terdiri atas orang-orang yang terlibat secara langsung dalam proses 

pembelajaran. 

Tahap kedua adalah mempersiapkan wawancara dengan mempersiapkan draf  

pertanyaan sementara  sesuai dengan fokus yang memuat pokok-pokok pikiran yang 

ingin diungkap. Daftar pertanyaan sementara tersebut selanjutnya dapat dikembang- 

kan sesuai dengan fokus penelitian. 

Tahap ketiga yaitu  melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara di- 

mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum kemudian menjurus kearah 

fokus,a da juga pertanyaan yang langsung menagrah apda fokus penelitian.  Dalam 

melakukan wawancara ini peneliti memberikan kebebasan kepada informan untuk 

menyampaikan informasi dengan tetap senantiasa mengarahkan  agar jangan 

melenceng terlalu jauh dari tujuan fokus penelitian.  Untuk itu peneliti selalu 

berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. 

Tahap keempat adalah menghentikan wawancara. Wawancara dihentikan jika 

peneliti sudah mendapatkan informasi yang cukup atau responden sudah lelah. Tetapi 

ada juga wawancara yang dihentikan sendiri oleh karena terbatasnya waktu bagi 

responden.  

Dari  hasil wawancara dengan Bahrudin,  peneliti mengembangkan informasi 

pada guru dan siswa, dan wali murid. Dengan siswa peneliti menanyakan bagaimana 

proses pembelajaran dilakukan di sekolah terkait dengan persoalan sumber belajar, 
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metode belajar, hubungan guru dan murid, jadwal pelajaran. Hal senada juga peneliti 

lakukan pada  guru dan orang tua siswa namun fokus kajiannya berbeda. 

 

 Studi Dokumen 

Dokumen memberikan andil besar dalam kesempurnaan data penelitian untuk 

melengkapi data ayang diperoleh melalui wawancara dan Observasi.  Penggunakan 

teknik dokumen dalam penelitian ini didasarkan beberapa alasan yaitu. Kejadian yang 

telah lampu hanya dapat direkam lewat dokumen. Studi dokumen meupakan suatu 

teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, 

baik tertulis, gambar, maupun elektronik. 

Dokumen yang akan diambil dalam penelitian ini meliputi, dokumen kegiatan 

sekolah, dokumen proses belajar mengajar, dan dokumen kegiatan siswa, demografi 

Desa Kalibening. Dokumen sekolah ini menyangkut, keadaan sekolah, data guru, data 

siswa, sarana prasarana, penggajian, kegiatan siswa, karya siswa, dan profile sekolah. 

3.6 Analisis Data 

Analisa data dilakukan dengan berpedoman pada unit-unit analisis yang te- 

rangkum dalam fokus penelitian dengan mengkaitkan pada proposisi (teori-teori da- 

lam kajian pustaka) sebagaimana disarankan oleh Yin (1996 : 126). Fokus  masalah 

merupakan batasan yang menjadi pedoman dalam menganalisa data. Pelaksanaan 

analisa data dilakukan sejak penggalian data dilakukan yaitu mulai dari pengorga- 

nisasian, mengurutkan data  ke dalam pola,  kategori dan satuan uraian dasar  sehing- 

ga dapat  temukan tema dan dapat dirumuskan menjadi sebuah rumusan yang dapat 

diuji kebenarannya.  

Proses analisis data dilakukan dari mengumpulkan bahan data yang diperoleh 

dari wawancara, pengamatan dan dokumen.  Hasil dari tiga sumber utama ini ditela- 

ah, dibaca dan dipelajari untuk ditentukan tema-tema pokoknya. Tema-tema  yang 
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tidak sesuai dengan fokus penelitian sebagai unit analisis direduksi.  Hasil dari reduk- 

si data ini kemudian disusun, diurutkan dalam tipologi satuan yaitu mengenai latar 

penelitian, pelaksanaan  pendidikan dan proses  pembelajaran.  

Dalam  proses reduksi data untuk menyusunan tipologi satuan, data yang 

diambil dari tiga metode yang berbeda akan ditandai dengan kode seperti yang tertera 

dalam proses penggalian data dengan menambahkan kode nomor halaman, baris, atau 

palagraf yang disesuaikan dengan jenis data yang ada. Kode nomor halaman dising- 

kat dengan “hal”, baris disingkat dengan “brs” palagraf disingkat dengan “pal” Proses 

ini diharapkan akan memudahkan dalam pencarian kembali sumber data yang asli 

(verifikasi) 

Contoh wawancara dengan Emi berikut :   

Ya kayak teman sendirilah, Apa lagi Pak Ahmad. Sampai-sampai Pak Ahmad 
itu dapat julukan, Pak Ahmad yang tidak pernah tua. Pokoknya seperti teman 
biasa. (08/Wcr-PBM/2006, Brs. 35-37) 

Kode ini menunjukan data diperoleh dari wawancara nomor 8 yang diambil 

pada tahun 2006 dan teks tertera pada baris antara 35-37. 

Akhir dari proses analisis data yaitu menarikan kesimpulan yang dilakukan 

dengan mencari intisari data yang dapat mewakili hasil temuan penelitian secara ge- 

neral (umum). Dalam proses akhir ini, data-data  yang masih kabur diteliti kembali 

sampai pada suatu keyakinan akan kebenaran dan keabsahannya.  

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk mengenguatkan kebenaran dalam penelitian dengan pendekatan kuali- 

tatif, data yang diambil perlu dicek kebenarannya melalui proses pengujian keabsah- 

an data. Pengujian keabsahan data di lakukan dengan empat kriteria, yaitu pengujian 

derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (de 

pendability), dan kepastian (confirmabi lity).  
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Untuk dapat mencapai  keempat kriteria tersebut maka dalam penelitian ini 

akan digunakan strategi : memperpanjang waktu penelitian, ketekunan dalam penga- 

matan, trianggulasi, pengecekan rekan sejawat melalui diskusi, kecukupan bahan re- 

ferensial, memberikan uraian rinci  dalam pengambilan data, auditing terhadap data 

yang dikumpulkan. Penggunaan strategi ini sejalan dengan pendapat yang disampai- 

kan  Nasution (2003 : 114-121), Moleong (1989 : 192-206), dan  Yin  (1996 : 38-46) 

3.8 Pertimbangan Etika Penelitian 

Agar penelitian dapat  berlangsung dengan lancar, baik dan mendapatkan data 

yang optimal peneliti menghindari konflik-konflik yang  kemungkinan bisa menjadi  

dengan subjek yang diteliti. Konflik ini bisa terjadi mengingat hakekat dari penelitian 

kualitatatif bersifat subjektif. Untuk itu selama penelitian  berlangsung penulis meng 

gunakan prinsip etik seperti yang ditulis oleh Mantja (1989) sebagai berikut : 

1. Memperhatikan dan menghargai responden 

2. Memperhatikan kepekaan, minat dan hak asasi responden. 

3. Mengkomunikasikan maksud peneliti kepada responden 

4. Tidak melanggar kebebasan dan tetap menjaga rahasia pribadi responden. 

5. Tidak mengeksploitasi responden 

6. Mengkomunikasikan hasil penelitian kepada responden atau pihak-pihak 
terkait secara langsung jika diperlukan. 

7. Memperhatikan pandangan responden yang muncul, sehingga responden 
memiliki pandangan dan penafsran terhadap sekitarnya.  
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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHSAN  

 

4.1 Temuan Penelitian 

4.1.1 Deskripsi  Desa Kalibening 

Kalibening, nama desa yang diambil dari kata Libeng Ing, pedagang  keturu- 

nan Cina yang singgah pada ratusan tahun yang lalu di Kalibening.  Secara adminis- 

tratif, Kalibening masuk dalam wilayah Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Propinsi 

Jawa Tengah. (11/Wcr-PBM/2006, Brs. 1-21) Dari ibu kota propinsi di Semarang, 

desa yang berada di lereng gunung Merbabu itu berjarak kurang lebih 80 km. Semen- 

tara itu, dari pusat Kota Salatiga, Kalibening berjarak kurang lebih 3 km ke arah ti- 

mur melalui sebuah jalan beraspal cukup baik yang  dilalui oleh angkutan kota.  

Kalibening adalah desa yang subur. Disepanjang jalan desa tumbuh banyak 

pepohonan rindang di sela-sela perumahan penduduk dan juga di antara lahan persa- 

wahan yang menjadi ladang. Wilayah  Desa Kalibening di belah oleh sungai menjadi 

dua perkampungan. Di sepanjang aliran sungai inilah, lahan pertanian warga senan- 

tiasa basah meski musim kemarau sudah datang. Namun dari penuturan Rifqah, lahan 

pertanian yang bisa digarap saat musim kemarau sudah jauh berkurang, karena sum- 

ber air diseputar Kalibening banyak diambil untuk kebutuhan industri. (11/Wcr-PBM/ 

2006. Brs. 5-6)j 
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Gambar 4.1 Desa Kalibening Dengan Latar Gunung Merbabu 

Dengan jumlah penduduk 1.552 orang yang terdiri atas  717 laki-laki  dan 835 

perempuan, warga Desa Kalibening tinggal dalam 9 rukun tetangga (RT) dengan 2 

wilayah rukun warga (RW). Sedangkan jumlah kepala keluarga mencapai 460 orang 

yang seluruhnya beragama Islam. (01/Dok-PBM/2006) Kuatnya pengaruh Islam yang 

bercorak ke-NU-an membawa masyarakat desa ini pada kekhasan pola hidup 

keseharian kaum santri. Bagi pemuda desa, mengaji kitab-kitab agama di pon- dok 

sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sehingga tradisi Islam begitu 

mewarnai kultur Desa Kalibening. (11/Wcr-PBM/2006. Brs. 23-31) Untuk Ibadah 

harian sebagian besar warga menjalankan di Musala sebagai tempat peribadatan hari- 

an warga Kalibening dalam sekup kecil di rukun tetangga (RT).  

Rifqoh salah seorang warga Kalibening yang juga menjadi salah satu guru di 

SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah menuturkan, bahwa pemuda di Desa Kalibening 

yang tidak bisa membaca kitab agama dalam bahasa Arab dengan sendirinya akan 

malu pada masyarakat.  Oleh karena itu, pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin yang 

terletak di RT 08 Kalibening masih berdiri sampai sekarang dan banyak dihuni oleh 

para santri. Pesantren ini pula yang menjadi pusat belajar agama bagi masyarakat 

Kalibening. (11/Wcr-PBM/2006, Brs 23-28) 
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Dilihat dari sisi ekonomi mayoritas penduduk Desa Kalibening bekerja pada 

sektor pertanian yaitu sebagai buruh petani (85 orang), dan sebagian dari mereka 

yang bertani dengan memiliki lahan sendiri (61 orang). Usaha lainnya yang dilakukan 

oleh penduduk untuk memenuhi  kebutuhanya yaitu sebagai buruh industri (79 

orang), pedagang (21 orang), buruh bangunan (68 orang)  pengangkutan (6 orang) 

pegawai negeri ( 45 orang) pensiunan 16 orang. (01/Dok-PBM/2006) 

Dengan komposisi mata pencaharian  penduduk seperti tersebut di atas tidak 

membuat penduduk berlebih penghasilannya, akan tetapi mayoritas penghasilan rata-

rata penduduk tergolong rendah. (11/Wcr-PBM/2006. Brs 7-8); Hal ini memberikan 

imbas pada sebagian kecil warga yang mampu menyelesaikan pendidikan pada jen- 

jang akademi/perguruan tinggi yaitu sebanyak 76 orang. Sebagian besar penduduk 

Desa Kalibening hanya menyelesaikan pendidikan pada sekolah dasar yaitu 249 

orang.  Sedangkan yang  tidak tamat SD 85 orang, belum tamat SD 569 orang, tidak 

sekolah 67 orang, tamat SLTP 195 orang, tamatan SLTA 163 orang. (01/Dok-PBM/ 

2006) 

4.1.2 Latar Belakang Sejarah Berdirinya SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah 

Dari hasil wawancara dengan Bahrudin, tokoh pendiri sekaligus koordinator 

pengelola SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah, kehadiran SMP Alternatif Qaryah 

Thayyibah tidak dapat lepas dari realitas kehidupan yang dialami oleh masyarakat 

Desa Kalibening. Keadaan kehidupan petani desa yang selalu berada dalam kondisi 

terbelakang akibat dari terhambatnya kesempatan mereka untuk mendapatkan kema- 

juan melalui pendidikan yang layak. Selain itu, kondisi  pendidikan di Indonesia yang 

tidak memungkinkan petani mengenyam pendidikan bermutu secara murah.  (01/ 

Wcr-PBM/2006, Brs. 16-28; Wisudo 2005.a) 

Melalui lembaga lembaga swadaya masyarakat (LSM) Paguyuban Petani 

Berkah Alam, Al-Barokah yang ia dirikan, Bahrudin berupaya  mewujudkan impian-

impiannya. Aktifitas di LSM  petani semakin membukakan hati dan pikirannya 
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menangkap realitas hidup yang dialami para petani. Dia terus aktif didalamnya, 

membela nasib dan hak-hak para petani. Sampai, jaring-jaring kelompok LSM petani  

menebar semakin luas, membentuk ikatan kuat di antara mereka dalam  persamaan 

nasib. (Dahlan 2006; Wisudo 2005.c) 

Pada tanggal 14 Agustus 1999 paguyuban-paguyuban petani dari 13 daerah 

yang ada di  wilayah Semarang dan Salatiga bersatu dalam perserikatan. Di tempat 

usaha Roy Buddhianto Handoko, Hotel Bringin, Salatiga, kelompok-kelompok petani 

berkumpul membentuk organisasi baru. Awalnya kegiatan tersebut dimaksudkan un- 

tuk mengembangkan kelompok petani dan pedagang kecil yang berpindah-pindah 

tempat (candak- kulak) di Kalibening, Salatiga, yang berdiri sejak akhir  80-an dan 

awal 90-an. Namun,  karena pertimbangan strategi gerakan sosial, kelompok petani  

yang hadir sepakat membentuk serikat paguyuban petani. (Dahlan 2006) 

Atas usul  Raymond Toruan dari  Harian The Jakarta Post, disepakati nama 

Qaryah Thayyibah sebagai nama organisasi serikat paguyuban petani yang baru 

dibentuk. Qaryah Thayyibah yang diambil dari bahasa Arab dengan arti desa yang 

indah dianggap cukup mewakili eksistensi mereka dalam mewujudkan masyarakat 

desa yang berperadaban maju (civil society). (Dahlan 2006)  

Lewat SPPQT inilah Bahrudin mendapatkan posisi yang cukup stategis 

sebagai ketua. Keperpihakan pada nasib petani kecil tidak pernah luntur. Program-

program pendidikan terus dilakukan oleh SPPQT disamping program lain yang telah 

diagendakan. Khusus program pendidikan sebelum  tahun 2003 lebih banyak 

dilakukan dalam bentuk pelatihan dan training. Isu yang  mengemuka saat itu berupa 

isu yang berkaitan dengan masalah perempuan, pertanian yang bertumpu pada system 

organik, manajemen koperasi, dan pembangunan yang berwawasan keadilan sosial. 

Niat untuk mendirikan lembaga pendidikan bagi anak petani mulai terbuka 

ketika SPPQT yang ia pimpin mendapat simpati dari partai politik pasca pemilu 2004. 

SPPQT berkenalan dengan Partai Keadilan Sejahtera pada pertengahan tahun 2003, 
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menjadikan SPPQT memiliki jaringan pendidikan dengan Yayasan Sekolah Rakyat 

(YSR), yaitu yayasan yang membidangi pendidikan khususnya sebagai pem- bina 

tempat kegiatan belajar (TKB) SMP terbuka se-Indonsia. (Dahlan 2006) 

Dari YSR, SPPQT memahami konsep tentang SMP terbuka yang menjadi 

pilihan alternatif untuk mengembangkan pendidikan di kalangan petani. Dari rapat-

rapat yang digelar SPPQT, anggota akhirnya sepakat untuk membentuk SMP terbuka. 

Meskipun demikian, visi dan misi organisasi SPPQT tidak dapat ditinggalkan. Dalam 

arti lain, konsep SMP terbuka adalah bentuk sedangkan isinya adalah semangat 

SPPQT untuk menciptakan pendidikan bermutu, tidak ekslusif untuk kalangan terten- 

tu, lebih terbuka  dan terjangkau bagi masyarakat luas. (01/Wcr-PBM/2006, Brs. 30-

32) 

Kesempatan SPPQT untuk membentuk lembaga pendidikan murah dan ber- 

mutu tinggal menunggu waktu kesiapan anggotanya. Bahrudin sebagai ketua berini- 

siatif untuk mengawali berdirinya lembaga pendidikan di kampungnya. Momen pen- 

daftaran siswa  tahun ajaran 2003 dengan mahalnya biaya pendidikan yang harus di- 

keluarkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, dipergunakan oleh Bahrudin 

untuk  mengutarakan gagasan tentang pendirian sekolah alternatif pada warga  Kali- 

bening.  

Kata Bahruddin : 

Kita mendirikan sekolah karena terusik oleh realitas yang dialami masyarakat, 
terutama petani. Mereka hidup dalam kondisi yang tidak memungkinkan 
mengembangkan kualitas hidup. Karena struktur pertanian yang memiskinkan 
mereka, harga gabah sulit naik tetapi pupuk dan obat-obatannya terus 
melambung. Petani menjadi terbelakang akibat dari system yang menghambat 
kesempatan mereka mendapatkan kemajuan. Kita bisa lihat realitas 
pendidikan kita. (01/Wcr-PBM/2006, 30-35) 

 

Dalam kompas juga diberitakan sebagai berikut:   

Pada pertengahan tahun 2003 anak pertamanya, Hilmy, akan masuk SMP. 
Hilmy telah mendapatkan tempat di salah satu SMP favorit di Salatiga. 
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Namun, Bahrudin terusik dengan anak-anak petani lainnya yang tidak mampu 
membayar uang masuk SMP negeri yang saat itu telah mencapai Rp 750.000, 
uang sekolah rata-rata Rp 35.000 per bulan, belum lagi uang seragam dan 
uang buku yang jumlahnya mencapai ratusan ribu rupiah. “Saya mungkin 
mampu, tetapi bagaimana dengan orang-orang lain?" tuturnya. "Saya ingin 
membuat sekolah yang murah, tetapi berkualitas. Saya tidak berpikir saya 
akan bisa melahirkan anak yang hebat-hebat. Yang penting mereka bisa 
bersekolah," kata Bahrudin. (Wisudo 2005.a) 

 

Bahrudin yang juga sebagai ketua RW dimudahkan dalam mengajak warga- 

nya bermusyawarah membahas rencana pendirian  sekolah bagi anak-anak  warga 

kampung. Bahrudin mengambil langkah untuk menyampaikan undangan  kepada 

warga yang anaknya akan masuk ke pendidikan SMP. Jumlah warga yang hadir saat 

itu 30 orang.  Dalam pertemuan itu dibicarakan antara lain yaitu: adanya keresahan 

biaya pendidikan yang dirasa berat, sementara pada bagian lain para orang tua tentu 

tidak tega jika harus membiarkan anaknya tidak melanjutkan sekolah. Keresahan ini 

semakin lama semakin menguat karena para orang tua di Kalibening berkeyakinan 

bahwa membiarkan anaknya tidak melanjutkan sekolah sama halnya memangkas 

masa depan mereka. (Dahlan 2006) 

Maka atas usulan dan kesepakatan warga dirintislah sebuah SLTP alternatif 

dengan harapan mampu menjawab persoalan yang dihadapi warga. Dari 30 orang 

warga yang diundang, 12 orang  menyatakan siap  bergabung dengan menyekolahkan 

anak mereka ke sekolah yang mereka bentuk,  termasuk Bahrudin. Tepat pada bulan 

Juni 2003 saat ajaran baru dimulai, sekolah yang digagas oleh Bahrudin bersama 

SPPQT dan masyarakat Desa Kalibening berdiri dengan nama SLTP Alternatif 

Qaryah Thayyibah.  (01/Wcr-PBM/2006, Brs. 33-38; Wisudo 2005.a) 

Dengan modal semangat 12 siswa pertama, proses belajar mengajar dimulai 

dengan menumpang di rumah keluarga Bahrudin. Model sekolah terbuka dijalankan  

oleh pengelola dengan menginduk pada SLTP 10 Salatiga. Keterbatasan sarana pra- 

sarana tidak menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Berkat bantuan Roy Budhi- 



43 

 

anto Handoko, direktur Indonet Salatiga SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah dapat 

belajar dengan sistem pendidikan yang jauh lebih baik melalui jaringan internet yang 

dipancarkan selama 24 jam. (01/Wcr-PBM/2006, Brs. 72-75)  

 

 
                          

Gambar 4.2 Siswa SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah Angkatan I 
 

Keseriusan mengelola pendidikan alternatif, dengan dukungan seluruh kom- 

ponen komunitas sekolah (guru, pengelola, siswa, dan masyarakat) memberikan peru- 

bahan positif terhadap kualitas  proses belajar mengajar di sekolah. Perhargaan satu 

persatu didapatkan dari mulai prestasi siswa sampai dengan penghargaan  model pen- 

didikan berbasis masyarakat yang kritis kreatif dan berbudaya. 

Pada perkembangan selanjutnya sebagaimana dituturkan oleh Bahrudin se- 

bagai pengelola sekolah, SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah menjelang tahun ketiga 

keluar dari bentuk sebagai sekolah terbuka dan lebih memilih sebagai sekolah dengan 

berbasis masyarakat murni. Pendidikan berbasis masyarakat adalah cita-cita sejak 

awal berdirinya. Akan tetapi karena pertimbangan strategi pengembangan sekolah 

yang masih awal berdiri, model sekolah terbuka adalah pilihan terbaik saat itu. Bagi 

Bahrudin yang juga mendapat dukungan seluruh warga sekolah, jika pendidikan itu 

berbasis masyarakat maka semua bentuk penyelengaraan sekolah harus digagas, di- 



44 

 

laksanakan, dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Jika masih ada intervensi 

dari pemerintah maka itu bukan  dinamakan sekolah berbasis masyarakat. (01/Wcr-

PBM/2006, 53-63)  

4.1.3 Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat  

4.1.3.1 Visi Dan Misi Sekolah 

Keperpihakan pada masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pela- 

yanan pendidikan dengan layak merupakan basis gerakan bagi SLTP Alternatif Qar- 

yah Thayyibah untuk melawan pendidikan persekolahan yang membelenggu. Sebagai 

pengelola, Bahrudin menjelaskan bahwa pemikiran semacam itu condong pada sosok 

Ivan Illich yang secara nyata  menginginkan pembebasan masyarakat dari belenggu 

sekolah.   

Kita tidak tahu siapa itu Paulo Faire dan Ivan Illich, tetapi saya condong pada 
Ivan Illich. Sepanjang yang saya tahu, kalau Ivan Illich memiliki pemikiran 
untuk membebaskan masyarakat  dari sekolah. (05/Wcr-PBM/2006, Brs. 14-
22 ) 

 

Sekolah  Alternatif Qaryah Thayyibah sebagai sekolah berbasis masyarakat 

memiliki tujuan pembelajaran seperti yang termaktub dalam visi dan misi dan tujuan 

sekolah  yaitu : 

Visi   : Keberdayaan komunitas   

Misi  : Menggalakkan, mendinamiskan, dan menyelengarakan 

pembelajaran komunitas 

Tujuan Pendirian : 1. Untuk membuat wadah guna mendidik anak-anak petani    

secara kolektif bersama komunitas. 

2. Memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak 

petani. 
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3. Mencetak peserta didik yang siap memajukan lingkungan 

dimana mereka berada dalam komunitas tempat 

tinggalnya. (03/Dok-PBM/2006) 

 
 

Gambar 4.3 Logo SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah 

4.1.3.2  Pengelolaan Sekolah 

Pengelolaan dapat diartikan sebagai usaha untuk mengelola sekolah, pada 

SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah diarahkan untuk mewujudkan pembelajaran yang 

mandiri dan tujuan pendirian sekolah yaitu: untuk membuat wadah guna mendidik 

anak-anak petani secara kolektif bersama komunitas; memberikan pendidikan yang 

terbaik untuk anak-anak petani; dan mencetak peserta didik yang siap memajukan 

lingkungan dimana mereka berada dalam komunitas tempat tinggalnya. (03/Dok-

PBM/2006) 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut  SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah 

tidak menggantungkan diri pada salah satu tokoh sentral  (kepala sekolah). Penge- 

lolaan sekolah lebih banyak ditangani secara bersama oleh seluruh komponen dalam 
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bentuk hubungan kekeluargaan dan kegotongroyongan. “soal bagaimana sekolah ini 

dikelola,  ya dipikir bareng-bareng, jangan sampai ada pihak yang merasa keberatan” 

kata Bahrudin ketika ditanya peneliti. (01/Wcr-PBM/2006, Brs. 79-80)  

Dalam struktur organisasi, SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah tidak mengenal 

istilah kepala sekolah. Keberlangsungan proses belajar mengajar ditangani oleh koor- 

dinator yang duduk dalam struktur pengelola yang terdiri dari 9 guru dan 1 tenaga ad- 

minitrasi yang diambilkan dari pengurus SPPQT Salatiga. Hirarki kepemimpinan da- 

lam organisasi sekolah sangat sederhana yang difokuskan pada hubungan keberfung- 

sian dalam  kegiatan belajar yaitu hubungan antara guru dan murid sebagai teman 

belajar dan pengelola yang menyediakan sarana pendidikan. 

Oleh karena itu inisitaif dalam perencanaan atau gagasan untuk memajukan 

sekolah tidak bersifat top down. Akan tetapi lebih banyak muncul dari bawah melalui 

diskusi yang dilakukan secara tidak sengaja ketika guru, siswa atau orang tua wali mu 

rid bertemu dalam kegiatan non formal di sekolah. (05/Wcr-PBM/2006, Brs. 80-81) 

Perbincangan di dapur rumah  Bahrudin misalnya, seolah telah menjadi tradisi 

guru-guru, pengelola sekolah dan wakil siswa untuk membahas berbagai  persoalan 

sekolah. (09/Wcr-PBM/2006, Brs. 51; 14/Wcr-PBM/2006, Brs. 51-56; ) Dari perbin- 

cangan nonformal itu kemudian dibawa ke forum resmi sekolah setiap satu bulan 

sekali. Pada pertemuan inilah hadir seluruh komponen sekolah untuk  memecahkan 

permasalahan yang penting di sekolah. (09/Wcr-PBM/2006, Brs. 17-19) 

Manajemen sekolah yang tidak dilembagakan adalah sebuah pilihan bersama 
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untuk menghemat jalur birokrasi. Alasannya sebagaimana disampaikan oleh Bahru- 

din adalah karena institusi sekolah tidak ingin terjebak dalam lembaga persekolahan 

yang tidak berpihak pada masyarakat seperti pada lembaga pendidikan formal umum- 

nya yang terbelenggu oleh jalur birokratis dan tidak efisien. Oleh karena itu, Bahru- 

din mengaku bahwa sekolah ini dikelola dengan sangat sosialis. Sehingga sekolah 

tidak diakui sebagai milik pribadi meski berada di rumahnya. (01/Wcr-PBM/2006, 

Brs. 90-96; 05/Wcr-PBM/2006, Brs. 107-112) 

 

Gambar 4.4 Diskusi Guru di Dapur Bersama Peneliti 

Dengan tidak adanya bentuk-bentuk manajemen sekolah yang dibakukan, 

justru menurut pandangan para guru justru lebih dinamis. Masing-masing guru,  

siswa, pengelola dan orang tua siswa terlibat secara lebih dekat program yang akan 

dilakukan. Sehingga seluruh komponen sekolah dapat terlibat dalam berpartispasi 

secara aktif mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Dengan cara ini maka 

seluruh komponen sekolah, termasuk masyarakat merasa sebagai bagian dari institusi 
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sekolah dan sekolah merupakan aset yang dimiliki bersama. 

Dalam hal pengorganisasian kegiatan, SLTP aternatif QT diuntungkan dengan 

sifat lokalitas yang dimilikinya, setiap saat siswa, guru, pengelola dan orang tua siswa 

dapat betemu. Lingkungan sekolah yang relatif dekat antara guru, siswa,  pengelola, 

orang tua dan masyarakat memungkinkan SLTP Alternatif QT  melakukan koordinasi 

dan evaluasi kapan saja tanpa harus menunggu waktu yang tepat. Dari aspek lokalitas 

inilah guru, orang tua, pengelola dan siswa dapat secara kontinyu memantau perkem- 

bangan sekolah termasuk juga perkembangan peserta didik setiap waktu.  

Dari sifat lokalitas ini pula pembiayaan sekolah yang menjadi bagian dari 

beban pendanaan orang tua sedikit dapat ditekan. Pos pengeluaraan orang tua yang 

dapat dialihkan dengan konsep lokalitas yaitu  biaya transpotasi  termasuk uang jajan. 

Untuk biaya transport dari Kalibening ke Kota Salatiga saja, orang tua siswa biasanya 

harus menyediakan uang sedikitnya Rp. 5000,-  perhari. Dari uang saku ini dapat di- 

alihkan untuk di pendanaan pembelian sarana belajar siswa yaitu komputer, pembe- 

lian gitar, kamus bahasa inggris dan  sarapan pagi di sekolah. (09/Wcr-PBM/2006, 

Hal. 6-12) 

Sementara itu fungsi dari sarana belajar ditinjau kembali sesuai dengan ke- 

pentingannya. Jika yang dibutuhkan siswa untuk dapat belajar secara mandiri ber- 

wawasan luas adalah internet, maka itu  adalah perioritas.  Oleh karena itu sekolah di 

Qaryah Tahyyibah tidak diidentikkan dengan gedung megah berpagar tinggi yang 

memakan banyak biaya sementara kemanfaatannya tidak  memiliki relevansi dengan  

kemampuan siswa dalam meningkatkan wawasan berfikirnya. 
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Dijelaskan oleh Ahmad saat diskusi bersama dengan Bahrudin, Sujono, dan 

peneliti sebagai berikut :  

Kalau bisa murah kenapa mahal, kalau ingin pintar tidak mahal, ya hindari 
sekolah regular. Kita bikin sekolah seperti sekolah umumnya, masalah biaya 
yang tidak perlu, ya dihilangkan semua. (05/Wcr-PBM/2006, Brs. 103-106)  

Dari memangkas pos-pos yang tidak penting itu maka dalam pelaksanaan ma- 

najemen pembiayaan sekolah dapat dilakukan tanpa membebani orang tua siswa.  Pa- 

da saat pendaftaran, orang tua siswa tidak dipungut biaya pendaftaran dan uang ge- 

dung.  SPP pun tidak ada ketentuan dari pihak pengelola atau semampu wali murid 

yang  penentuan besarnya didasarkan pada kesepakatan bersama orang tua siswa. De- 

ngan kesepakatan itu pula, bisa saja sewaktu-waktu siswa tidak perlu berseragam. 

Bahkan apabila ada yang tidak mampu membayar, sekolah pun tidak memaksa, orang 

tua dibebaskan membayar biaya sekolah sesuai dengan kemampuannya.  (09/Wcr-

PBM/2006, Brs. 6-7; 01/Wcr-PBM/2006, Brs. 99-103;) 

Untuk SPP bulanan, SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah berdasarkan kesepa- 

katan rapat wali murid memutuskan  setiap siswa membayar  Rp. 15.000,-  dan de- 

ngan uang harian sebesar Rp. 4.500,-. Uang harian ini oleh sekolah kemudian  dikem- 

balikan kepada siswa dalam bentuk uang cicilan komputer sebesar Rp 2.000, lalu 

uang tabungan dan cicilan gitar Rp 1.000, dan ongkos makan pagi sebesar Rp 1.500. 

Sebelumnya biaya  bulanan siswa Rp. 10.000,- dan makan pagi Rp. 1.000,-. (03/Wcr-

PBM/2006, Brs. 37-42;  04/Wcr-PBM/2006, Brs. 47-51) 

Jika dengan asumsi  seluruh  siswa  yang  berjumlah 76 dapat dengan rutin 

membayar iuran bulanan sekolah maka kurang  lebih  dapat terkumpul uang bulanan 

sebesar Rp. 1.140.000,-. Sementara itu, honor mengajar tiap guru ditetapkan Rp 

25.000 per jam. Untuk dua kelas dengan jumlah 104 jam mengajar, harus dikeluarkan 

dana sejumlah Rp 2.600.000 per bulan. Maka untuk honor guru saja biaya pendanaan 

sekolah tidak cukup, apalagi bila ditambah untuk pembayaran listrik air dan telpon. 
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Sementara itu tidak ada donatur tetap yang terlibat dalam membiayai keberlangsu- 

ngan sekolah ini.  

Untuk menutup kekurangan dalam pembiayaan operasional sekolah, Bahrudin 

beserta pengelola sekolah lain lebih suka menggunakan dana lokal, yaitu dengan 

membuat proposal pengajuan bantuan kepada pemerintah Kota Salatiga lewat dana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Salatiga. Dari upaya ini, pada 

tahun 2003 mendapat bantuan dari pemerintah Kota Salatiga sebesar lima juta rupiah, 

dan dua puluh lima juta rupiah pada tahun 2004. Sedangkan bantuan yang relatif 

besar diperoleh dari kunjungan DPR, komisi X sebesar lima puluh lima juta rupiah 

pada tahun 2006. (04/DokBM/2006) 

Selain menggali dana dari pemerintah sekolah juga berupaya untuk membuat 

kegiatan-kegiatan kreatif dengan melibatkan siswa yang memiliki nilai ekonomi. 

Kegiatan itu diantaranya yaitu pembuatan lagu dolanan anak dalam bentuk VCD, 

penjualan buku-buku kreatifitas anak dalam  bentuk novel maupun kumpulan  puisi.  

Dari kreatifitas anak yang didukung oleh pengelola sekolah ini pula  yang 

mengantarkan SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah terpilih sebagai lembaga pencipta 

lagu kesetaraan pendidikan luar sekolah. (01/Wcr-PBM/2006, Brs. 100-106) 

Keberhasilan SLTP Alternatif  Qaryah Thayyibah dalam  menyelenggarakan 

proses pendidikan berbasis komunitas juga tidak lepas dari kemampuan dalam 

membina hubungan baik dengan pihak luar seperti Indonet Salatiga dan yayasan 

paras indonesia. Melalui indonet salatiga, SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah 

mendapatkan akses gratis internet selama 24 jam di sekolah. Sementara dari Yayasan 

Paras Indonesia, siswa-siswi SLTP alternatif Qaryah Thayyibah mendapatkan 

bantuan dana talangan pembelian komputer yang pengembaliannya dapat diangsur 

lewat iuran harian sekolah.  
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Gambar 4.5 Siswa Sedang Rekaman Tembang Dolanan 

4.1.3.3 Guru 

Sebagai sekolah Alternatif yang berbasis masyarakat, Qaryah Thayyibah  

menghilangkan jauh-jauh istilah guru sebagai pengajar. Guru dalam keseharian 

proses  pembelajaran adalah sebagai teman belajar. Seperti yang diturkan oleh  Siti 

Maryam, “Kalau di QT itu bukan guru akan tetapi teman belajar, begitu juga 

sebaliknya, sehingga kita bisa sama-sama belajar”. (10/Wcr-PBM/2006, Brs. 56-57) 

Hal senada ini juga disampaian oleh Emi sebagai berikut :  

Ya kayak teman sendirilah, Apa lagi Pak Ahmad. Sampai-sampai Pak 
Ahmad itu dapat julukan, Pak Ahmad yang tidak pernah tua. Pokoknya 
seperti teman biasa. (08/Wcr-PBM/2006, Brs. 35-37) 
 

Sebagai sosok teman, guru di SLTP Alternatif Qoryah Thayyibah tidaklah 

meski berpendidikan tinggi atau dengan kriteria akademis yang muluk-muluk dengan 

gelar. Menurut pengelola sekolah, guru adalah mereka yang mampu mendampingi 

siswa dalam belajar dengan memberikan pengarahan dan bimbingan. Sebagai 

pendamping, guru tidak berwenang untuk memaksa siswa belajar, ngetes siswa, 

apalagi menghukum siswa. (05/Wcr-PBM/2006, Brs. 50-61) 
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Sebagai pendidikan dengan basis pada masyarakat, SLTP Alternatif Qaryah 

Thayyibah  lebih banyak menggunakan tenaga guru dari warga masyarakat Desa 

Kalibening dengan dibantu oleh beberapa siswa senior yang dipandang mampu. 

Guru-guru kebanyakan adalah tetangga siswa, yang memungkinkan mereka dapat 

berinteraksi diluar kelas. Sifat keterbukaan yang dimiliki guru memungkinkan siswa 

dengan bebas mengungkapkan keluhan dalam belajar secara terbuka. Tidak ada batas 

antara siswa dengan guru. (01/Wcr-PBM/2006, 114-105) 

 
 

Gambar 4.6 Guru SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah 

Keterbatasan sumber pendanaan sekolah menjadikan guru SLTP Alternatif 

Qaryah Thayyibah penuh dedikasi dan pengorbanan yang cukup besar untuk 

mencerdaskan anak bangsa. Guru sebagai pendamping siswa dalam menjalankan 

tugas pengajaran pada SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah,  berpedoman pada prinsip 

pembelajaran sebagai berikut: 

1. Sebagai syarat utama pendidikan alternatif guru dan pengelola harus memiliki 

idealisme dan komitmen tinggi untuk selalu berpihak pada kemiskinan dan 

lingkungan.  
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2. Guru memahami metodologi pendidikan, punya kerangka berfikir yang terbuka.  

3. Menguasai materi yang akan diajarkan, namun tetap menempatkan siswa sebagai 

tim yang secara bersama-sama berproses dalam belajar  

4. Memahami analisis sosial, sehingga kebutuhan siswa dan masyarakat di lingku- 

ngan desanya terpenuhi  

5. Memposisikan diri mengajar disertai belajar. Sehingga secara terus menerus 

memperbaiki kekurangan-kekurangan. (02/Dok-PBM/2006) 

Dari prinsip-prinsip inilah guru, SLTP alternatif Qaryah Thayyibah senantiasa 

menyadari bahwa posisi guru bukan segala-galanya. Guru tetap masih memiliki 

kekurangan dan keterbatasan. Sehingga guru-guru SLTP alternatif tidak merasa 

super, namun berupaya untuk menetapkan diri sebagai teman belajar siswa dengan  

menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing peserta didik (guru dan siswa). 

( 10/Wcr-PBM/2006, Brs. 82-86;) 

Tabel 4.1 Data Guru SLTP Alernatif QT Tahun 2006 

 

NO NAMA PENDIDIKAN MATA PELAJARAN 
 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 
Dewi Maryam 
 
Mujab 
 
Taha 
 
Tholib 
 
Hanip 

 
S1 STAIN Salatiga 
 
S1 STAIN Salatiga 
 
S1 STAIN Salatiga 
 
Mahasiswa  
 
SMA QT 

 
IPS, Biologi, PPKn, Bhs. Jawa, 
Tata Boga 
Fisika, Ketrampilan, Musik 
 
Agama, Bahasa Ingris 
 
Matematika,Computer 
 
Matematika 
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6 
 

7 
 

8 
9 
 

 

 
Siti Rifqoh 
 
Kusuma Ningrum 
 
Bahrudin 
Ahmad 

 
S1 STAIN Salatiga 
 
S1 STAIN Salatiga 
 
S1 STAIN Salatiga 
SLTA 

 
Agama, Sosiologi, IPS, PPKN, 
Bhs. Jawa 
Bhs.Indonesia, IPA, Matematika 
 
Pendamping Kelas III,  Filsafat 
Pendamping SMU, Olahraga, 
Matematika 
 

Sumber : Dokumen QT 

4.1.3.4 Siswa  

Salah satu  yang menjadi latar belakang berdirinya SLTP Alternatif Qaryah 

Thayyibah adalah kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat setempat dalam 

menyekolahkan anak-anak mereka. Oleh karena itu, mayoritas  siswa SLTP Alternatif 

Qoryah Thayyibah lahir dari keluarga sederhana di Kalibening. Rata-rata dari orang 

tua siswa sebagian besar bekerja pada sektor pertanian dan buruh dan sebagian kecil 

dari pedagang atau wiraswasta lain. Penghasilan rata-rata orang tua siswa tiap bulan 

antara Rp.500.00 sampai dengan Rp. 1.000.000,-. (02/Dok-PBM/2006) 

Meskipun demikian tidak berarti SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah  hanya 

mengkususkan untuk menjalankan proses belajar mengajar pada warga Kalibening 

yang mengalami kesulitan ekonomi. SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah  terbuka un- 

tuk semua  calon perserta didik yang memiliki komitmen belajar tanpa melihat latar 

belakang keluarga. (Komitmen yang merupakan prinsip yang harus di junjung tinggi 

oleh siswa SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah   yaitu : 

1. Mengedepankan pemahaman  bukan hafalan, mengetahui tidak sama dengan me- 

nelan pengetahuan mentah-mentah  

2. Belajar secara kontekstual, sesuai kebutuhan, pemanfaatan lingkungan sebagai 

media belajar aktif, dialami sendiri dalam kesehariannya  
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3. Muncul semangat kebersamaan di antara siswa, bagi yang nakal secara demokra- 

tis antar siswa sendiri yang memberikan hukuman, bukan guru. Bagi yang ber- 

prestasi secara bersama-sama disepakati diberi penghargaan, siapa yang tahu 

mengajari yang belum tahu, saling mengevaluasi antar siswa. (02/Dok-

PBM/2006) 

Pada perkembangannya SLTP alternatif Qaryah Thayyibah juga menerima 

siswa dari luar daerah seperti, Kabupten Semarang, Kota Semarang, Demak, bahkan 

dari Jakarta. Siswa yang berasal dari luar daerah sebagian ditampung di rumah/ 

keluarga Bahrudin dan sebagian tinggal dipondok pesantren atau menempati rumah 

warga setempat yang dipinjamkan kepada sekolah untuk dijadikan asrama.  

Dari segi jumlah, siswa SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah dari tahun ke- 

tahun terus mengalami peningkatan. Di dua tahun pertama awal perintisan yaitu tahun 

2003 dan tahun 2004 masing-masing siswa yang masuk berjumlah  12 orang. Tahun 

2005 jumlah siswa yang masuk  sejumlah 31 orang dan selain itu juga terdapat  4 sis- 

wa pindahan. Sementara pada tahun 2006, SLTP Aternatif Qaryah Thayyibah menda- 

pat siswa baru sebanyak 32 orang dan meluluskan sebanyak 15 orang yang ditam- 

pung dalam SMU  Qaryah Thayyibah.  

Dari perkembangan itu, saat penelitian dilakukan terdapat jumlah siswa 

sebanyak 76 siswa yang terbagi dalam 3 kelas yaitu:  32 orang siswa kelas I, 30 orang 

siwa kelas II, dan 14 orang siswa kelas III. Satu siswa kelas I  naik dua tingkat ke 

kelas III. Dari masing-masing kelas jumlah siswa kelas I dan II masing-masing dibagi 

dalam dua kelas, yaitu kelas Ahmad Dahlan, Hasim As’ary dan Paradise, Full Colour. 

Sementara kelas tiga hanya satu kelas yaitu kelas Ideal. 

Secara lebih detail pembagian siswa dalam kelas dapat dilihat dalam tabel 4.2 

berikut : 
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Tabel 4.2 Jumlah Siswa SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah 

 

KELAS I KELAS II 
KELAS III JUMLAH

Ahmad Dahlan Hasim As’ary Full Colour Paradise 

16 16 15 15 14 76 

  

4.1.3.5 Sarana dan Prasarana  

Secara umum sekolah yang maju yang menjadi pilihan favorit masyarakat 

identik dengan sarana yang  baik dan lengkap. Hal ini dikarenakan asumsi bahwa 

dengan  kecukupan sarana dan prasarana sekolah akan terjadi proses pembelajaran 

yang  bermutu  yang berpengaruhi pada hasil kelulusan. Namun, pandangan ini nam- 

paknya  berbeda dengan yang terjadi  pada SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah. 

SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah berada di tengah-tengah perkampungan 

penduduk Kelurahan Kalibening Salatiga. Tepatnya terletak di rumah Bahrudin yang 

masuk dalam wilayah RT.06 RW.02 Kelurahan Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota 

Salatiga. Sebagai bagian dari komunitas masyarakat desa, keberadaan SLTP 

Alternatif Qaryah Thayyibah sangat kental dengan suasana pedesaan.  

Dengan hanya menumpang di rumah Bahrudin  proses belajar mengajar di- 

berlangsungkan  di kelas yang dibangun di atas tanah bekas kandang sapi seluas 

278,73 m².  Bangunan sekolah tidak mewah, tanpa papan nama, halaman,  dan pagar. 

Luas seluruh bangunan 138,6 m² dibangun dari dinding bata merah berplesteran dan 

lantai keramik putih. Bahrudin sengaja mendesain sekolah menyatu dengan 

lingkungan kampung, jalan desa dan perkerangan penduduk. Untuk kegiatan di kelas, 

sekolah hanya menyediakan ruanag kelas sebanyak 4 buah berukuran rata-rata 5x3,5 

m, 1 ruang komputer berukuran 6,3 x 3,3 m dan 1 ruang perpustakaan berukuran 

3,6x2,7m. (04/Dok-PBM/2006; 02/Obs-PBM/2006, Brs. 92-101) 
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Untuk mensiasati ruang kelas yang sempit, sarana meja untuk belajar 

ditiadakan, sarana belajar yang ada di kelas hanya kursi yang disesuaikan dengan 

jumlah siswa, 1 buah whiteboard, dan 1 personal computer, dan 1 buah almari kayu. 

Dinding sekolah dimanfaatkan untuk meletakkan piagam penghargaan dan karya-

karya siswa. Sementara pada ruang perpustakaan tidak begitu banyak menyimpan 

buku-buku pelajaran.  

Sarana penunjang lain yang dapat dipergunakan secara bersama disimpan 

dalam ruang sekretariat  pengelola yaitu 2 buah komputer dalam bentuk PC dan 5 

buah note book, dan camera digital,  foto video, dan LCD yang jumlahnya masing-

masing 1 buah. (01/Obs-PBM/2006) Kemudian untuk mengoptimalkan fungsi 

computer yang ada, di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah dilengkapi dengan tower 

antena untuk menerima jaringan internet melalui gelombang radio yang dipancarkan 

dari Kota Salatiga. Jaringan ini merupakan bantuan  dari Indonet Salatiga melalui 

Roy Budhianto Handoko direkturnya. (02/Obs-PBM/2006, Brs. 103-112;  01/Wcr-

PBM/2006, Brs. 73-75) 

Dari komputer induk di ruang sekretariat yang menjadi  server, jaringan inter- 

net disalurkan ke ruang-ruang kelas melalui hap untuk diakses oleh siswa sebagai sa- 

rana belajar.  Komputer  dengan media internet inilah yang menjadi ujung tombak sa- 

rana belajar di sekolah.  
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Gambar 4.7 Tower Antena Internet  SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah 

Selain fasilitas di sekolah tersebut, di masing-masing rumah siswa memiliki 

sarana pribadi yang diperoleh atas kemudahan kepemilikan yang diberikan sekolah, 

masing-masing siswa di rumah memiliki 1 unit computer, 1 buah gitar dan 2 buah 

kamus bahasa Inggris John Echols. Semua sarana itu dimiliki siswa dengan cara 

mengangsur kepada sekolah. Bagi yang tidak mampu membeli tidak dipaksa oleh 

sekolah. (09/Wcr-PBM/2006, Brs. 6-13; (03/Wcr-PBM/2006, Brs. 38-39) 
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Gambar 4.8 Pemanfaatan Komputer dan Internet Sebagai Media Belajar 

Sarana lainnya yang menurut  pengakuan guru, siswa, dan pengelola  tidak 

pernah habis untuk digali sebagai sumber belajar yaitu alam Desa Kalibening. Meski 

telah  mendapatkan akses informasi global, sekolah dengan model pendidikan berba- 

sis masyarakat ini tidak hanya terpaku pada kemajuan teknologi, tetapi juga mencoba 

untuk tetap menggali potensi budaya lokal, sumber daya alam, dan etika  kearifan 

lokal.  

Seperti yang dikatakan oleh Siti Maryam : 

Dan kami lebih banyak mengembangkan apa yang ada dilingkungan kita. 
Karena, apa yang kita pelajari itu kan sesuai dengan kebutuhan. Kalau 
laboratoriumnya ya desa ini.  

Kesadaran akan potensi sumber daya lokal yang tersedia, telah memberikan 

inspirasi kepada pengelola sekolah untuk berencana mendirikan resourse centre. Saat 

penelitian dilakukan, ide ini masih dalam penggodokan draf perencanaan yaitu 

penyusunan item, dan variabel-variabel program. Resource center  ini dimaksudkan 

untuk memudahkan akses bagi seluruh warga komunitas dalam mendapatkan 

pelayanan kebutuhan tentang apa saja yang nantinya dimiliki oleh Qaryah Thayyibah.  
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4.1.3.6  Peran Serta Masyarakat  

SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah sebagai institusi pendidikan dengan model 

pendidikan berbasis masyarakat lahir dari kebutuhan masyarakat akan pendidikan 

yang dapat dijangkau semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, secara historis  

peran serta masyarakat sebagai posisi sentral dalam mewujudkan pembelajaran yang 

efektif di sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Bahrudin bahwa pendidikan di Qaryah 

Thayyibah mengutamakan nilai partisipatif semua elemen, yaitu pengelola, siswa, 

guru dan masyarakat.  

Dengan demikian peran serta masyarakat dalam proses pembelajaran di SLTP 

Alternatif Qaryah Thayyibah juga sudah dimulai sejak pertama kali sekolah didirikan. 

Kegiatan peran serta masyarakat secara umum meliputi perencanaan pada waktu 

sekolah menentapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan langkah 

kegiatan. Ditegaskan  oleh Bahrudin  bahwa pelaksanaan pendidikan di SLTP 

Alternatif Qaryah Thayyibah dirancang dengan melibatkan masyarakat. “ya dirembuk 

bareng-bareng” kata  Bahrudin kepada peneliti. (12/Wcr-PBM/2006, Brs. 25-26) 

Peran serta masyarakat dalam bentuk kegiatan riil penyelenggaraan 

pendidikan di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah itu  adanya komite sekolah sebagai 

wadah peran serta orang tua dalam kegiatan pembelajaran. Peran serta itu secara 

umum dapat berupa bantuan tenaga kependidikan, sarana, prasarana, keuangan, 

pendidikan dan latihan, serta pemikiran-pemikiran.  Secara lebih lengkap peran serta 

masyarakat tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Bersama-sama merancang berdirinya sekolah. 

2. Membantu sosialisasi keberadaan sekolah, sehingga lebih dikenal oleh 

masyarakat luas.  

3. Menyediakan diri atau membantu mencarikan tenaga guru untuk membimbing 

belajar mandiri para siswa.  

4. Menyediakan tempat untuk tempat kegiatan belajar (TKB) bagi siswa SLTP 

Alternatif Qaryah Thayyibah. 

5. Menyediakan fasilitas untuk keikutsertaan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

misalnya ikut dalam klub olahraga, sanggar kesenian, praktik keterampilan  

6. Meminjamkan sarana kegiatan belajar (tenda untuk kemah liburan)  

7. Menyediakan fasilitas jaringan internet 24 jam penuh. 

4.1.4 Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

4.1.4.1 Prinsip Dasar Pelaksanaan Pembelajaran 

Untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran, pendidikan alternatif 

dilakukan dengan memanfaatkan segala apa yang ada dilingkungannya disertai 

dengan manajemen dan birokrasi pengelolaan yang efektif dan efisien yang berfokus 

pada subtansi pengembangan ilmu. Seperti yang ditunjukkan oleh Bahruddin dalam 

dokumen sekolah, ada tujuh prinsip yang mendasari proses belajar di SLTP Alternatif 

Qaryah Thayyibah yaitu : 

Pertama, membebaskan. Pendidikan selalu dilandasi oleh semangat 

pembebasan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Membebaskan berarti keluar 
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dari belenggu legal formalistik yang selama ini menjadikan pendidikan tidak 

kritis,dan tidak kreatif.  

Prinsip kedua yaitu keberpihakan pada ideologi pendidikan, dimana 

pendidikan dan pengetahuan adalah hak bagi seluruh warga. Tidak ada diskriminasi 

dalam pendidikan. 

Prinsip ketiga partisipatif yaitu mengutamakan partisipasi antara pengelola, 

murid, keluarga serta masyarakat dalam merancang bangun sistem pendidikan yang 

sesuai kebutuhan. Hal ini akan membuang citra sekolah yang dingin dan tidak berjiwa 

yang selalu dirancang oleh intelektual kota yang tidak membumi (tidak memahami 

kebutuhan nyata masyarakat). 

Keempat, kurikulum berbasis kebutuhan. Belajar adalah bagaimana menjawab 

kebutuhan akan pengelolaan sekaligus menguatkan daya dukung sumberdaya yang 

tersedia  dan dapat  menjaga kelestarian serta memperbaiki kehidupan. 

Kelima, kerjasama.  Metodologi pembelajaran yang dibangun selalu 

berdasarkan kerjasama dan  proses pembelajaran tidak perlu ada lagi sekat-sekat dan 

dikotomi antara guru dengan murid. Semua adalah murid (orang yang berkemauan 

belajar)  dan kesemuanya adalah sebuah tim yang berproses secara partisipatif, 

kerjasama dari dan antar individu berkembang ke antar kelompok, antar daerah, antar 

negara, antar benua dan antar semuanya. 

Keenam, sistem evaluasi berpusat pada subjek didik. Puncak keberhasilan 

pembelajaran adalah ketika subjek didik menemukan dirinya, kemampuan 

mengevaluasi diri, sehingga tahu persis potensi yang dimilikinya dan berikut 

mengembangkannya sehingga bermanfaat bagi yang lain. 

Ketujuh, percaya diri. Pengakuan keberhasilan bergantung pada subjek  

pembelajaran itu sendiri. Pengakuan dalam bentuk apapun (termasuk ijazah) tidak 

perlu dicari. Pengakuan akan datang dengan sendirinya. (07/Dok-PBM/2006) 
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4.1.4.2 Tujuan Pembelajaran  

Dengan keterbatasan dan sekaligus keungulan yang dimiliki, SLTP Alternatif 

Qaryah Thayyibah dalam proses belajar mengajar berpegang pada tujuh prinsip 

proses pembelajaran. Adapun tujuan yang dirumuskan oleh pengelola beserta seluruh 

pengguna (stake holders) sekolah tujuan dalam proses pembelajaran yang dilakukan 

di SLTP Alternatif Qaryah Yhayyibah adalah untuk mewujudkan  pembelajaran 

mandiri bagi siswa. 

Bahruddin dalam penjelasannya menyebutkan :  

Kalau pada gilirannya menyebut mutu, amal yang paling bermutu yaitu anak 
yang punya kesadaran untuk mengembangkan diri, menentukan dirinya 
sendiri, tidak bergantung pada siapapun.  Dengan itu siswa bisa 
menginginkan dirinya seperti apa. Sehingga tidak pelu lagi menambah jam 
pelajaran,  belajar ya long live.  Ngak perlu ada lagi sekat-sekat waktu. 
Menyenangkan misalnya, dengan sendirinya orang akan belajar kalau dia 
senag, basisnya ya kebutuhan itu.  (05/Wcr-PBM/2006 Brs. 40-50) 

4.1.4.3 Kurikulum  

Pokok proses pembelajaran di SLTP Aternatif Qaryah Thayyibah yang ber- 

basis pada masyarakat dalam pelaksanaannya masih tetap berpedoman pada kuriku- 

lum nasional dengan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Namun, 

KBK tidak diadopsi secara utuh, KBK dikembangkan sesuai dengan tujuan, visi dan 

misi sekolah, serta  kepentingan komunitas.  

Dengan adanya KBK, maka secara umum materi pembelajaran di SLTP 

Alternatif Qaryah Thayyibah sama dengan materi pembelajaran di sekolah formal 

sejenjang. Seperti yang dikatakan oleh Dewi Maryam bahwa kurikulum digunakan 

sebatas sebagai bahan perbandingan dalam proses pemberlajaran.  Perbedaan yang 

begitu mencolok dibanding dengan sekolah lain yaitu terletak pada model pembelaja- 

rannya, media dan sarana belajar, sampai dengan cara pembelajaran di kelas (10/Wcr-

PBM/2006, Brs. 08-24) 
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Dari kurikulum nasional yang dipelajari siswa, untuk memberikan arah dan 

tujuan belajar yang lebih bermanfaat bagi komunitas, maka kurikulum sekolah dise- 

suaikan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan aspirasi masyarakat dan terutama 

kebutuhan dari siswa itu sendiri.  Diharapkan siswa belajar tidak hanya sekedar tahu, 

atau hanya untuk mendapatkan nilai. Akan tetapi juga mampu menghasilkan berkarya 

nyata yang berguna bagi masyarakat.  

Pengambilan KBK sebagai kurikulum sekolah hanya untuk kepraktisan sema- 

ta dan merupakan pilihan warga sekolah (masyarakat) agar  pelaksanaan pendidikan 

di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah  memiliki kemampuan minimal setaraf dengan 

sekolah-sekolah formal lainnya. Harapannya, kelulusan dari SLTP Alternatif Qaryah 

Thayyibah tetap dapat diakui oleh masyarakat. Akan tetapi ini tidak berarti kurikulum 

menjadi terpaku pada KBK, bisa saja KBK itu dirombak  sesuai dengan kebutuhan 

siswa (05/Wcr-PBM/2006, Brs. 54-56)  

Salah satu prinsip pembelajaran SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah menye- 

but KBK sebagai kurikulum berbasis kebutuhan. Belajar adalah bagaimana menjawab 

kebutuhan akan pengelolaan sekaligus menguatkan daya dukung sumberdaya yang 

tersedia dan dapat  menjaga kelestarian serta memperbaiki kehidupan. (07/Dok-

PBM/2006) 

4.1.4.4 Materi Belajar 

Materi pembelajaran  pada hakekatnya adalah  isi dari  pelajaran atau bidang 

studi yang diberikan pada siswa saat berlangsungnya proses pembelajaran. Secara 

umum materi pembelajaran belajar di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah mengacu 

pada KBK sebagai kurikulum nasional. Sehingga materi pembelajaran di kelas tidak 

jauh berbeda dengan sekolah-sekolah formal lainnya. Namun fleksibilitas penggu- 

naan kurikulum nasional tidak terlalu menjadi beban sekolah pada target pembela- 

jaran.  
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Perbedaaan penentuan materi pembelajaran bagi siswa SLTP alternatif Qar- 

yah Thayyibah yaitu pada konteks penentunan tujuan pembelajaran yang tidak dapat 

lepas dari konteks lingkungan siswa. sekolah dapat menambah beberapa materi 

pelajaran dengan muatan lokal dan beberapa mata pelajaran yang dirasa menjadi 

prioritas kebutuhan siswa mendapat porsi waktu  belajar labih banyak seperti 

matematika dan bahasa inggris. (06/Dok-PBM/2006) 

Mengenai kurikulum Siti Maryam menyebutkan : 

Kami cuma menggunakan beberapa persen  kurikulum sebatas sebagai bahan 
acuan perbandingan. Dan kami lebih banyak mengembangkan apa yang ada 
di lingkungan kita. Karena apa yang kita pelajari itu kan sesuai dengan 
kebutuhan. Dan materi-materi itu disusun bersama-sama bersama-sama antara 
guru dengan anak. Dan itu bisa lepas dari kurikulum, sehingga materi bisa 
diperluas sesuai dengan kebutuhan. (10/Wcr-PBM/2006, Brs. 21-25) 

Dengan sistem kurikulum yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

siswa, maka Siswa SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah yang memiliki keinginan be- 

lajar di luar konteks kurikulum diberikan kesempatan dan diupayakan oleh sekolah 

untuk difasilitasi. Contoh kegiatan belajar diluar konteks kurikulum misalnya, penge- 

tahuan tentang jurnalistik, penyiaran radio, berternak belut, desain grafis,  editing 

vidio clip, dan belajar bahasa mandarin. 

Secara lebih lengkap struktur materi belajar siswa tersebut dalam tabel 4.3, 

4.4, dan 4.5 berikut : 

Tabel 4.3 Daftar Jadwal Mata Pelajaran Kelas I Ahmad Dahlan 

1st week 
Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

06.00 – 07.00 EM EM EM EM Dhuha Pray EM 
07.00 – 09.50 Physics Biology Mathematics Religion Sport Mathematics 
09.50 – 12.40 English Computer Indonesian Javanese Work Team IPS 
12.40 – 13.30 Mapa Mapa Mapa Mapa   Mapa 
13.30 - 14.00 Dhuhur Prayer and Tadarus Holy Qur'an 



66 

 

2nd week 

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

06.00 – 07.00 EM EM EM EM Dhuha Pray EM 

07.00 – 09.50 Physics Biology Mathematics Kertangkes Sport 
Food 
Science 

09.50 – 12.40 English Computer Indonesian PPKn Work Team IPS 
12.40 – 13.30 Mapa Mapa Mapa Mapa   Mapa 
13.30 - 14.00 Dhuhur Prayer and Tadarus Holy Qur'an 

3rd week 

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

06.00 – 07.00 EM EM EM EM Dhuha Pray EM 
07.00 – 09.50 Physics Biology Mathematics Religion Sport Mathematics 
09.50 – 12.40 English Computer Indonesian Javanese Work Team IPS 
12.40 – 13.30 Mapa Mapa Mapa Mapa   Mapa 
13.30 - 14.00 Dhuhur Prayer and Tadarus Holy Qur'an 

4th week 

Time Monday Tuesday Wednesda
y Thursday Friday Saturday 

06.00 – 07.00 EM EM EM EM Dhuha Pray EM 

07.00 – 09.50 Physics Biology Mathematics Kertangkes Sport 
Food 
Science 

09.50 – 12.40 English Computer Indonesian PPKn Work Team IPS 
12.40 – 13.30 Mapa Mapa Mapa Mapa   Mapa 
13.30 - 14.00 Dhuhur Prayer and Tadarus Holy Qur'an 
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Tabel 4.4 Daftar Jadwal Mata Pelajaran Kelas I Hasim As’ary 
 

1st week      

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

06.00 – 07.00 EM EM EM EM Dhuha Pray EM 
07.00 – 09.50 English Mathematics Physics Kertangkes Sport PPKn 

09.50 – 12.40 Computer Indonesian IPS Bilology Work Team 
Food 
Science 

12.40 – 13.30 Mapa Mapa Mapa Mapa   Mapa 
13.30 – 14.00 Dhuhur Prayer and Tadarus Holy Qur'an 

        

2nd week       

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

06.00 – 07.00 EM EM EM EM Dhuha Pray EM 
07.00 – 09.50 English Mathematics Physics Religion Sport Mathematics 
09.50 – 12.40 Computer Indonesian IPS Bilology Work Team Javanese 
12.40 – 13.30 Mapa Mapa Mapa Mapa   Mapa 
13.30 – 14.00 Dhuhur Prayer and Tadarus Holy Qur'an 

       

3rd week      

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

06.00 – 07.00 EM EM EM EM Dhuha Pray EM 
07.00 – 09.50 English Mathematics Physics Kertangkes Sport PPKn 

09.50 – 12.40 Computer Indonesian IPS Bilology Work Team 
Food 
Science 

12.40 – 13.30 Mapa Mapa Mapa Mapa   Mapa 
13.30 – 14.00 Dhuhur Prayer and Tadarus Holy Qur'an 

       

4th week      

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

06.00 – 07.00 EM EM EM EM Dhuha Pray EM 
07.00 – 09.50 English Mathematics Physics Religion Sport Mathematics 
09.50 – 12.40 Computer Indonesian IPS Bilology Work Team Javanese 
12.40 – 13.30 Mapa Mapa Mapa Mapa   Mapa 
13.30 – 14.00 Dhuhur Prayer and Tadarus Holy Qur'an 
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Tabel 4.5 Daftar Jadwal Mata Pelajaran Kelas II 
 
 

1st week      

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

06.30 – 07.30 EM or Mapa EM or Mapa EM or Mapa EM or Mapa Dhuha Pray EM or Mapa 
07.30 – 10.15 Computer English Indonesian Physics Sport Mathematics 
10.15 – 13.00 Sosiologi Religion Javanese Economic Filsafat PPKn 
13.00 – 13.30 Precipitation Precipitation Precipitation Precipitation   Precipitation 
13.30 - 14.00 Dhuhur Prayer and Tadarus Holy Qur'an 

 
       

2nd week      

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

06.00 – 07.00 EM or Mapa EM or Mapa EM or Mapa EM or Mapa Dhuha Pray EM or Mapa 
07.00 – 09.50 Computer English Indonesian Biology Sport Mathematics 
09.50 – 12.40 Sosiologi Religion Javanese Geography Filsafat PPKn 
12.40 – 13.30 Precipitation Precipitation Precipitation Precipitation   Precipitation 
13.30 - 14.00 Dhuhur Prayer and Tadarus Holy Qur'an 

 
       

3rd week      

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

06.00 – 07.00 EM or Mapa EM or Mapa EM or Mapa EM or Mapa Dhuha Pray EM or Mapa 
07.00 – 09.50 Computer English Indonesian Chemistry Sport Mathematics 
09.50 – 12.40 Sosiologi Religion Javanese History Filsafat PPKn 
12.40 – 13.30 Precipitation Precipitation Precipitation Precipitation   Precipitation 
13.30 - 14.00 Dhuhur Prayer and Tadarus Holy Qur'an 
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4.1.4.5 Sumber Belajar 

Sudah menjadi pilihan bagi pengelola SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah  

terlepas dari keterbatasan dana dan pembiayaan dari sekolah untuk tidak terlalu 

bergantung pada buku-buku paket pelajaran. Untuk mencari sumber belajar, Siswa 

SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah cukup kreatif dalam mencari sumber belajar 

melalui penggalian sumber secara mandiri.   (13/Wcr-PBM/2006, Brs. 19-23) 

Keinginan yang kuat dan dorongan untuk maju, membuat mereka tidak sung- 

kan untuk bertanya pada siswa sebaya dari sekolah-sekolah lain di Salatiga untuk me- 

minjam buku materi pelajaran sekolah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kuriku- 

lum yang diberlakukan pada sekolah-sekolah umum lain. Jika upaya ini gagal maka, 

alternatif lain  yang dapat mereka lakukan adalah dengan membeli secara kelompok. 

Sekolah tidak menganjurkan setiap siswa memiliki buku mata pelajaran secara pri- 

badi, mengingat pembelian buku-buku yang berlebih akan mubazir, pemborosan dan 

setiap saat dapat berganti. (13/Wcr-PBM/2006, Brs 18-26) 

Kata salah seorang siswa, Wikan : 

Tidak ada buku paket di sekolah, tapi kita ada LKS. Sekolah tidak 
menganjurkan setiap siswa memiliki buku mata pelajaran secara pribadi-
mengingat pembelian buku-buku yang berlebih akan mubazir, dan setiap saat 
dapat berganti. Untuk mencari sumber belajar kami tanya dengan siswa 
sekolah lain. Dari ini kemudian kami kembangkan sendiri, lewat internet atau 
tanya-tanya orang lain. (13/Wcr-PBM/2006, Brs 18-26) 

 

Materi pelajaran yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan meman- 

faatkan kekayaaan alam lingkungan desa termasuk didalamnya menggunakan fasilitas 

internet yang dimiliki sekolah. Melalui internet siswa dapat mencari sendiri apa yang 

menjadi kebutuhan dalam memahami pelajaran.  
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Gambar 4.9 Penggunaan Internet Sebagai Sumber Belajar 

Selain itu, melakukan observasi terhadap alam lingkungan desa merupakan 

pilihan yang tidak membutuhkan dana besar. Disamping itu juga dengan observasi 

alam lingkungan dapat pula bermanfaat langsung terhadap pengembangan sumber- 

daya yang tersedia untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan bersama. 

(13/Wcr-PBM/2006, Brs. 23-24; 04/Wcr-PBM/2006, Brs. 59-61; 03/Obs-PBM/2006, 

Brs. 50-62) 

Diakui oleh Dewi Maryam, bahwa dengan metode  observasi terhadap alam 

ini siswa dapat melakukan beragam proses pembelajaran dalam bidang ilmu penge- 

tahuan. Seperti dicontohkan ketika siswa diajak untuk melakukan pengamatan di 

sungai, siswa dapat menerapkan sekaligus beberapa disiplin ilmu yaitu, biologi, 

geografi, bahasa, dan  teknologi makanan. (10/Wcr-PBM/2006, Brs. 35-44) 
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Gambar 4.10  Siswa SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah Wawancara Dengan  

                           Petani  dan Melakukan Obesevasi Alam 

4.1.4.6. Metode  

Didorong oleh semangat pembebasan dan penghargaan terhadap subjek didik 

sebagai individu yang mandiri dan bagian dari alam lingkungan, maka proses 

pembelajaran di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah diarahkan untuk memandirikan 

siswa dalam menggali pengetahuannya melalui proses pembelajaran aktif dengan 

pendekatan kontekstual. (02/Dok-PBM/2006) 

Untuk mencapai sistem belajar aktif  yang benar-benar menempatkan siswa 

sebagai subjek dalam pembelajaran, SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah  menerapkan 

tiga tahapan strategi pembelajaran. Tahap pertama merupakan tahap pengenalan. Da- 

lam  tahap ini guru masih mendominasi dalam proses belajar dengan sedikit demi 

sedikit memperkenalkan cara belajar aktif. Implementasi dari tahap pengenalan ini 

dilakukan pada siswa kelas satu. 

Tahap kedua yaitu tahap peralihan, yaitu dengan memperbanyak porsi kerja- 

sama antara siswa dalam proses pembelajaran. Strategi kedua ini diimplementasikan 

di kelas II yaitu dengan membentuk pimpinan kelompok belajar bidang studi yang 

disebut sebagai leader. Leader memiliki tugas  untuk mencari sumber belajar, mem- 

presentasikan, mengarahkan siswa dalam pembelajaran, termasuk juga memberikan 
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tugas.  Dalam tahap ini masih dibutuhkan peran guru  yang bertugas memantau dan 

memberikan pengarahan terhadap proses pembelajaran.  

Untuk tahap ketiga  yaitu strategi pembelajaran mandiri. Stategi ini mengarah 

pada pembentukan  kelas  tanpa guru, yaitu proses pembelajaran murni direncanakan, 

dan dilakukan siswa  untuk kepentingan bersama. Artinya bahwa proses belajar dilak- 

sanakan sesuai dengan apa yang diinginkan dan apa yang menjadi kebutuhan siswa 

tanpa harus terpaku pada rutinitas kelas (14/Wcr-PBM/2006, Brs. 8-25) 

Dengan sistem belajar mandiri maka, proses pembelajaran dapat dilakukan 

dimana saja dan kapanpun siswa berada. Kelompok belajar hanyalah sebagai moti- 

vator, karena kesadaran invidivu dalam belajar lebih dominan. Maka, pada  proses 

pembelajaran mandiri ini, SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah  bisa keluar dari 

konteks kurikulum menyesuaikan dengan apa yang menjadi minat dan  kebutuhan 

siswa. ((14/Wcr-PBM/2006, Brs. 4-5) 
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Gambar 4.11 Kegiatan Belajar Kontekstual Mengenal Kehidupan Bertanian 

Pendekatan kontekstual atau lebih dikenal dengan metode belajar Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dalam proses belajar dimaksudkan agar siswa tidak 

asing dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem CTL adalah proses pendidikan yang 

bertujuan membantu siswa memahami isi dari materi akademik yang mereka pelajari 
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dengan cara mengaitkan mata pelajaran terhadap konteks keadaan pribadi dan ling- 

kungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah lingkungan alam, lingku- 

ngan masyarakat /sosial, lingkungan budaya, dan juga lingkungan ekonomi.  Dengan 

sistem belajar aktif  melalui pendekatan kontekstual learning ini  diharapkan hasil 

belajar siswa  memberikan relevansi terhadap perubahan budaya masyarakat. 

(14/Wcr-PBM/2006, Brs. 40-46) 

 

Kata Siti Maryam : 

Komunitas itulah yang mendasari siswa untuk peka terhadap lingkungan, 
kritis dan dinamis. Inilah yang mendasari mereka bergerak dengan apa yang 
ada disekitarnya. (10/Wcr-PBM/2006, Brs. 50-52) 

Oleh karena itu, metode yang di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah dalam 

proses pembelajaran dilakukan untuk merangsang siswa lebih mengenal kehidupan 

riil dimasyarakat.  Belajar bagi siswa SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah yaitu bela- 

jar mengenal kehidupan. Dengan ini  diharapkan belajar akan tidak hanya untuk men- 

dapatkan ilmu, tetapi mampu menumbuhkan sikap murid untuk belajar dan berkerja 

dalam kehidupan nyata. Sekolah selalu berintegrasi dengan kehidupan masyarakat 

sehingga kebutuhan kedua belah pihak terpenuhi.  

Untuk mendukung CTL siswa didorong untuk aktif  berkarya, baik itu dalam 

bentuk tulisan maupun kerajinan tangan. Karya-karya siswa tersebut disamping di 

tempel di majalah dinding sekolah juga ditampilkan dalam gelar karya sekolah yang 

dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu. Melalui gelar karya ini pula siswa 

dilatih untuk dapat tampil dimuka umum, memberikan orasi ilmiah atau sekedar 

membacakan puisi karangan sendiri. (02/Obs-PBM/2006, Brs. 93-94;   ) 
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Gambar 4.12 Karya Siswa Dalam Majalah Dinding dan Gelar Karya 

Pembelajaran dengan CTL  diterapkan di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah  

secara nyata diimplementasikan ketika siswa menyusun disertasi sebagai  tugas akhir 

sekolah. Kepekaan terhadap realita hidup masyarakat sudah mulai terlihat dari sikap 

kritis yang dimiliki siswa dalam mensikapi fenomena sosial. Dengan bekal 

ketrampilan menulis, gonjang-ganjing masalah UAN misalnya, telah mendorong tiga 

siswa SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah untuk membuat disertasi tentang UAN 

yang  berjudul “Haruskan UAN dihapus”. Dari kerja keras dan keseriusan belajar, 

hasil karya tiga siswa ini telah dimuat dalam media Kompas tanggal 03 Juli 2006.  

 Tidak hanya itu, dengan model CTL siswa juga didorong untuk mampu 

menghubungkan konsep yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Keberhasilan 

sekolah mengembangkan energi alternatif dari kotoran manusia, mendorong siswa 

untuk mencari energi alternatif lain. Sebagai contoh disertasi yang dikemukakan oleh 

Amri, siswa kelas III yang mencoba membuat briket dari sampah daun bambu. Meski 

uji coba yang dilakukan amri mengalami kegagalan, namun hal ini setidaknya telah 

memberikan bukti bahwa siswa SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah telah berupaya 

untuk membangun kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. (02/Obs-

PBM/2006, Brs. 80-83; 04/Wcr-PBM/2006, Brs. 1-13; 05/Dok-PBM/2006) 
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Gambar 4.13 Kompor Biogas Dengan Energi Alternatif Kotoran Manusia 

4.1.4.7 Evaluasi  

Melalui sistem belajar aktif, siswa didorong untuk dapat menyumbangkan 

karya nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Melaui proses belajar 

mandiri siswa akan menjadi subjek pembelajaran yang sebenarnya sehingga dengan 

sendirinya evaluasi telah berlangsung secara internal dalam proses pembelajaran.  

Diakui oleh Bahrudin, bahwa tidak ada evaluasi dalam bentuk tes yang dilakukan 

oleh sekolah untuk mengukur kemampuan siswa. Bagi Bahrudin penilaian hasil 

belajar siswa dengan materi ujian berbentuk soal-soal adalah pembodohan terhadap 

siswa (05/Wcr-PBM/2006, Brs. 50-67) 

Dengan jelas Bahruddin berkata :  

Kita tidak berkepentingan untuk ngetes. Anak itu tidak butuh di tes.  Ketika 
anak itu mampu mengevaluasi dirinya, itu sudah puncak. Sehingga kita  lebih 
memandu agar anak bisa melakukan evaluasi diri. (05/Wcr-PBM/2006, Brs. 
51-54) 

Dengan didukung seluruh komponen sekolah, mereka (guru-siswa-orang tua) 
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sepakat bahwa karya nyata siswa adalah bentuk penghargaan yang tertinggi yang 

dapat dijadikan sebagai tolak ukur nyata keberhasilan dalam belajar. Dengan ini tegas 

Bahrudin, mutu bagi SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah adalah ketika anak mampu 

menemukan citra dirinya secara mandiri dengan mengaktualisasikan apa yang telah 

diperoleh di sekolah dalam kehidupan nyata. Sehingga mutu kelulusan sekolah yang 

ideal adalah ketika anak mampu belajar secara mandiri.  

 

Kata Bahrudin:  

Oke kalau menyebut mutu, anak yang paling bermutu yaitu ketika anak punya 
kesadaran mengembangkan diri, menemukan dirinya, tidak bergantung pada 
siapapun. Itu sebenarnya, Sehingga tidak perlu ada strategi  penambahan jam, 
belajar itu ya long live. Ngak perlu ada sekat-sekat waktu.  (05/Wcr-
PBM/2006, Brs. 39-45) 

Dari itu maka, untuk mengukur kemampuan siswa dalam penguasaan pela- 

jaran, guru atau pendamping siswa lebih memilih menugaskan kepada siswa untuk 

membuat report tentang penguasaan materi pelajaran yang diberikan di sekolah se- 

lama satu semester. Report dapat berisi apa saja menyangkut materi yang dirasa sulit, 

mudah, atau evaluasi terhadap proses pembelajaran secara menyeluruh. Hasil dari re- 

port dipresentaasikan di depan kelas, dengan harapan siswa dapat mengukur kemam- 

puannya secara mandiri disamping  pula  dapat masukan dan kritikan dari teman satu 

kelas. Dengan model presentasi hasil report ini, siswa dapat pula masukan dari teman 

belajar (guru dan siswa lain) akan kepribadian, sikap dan kelemahan-kelemahan yang 
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dimiliki dalam proses pembelajaran. (14/Wcr-PBM/2006, Brs. 48-50) 

Dari model evaluasi semacam itu, maka siswa tidak  mendapatkan  nilai hasil 

belajar dalam bentuk raport atau ijazah kelulusan. Bagi siswa ini tidak masalah, kare- 

na memang mereka tidak membutuhkan itu. Keyakinan untuk menolak evaluasi hasil 

belajar dengan tes, juga dibuktikan oleh siwa dengan tidak mengikuti ujian nasional 

yang diselenggarakan oleh  pemerintah. Sebagai gantinya siswa kelas tiga memilih 

membuat disertasi sebagai ganti tugas akhir kuliah.  

 
Gambar 4.14 Fina, Siti dan Izza Saat Menerima Penghargaan Dari  

                                   Yayasan Cerdas 

Berkat kretifitas dan keberanian untuk mewujudkan pendidikan yang ideal 

bagi anak-anak desa, usaha seluruh komponen sekolah telah membawa SLTP 

Alternatif Qaryah Thayyibah mendapatkan berbagai penghargaan. Disertasi Vina, Siti 

dan Izza tentang UAN terpilih untuk mendapatkan pernghargaan “Creatif Award  

2006” dari Yayasan Cerdas pimpinan Seto Mulyadi di Jakarta. Penghargaan sejenis 
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sebelumnya juga diberikan  dari Universitas Sanata Dharma atas model pembelajaran 

berbasis komunitas (masyarakat) yang dilakukan oleh SLTP Alternatif Qaryah 

Thayyibah. 

4.1.4.8 Susana Pembelajaran 

Karena ditunjang oleh aspek lokalitas dan tidak adanya dikotomi antara lokasi  

sekolah dengan lingkungan (masyarakat dan alam), maka pelaksanaan proses 

pembelajaran di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah dapat dimulai lebih awal dari 

sekolah-sekolah reguler lain. Secara formal pembelajaran di SLTP Alternatif Qaryah 

Thayyibah dimulai tepat pada pukul 06.00, disaat siswa di sekolah lain masih sibuk 

menunggu angkutan atau sedang berada di perjalanan menuju sekolah. (03/Obs-

PBM/2006, Brs. 43-44) 

Suasana gaduh menyeruak, satu persatu siswa datang memenuhi ruang kelas 

tanpa ada prosesi baris-berbaris, mengisi buku absen atau seremonial lain seperti di 

sekolah-sekolah reguler. (04/Obs-PBM/2006, Brs. 1-5) Keterbatasan ruang kelas 

menyebabkan tidak semua siswa dapat ditampung di kelas, hanya kelas satu dan kelas 

dua yang dapat melangsungkan pembelajaran diruangan. Sebagian dari mereka 

belajar di ruang tamu atau dapur, kebun atau emperan rumah milik Bahrudin. Bagi 

siswa, belajar diruangan tidak menjadi keharusan, mereka bebas belajar dimana saja. 

(04/Obs-PBM/2006, Brs. 12-14) 
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Gambar 4.15 Suasana Belajar Siswa 

Meski dengan sarana apa yang ada, pelaksanaan proses belajar mengajar  di 

SLTP Alternatif Qoryah Thayyibah selalu terlihat bersemangat. Setiap hari di awal 

pagi pertama masuk kelas, siswa kelas satu dan dua belajar bahasa inggris selama 

satu jam lewat paket pelajaran English Morning. Jika bahasa ingris pada umumnya 

menjadi momok  siswa, maka itu tidak terjadi pada siswa SLTP Alternatif Qaryah 

Thayyibah. Bahkan siswa yang kelas IV (SMU) diberikan kesempatan untuk membe- 

lajari  adik-adik mereka di kelas I  secara bergantian. (04/Obs-PBM/2006. Brs.16-23; 

13/Wcr-PBM/2006. Brs.26-27;) 

Tanpa harus menunggu perintah dari guru, pembelajaran dilaksanakan siswa 

secara mandiri. Pembelajaran didesain siswa secara berkelompok. Siswa yang dirasa 

memiliki kemampuan lebih diberi tugas sebagai  leader (pemimpin kelompok mata 

pelajaran) dengan dibantu oleh satu atau dua orang siswa.  Leader dibagi secara me- 
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rata untuk menjalankan tugas diantaranya yaitu : memimpin rapat dalam mendesain 

pelajaran, mencari sumber belajar, mempresentasikan hasil, memberi  tugas  dan 

membelajari siswa yang dirasa belum bisa menangkap materi pelajaran. (13/Wcr-

PBM/2006, Brs. 7-16 ) 

 

 

Gambar 4.16 Siswa Makan Pagi Bersama di Rumah Mbok Lam 

Dengan jam pelajaran lebih panjang dibanding dengan sekolah-sekolah 

reguler lain, waktu istirahat siswa SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah tidak jauh 

berbeda dengan sekolah lain. Pukul 08.30-09.00 waktu istirahat pertama dan  pukul 

11.30-11.45 sebagai waktu istirahat kedua. Namun suasana istirahat menjadi lain 

ketika waktu istirahat pertama digunakan oleh siswa untuk sarapan pagi bersama di 

sekolah. Persis di belakang lokasi sekolah, siswa menunggu giliran makan sambil 

bercengkrama, duduk-duduk di atas kursi atau jongkok di teras rumah milik Mbok 

Laminah, warga kalibening. (04/Obs-PBM/2006, Brs. 51-56) 

Tanpa ada suara lonceng atau tanda bel lain sebagai tanda perubahan jam 

belajar, siswa memulai aktifitas belajar kembali tanpa dikomando peraturan sekolah. 

SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah tidak mengenal tata tertib sekolah yang baku. 

Proses kegiatan di sekolah dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh 
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siswa. Pada dasarnya semua boleh dilakukan oleh siswa kecuali yang mendapat 

pengaduan dari siswa lain. Maka, ketika ada siswa yang rambutnya di cat warna 

warni, itu tidak jadi soal. Sekolah membiarkan, karena menurut pihak pengelola,  

tatanan rambut tidak ada kaitannya dengan proses belajar mengajar. (02/Obs-

PBM/2006, 119-120;    12/Wcr-PBM/2006, Brs. 45-54;) Namun demikian siswa QT 

tetap memiliki kesadaran akan pentingnya tanggung jawab. Dalam hal ini Amri 

berkata :  “Ya bebas, tapi ada aturannya. Kalau bebas terus tidak ada aturannya, ya 

mending tidak usah sekolah.” (04/Wcr-PBM/2006, Brs. 28-29) 

Teguran diberikan sekolah jika siswa tidak bertangung jawab terhadap tugas 

sebagai siswa atau ada tindakan siswa yang dianggap telah melampoi batas-batas ke- 

patutan (merenggut kebebasan orang lain, meninggalkan kewajiban agama). Pelang- 

garan siswa yang berkaitan dengan sikap-sikap pertemanan antar siswa dilakukan 

koreksi sendiri oleh siswa dengan menggelar rapat terbuka  yang dihadiri oleh seluruh 

komponen sekolah. Namun jika pelanggaran itu menyangkut keteledoran dalam me- 

megang tanggungjawab dalam belajar,  pengelola sekolah terpaksa memberikan hu- 

kuman. (10/Wcr-PBM/2006, Brs. 110-116) 

Hukuman  yang diberikan pada siswa umumnya tidak berupa fisik, bahkan 

tidak juga dimarahi. Akan tetapi siswa diajak untuk  berfikir kreatif. Salah satu con- 

toh hukuman sebagaimana diceritakan  yaitu ketika siswa dengan secara terbuka 

makan disiang hari saat bulan Ramadlan, maka pihak pengelola sekolah memberikan 

tugas kepada siswa yang bersangkutan untuk membuat karya yang dapat dipertang- 

gungjawabkan. Hukuman semacam ini juga diberlakukan bagi siswa yang membolos, 

atau melakukan tindakan yang tidak bertangung jawab. 

Dalam model pembelajaran mandiri, posisi guru hanya sebagai pendamping 

dan umumnya memilih duduk dibelakang, memantau jalannya pembelajaran dan 

hanya sesekali waktu memberi masukan atau pengarahan jika terjadi kesulitan dalam 

proses pembelajaran. . (04/Obs-PBM/2006, Brs. 37-43) Sebagai pendamping, guru-

guru QT jarang sekali marah, apalagi killer. Mereka selalu dekat dengan murid-
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muridnya. Tidak jarang mereka bercengkrama bersama dalam suasana cair seperti 

teman sendiri 

Dewi Maryam salah satu guru menjelaskan : 

Kalau di QT itu bukan guru akan tetapi teman belajar. Begitu juga sebaliknya, 
sehingga kita bisa sama-sama belajar. Saya bisa saja belajar dengan anak, 
anak pun bisa belajar dengan kita. Dengan ini siswa akan bersemangat 
belajar, karena dia dapat memberikan informasi pada guru. Saling meleng- 
kapi, bahkan anak juga bisa jadi guru di kelas. (10/Wcr-PBM/2006, 56-60) 

Emi dan kawan-kawannya Nia juga mengaku bahwa guru-guru disini seperti 

teman sendiri. Kata Emi:   

Kita tidak terlalu dikekang dalam belajar. Guru itu kayak teman kita, kita 
bebas bertanya apa saja dengan bahasa yang kita bisa, kadang sopan kadang 
tidak, yang penting guru bisa ngerti, terus kita juga bebas.  (08/Wcr/PBM/ 
2006, Brs. 8-10) 
  

 

 

  
 

Gambar 4.17 Keakraban Guru Dengan Siswa SLTP Alternatif  

               Qaryah   Thayyibah 

Kedekatan siswa dengan guru membuat suasanan pembelajaran berlangung 

cair tanpa ketegangan. Bagi siswa, guru adalah teman belajar sehingga siswa  merasa 



84 

 

begitu dekat dengan gurunya seperti temannya sendiri. Guru bukan penguasa otoriter 

di kelas yang diberikan kekuasaan penuh untuk memberikan penilaian pelaksanaan 

belajar siswa. Dikatakan oleh Bahrudin bahwa guru-guru di SLTP alternatif Qaryah 

Thayyibah hanya memiliki tugas untuk memberikan apresiasi dan memfasilitasi, 

bukan melakukan tes terhadap siswa, sehingga tidak ada istilah guru mengajar atau 

siswa yang diajar (05/Wcr-PBM/2006, Brs. 68-74)  

Dengan memberikan kebebasan pada siswa dan tidak adanya otoritas guru 

dalam kelas maka mayoritas siswa SLTP alternatif Qaryah Thayyibah tidak merasa 

takut atau malu bila harus mengemukakan pendapat dimuka umum.  Sebagian besar 

dari siswa berani bicara lantang  di depan kelas untuk mengemukakan pendapatnya. 

Bahkan lebih jauh dari itu, siswa juga berani memberikan kritik pada guru-guru yang 

tidak mereka senangi secara terbuka. (04/Obs-PBM/2006, Brs. 25-30; ) 

Dalam interaksi semacam itu, maka antara guru dan murid bebar-benar dapat 

menjadi kawan. Keduanya merupakan tim yang masing-masing berproses secara par- 

tisipatif. Sehingga, tanpa sungkan siswa bisa mengusulkan cara  yang terbaik dalam 

belajar, di dalam kelas atau di alam terbuka. Dikatakan oleh Dewi Maryam:  

Saya bisa saja belajar dengan anak, anak pun bisa belajar dengan kita. Dengan 
ini akan bersemangat belajar,  karena dia dapat memberikan informasi pada 
guru. Saling melengkapi. Dan  anak juga bisa jadi guru dikelas. Kadang kala 
anak yang menjadi guru, kami yang duduk dibelakang.(10/Wcr-PBM/2006, 
Brs. 57-61) 

Untuk mendukung suasana yang menyenangkan tidak membelenggu aktifitas 

siswa, maka ruang kelas diatur tanpa meja, kursi-kursi lipat dibiarkan melingkar agak 

sedikit berserakan (tidak rapi) mengikuti keinginan siswa. Jika mau mereka bisa saja  

belajar secara lesehan di ruang kelas, sambil mendengarkan musik, bermain internet 

atau membentuk kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi.  

Sebelum pulang pada pukul 14.00, pukul 13.30 siswa secara bersama menu- 

naikan salat dhuhur berjamaah di musala tidak jauh dari sekolah. Salat dipimpin oleh 
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pak Thalib-salah satu pengajar. Sehabis salat mereka   melakukan dzikir dan berdo’a 

bersama dilanjutkan dengan tadarus al-qur’an. Kegiatan keagamaan ini dilakukan 

setiap hari di sekolah. Khusus hari jum’at kegiatan keagamaan digantikan dengan 

salat dhuha bersama pada pukul 08.00 sebelum siswa melakukan kegiatan olah raga. 

(01/Obs-PBM/2006, 126-131) 

 

  

Gambar 4.18 Salat Dhuhur Berjamaah 

Kesenangan, kebersahajaan di sekolah menjadikan siswa terasa enggan untuk 

pulang meski jam sekolah sekolah berakhir pada pukul 14.00. Sebagian siswa memi- 

lih tetap di sekolah untuk mengerjakan tugas dengan komputer, bermain internet un- 

tuk mencari bahan pelajaran, atau sekedar bercengkrama di antara mereka. Tidak ja- 

rang diantara mereka ada yang tinggal di sekolah sampai larut malam, atau bahkan 

menginap diruangan sekolah. (02/Obs-PBM/2006, Brs. 103-105); 03/Obs-PBM/2006, 

Brs. 5-8) 

Sudah menjadi pilihan strategi dalam proses  pembelajaran di SLTP Alter- 

natif Qaryah Thayyibah dibangun dalam suasana menyenangkan dan membebaskan. 

Bagi Bahrudin, ukuran keberhasilan pendidikan pertama-tama adalah bila anak se- 

nang belajar dan bisa belajar dengan senang. Karena itu, bila sekolah tidak bisa  

memberikan rasa nyaman, keberhasilan anak untuk belajar sudah terkurangi. Tuju- 

annya tidak lain, yaitu untuk  memandirikan siswa belajar menemunkan sendiri ke- 

butuhan belajarnya. Jika ini bisa terwujud, maka dimanapun dan kapan pun dengan 
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guru atau tanpa guru siswa akan senantiasa belajar bersama realitas kehidupan yang 

mereka alami. (05/Wcr-PBM/2006, 46-54) 

4.2 Pembahasan Temuan  

Selama ini kebutuhan belajar selalu diidentikan dengan bersekolah. Sebuah 

stigma yang sudah mengakar pada pikiran masyarakat yang sulit untuk dihilangkan. 

Sekolah dipandang oleh sebagian besar masyarakat sebagai satu-satunya lembaga 

yang sah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang layak. Akibatnya, masya- 

rakat menjadi sangat tergantung terhadap sekolah, yang pada akhirnya membawa 

perubahan pada orientasi sekolah sebagai lembaga pendidikan menjadi sebuah 

lembaga bisnis.  

Sebagai kosekuensi dari lembaga bisnis, sekolah berlomba-lomba menarik 

konsumen dengan memberikan pelayanan yang terbaik dalam bentuk fasilitas, sarana 

belajar, dan manajemen pengelolaan yang memanjakan konsumen. Tujuannya tidak 

lain yaitu memberikan kepuasan pelayanan pada pelanggan, yaitu orang-orang yang 

mampu membeli jasa lebih. Akibat lebih jauh dari sistem pendidikan ini, pembiayaan 

pendidikan menjadi semakin mahal. 

Kecenderungan mahalnya biaya pendidikan ini tidak hanya terjadi di sekolah-

sekolah swasta, sekolah negeri pun secara terselubung tidak jauh berbeda meski 

praktek bisnisnya tidak jelas terlihat. Dengan mahalnya biaya pendidikan adalah per- 

soalan yang harus ditanggung bersama oleh masyarakat. Telebih ketika jumlah angka 

kemiskinan masih tetap tinggi yang mengakibatkan negara semakin terbebani dengan 
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penyediaan dana subsidi pendidikan. Jika saat ini angka kemiskinan berkisar antara 

17-18 persen dari jumlah penduduk, maka biaya subsidi pendidikan yang dikeluarkan 

oleh negara tidak lagi dapat memenuhi keinginan  masyarakat. Sehingga secara oto- 

matis tidak semua masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pendidikan secara layak.  

Pada sisi lain pendidikan dengan sistem pendidikan yang ada sekarang juga 

belum menunjukkan perubahan kearah mutu pendidikan yang lebih baik. Hal ini bisa 

dilihat dari hasil perhitungan angka pembanguan sumberdaya manusia, Human Deve- 

lopment  Indeks (HDI) masyarakat Indonesia yang rendah. Dari laporan United Na- 

tion Development Program (UNDP),  angka HDI Indonesia pada tahun 2004 mendu- 

duki peringkat 111 dari 177 negara, lebih rendah dari Brunei Darussalam (33), Ma-

laysia (59), Thailand (76), Filipina (83), dan Srilangka (96). (UNDP 2004) 

Umaedi (1999), Direktur Pendidikan Menengah Umum memberikan analisis 

bahwa ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pen- 

didikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama strategi pembangunan pendi- 

dikan selama ini lebih bersifat input oriented yaitu strategi yang mementingkan fac- 

tor-faktor eksternal dari subtansi pendidikan, seperti penyediaan buku-buku (materi 

ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan 

tenaga kependidikan lainnya.  

Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, di- 

atur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyek- 

sikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya 

di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksi- 

tasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara 

utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. 

Salah satu akibat dari pola pengelolaan pendidikan tersebut yaitu munculnya 

gejala lulusan SLTP dan SLTA banyak yang menjadi pengangguran di pedesaan, ka- 
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rena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, mereka merasa malu jika harus 

membantu orangtuanya sebagai petani atau pedagang. Gejala ini muncul karena pem- 

belajaran di sekolah cenderung sangat teoretik dan tidak terkait dengan lingkungan di 

mana anak berada. Akibatnya peserta didik tidak mampu menerapkan apa yang dipe- 

lajari di sekolah guna memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi dalam kehidup- 

an sehari-hari. Pendidikan seakan mencabut peserta didik dari lingkungannya sehing- 

ga menjadi asing di masyarakatnya sendiri.  

Dengan melihat konteks pendidikan saat ini, maka dari paparan hasil temuan 

penelitian ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji dalam pembahasan temuan, 

yaitu : Pertama,  Pelaksanaan prinsip-prinsip pendidikan berbasis masyarakat di 

SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah memberikan implikasi keluarnya institusi sekolah 

pada jalur pendidikan formal yaitu sekolah terbuka dan menolak ujian nasional. Ke- 

dua, pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di SLTP Alternatif  Qaryah Thay- 

yibah menawarkan sebuah cara untuk menyediakan layanan pendidikan kepada ma- 

syarakat secara murah dan bermutu.  

4.2.1 Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat 

Saat ini pendidikan berkualitas selalu identik dengan biaya mahal. Sebuah ke- 

nyataan yang umum terjadi dimasyarakat bahwa untuk mendapatkan sekolah yang 

berkualitas dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk sekolah negeri standart saja 

dibutuhkan biaya paling tidak puluhan ribu rupiah tiap bulannya (sebuah SMP Negeri 

di Semarang mematok uang komite Rp. 44.500), itu belum  termasuk biaya uang ge- 
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dung, biaya buku, praktek komputer dan pungutan lain-lain yang jumlahnya puluhan. 

Indonesia Coruption Watch (ICW) mencatat ada 33 jenis pungutan sekolah yang di- 

bebankan kepada orang tua siswa.  

Kurangnya daya tampung sekolah negeri, adalah lahan bagi penyedia jasa 

pendidikan swasta. Hegemoni sekolah sebagai satu-satunya lembaga pendidikan 

menjadikan masyarakat tidak punya pilihan lain. Untuk masyarakat yang tidak 

mendapat kursi di sekolah negeri mereka tidak punya pilihan lain, dengan terpaksa 

menyekolah anak-anak mereka ke lembaga pendidikan swasta yang pembiayaannya 

jauh lebih mahal. Bahkan untuk sekolah swasta yang mengaku unggul, biaya pendi- 

dikan bisa menjadi sangat tidak realistis. Tiara Bangsa dan Semesta adalah contoh  

lembaga pendidikan yang membebankan biaya pendidikan sedemikian mahal. 

Mahalnya biaya pendidikan di sekolah-sekolah umum pada tingkatan formal 

telah ditepis oleh SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah. Hanya dengan uang  SPP se- 

besar Rp 15.000,- tiap bulan proses pembelajaran diberlangsungkan dengan kualitas 

yang tidak  kalah dengan sekolah reguler lain. Dengan prinsip pembiayaan yang di- 

fungsikan sesuai dengan kepentingannya dengan pertimbangan aspek lokalitas, SLTP 

Alternatif Qaryah Thayyibah berhasil menekan pembiayaan pendidikan pada tingkat 

minimal. Bahkan orang tua yang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk 

membayar diberikan kelonggaran. 

Efisiensi pendanaan pendidikan ini dapat terwujudkan karena sekolah dengan 

model berbasis masyarakat memungkinkan melakukan kerjasama dengan masyarakat 
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dalam memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia dalam komunitas. Sarana dan 

prasarana sekolah misalnya, dapat  menfungsikan apa yang ada  di masyarakat seperti  

rumah penduduk, masjid, lapangan desa, balai kelurahan, lahan pertanian dan lingku- 

ngan alam lainnya. Hubungan timbal balik ini termasuk pula pemanfaatan sumberda- 

ya manusianya sebagai fasilitator pembelajaran (guru), pengelola, atau tenaga admi- 

nistrasi sekolah.  

Dari pola hubungan kemitraan dengan masyarakat inilah, SLTP Alternatif 

Qaryah Tahyibah mampu menyediakan jaringan internet yang dapat diakses siswa 

selama 24 jam tiap hari. Internet diperoleh dari pengusaha lokal di Salatiga. Lokasi 

sekolah yang menyatu dengan lingkungan siswa memberikan kemudahan untuk 

memanfaatkan fasilitas sekolah tanpa terpaku pada jam pelajaran. Siswa dapat ber- 

kunjung kesekolah kapan saja sesuai dengan keinginan tanpa harus terbebani oleh 

biaya transportasi. Faslitas internet ini juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota  

masyarakat  lainnya. 

Pengunaan internet sebagai media belajar ini jauh dari keadaan yang umum 

terjadi pada sekolah-sekolah reguler. Umumnya sarana internet di sekolah reguler  

(formal) tidak memberikan keleluasaan siswa dalam menggunakannya sebagai media 

belajar karena keterbatasan waktu yang dimiliki siswa di sekolah dan juga kesempat- 

an yang diberikan sekolah relatif  sedikit. Sementara itu pengguna internet di jalur 

pendidikan formal ini jauh lebih banyak. 
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Diluar SPP, pembiayaan lain yang dibebankan pada siswa lebih bersifat mem- 

bantu dalam pemilikan sarana belajar dirumah,  yaitu satu komputer, satu gitar dan 

dua buah kamus bahasa inggris. Biaya yang harus dikeluarkan tiap harinya Rp. 2000,- 

untuk cicilan komupter, Rp 1.000,- untuk cicilan gitar dan kamus, kemudian ditam- 

bah biaya  makan pagi Rp. 1.500,-. Selisih dari biaya angsuran gitar dan kamus meru- 

pakan tabungan siswa yang dapat dipergunakan keperluan lain, seperti pembayaan 

kegiatan  ekstra atau foto copy materi pelajaran sekolah.  

Menyoal tentang mutu pendidikan di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah, 

Sallis dalam bukunya Total Quality Management in Edu- cation  berpendapat bahwa 

mutu tidak hanya mengandung pengertian absolut sebagaimana banyak diterapkan 

oleh lembaga pendidikan sekarang. Mutu memiliki pengertian relatif  yang dapat 

dijabarkan dalam dua aspek, yaitu : Pertama adalah mutu yang menyesuaikan diri 

dengan spsifikasi yang telah dibuat oleh produsen (quality in fact).  Kedua  adalah 

mutu yang  berupaya untuk senantiasa memenuhi keinginan konsumen/pelanggan 

(quality in perseption).  (Sallis, 2006 : 55-56)  

Sebagai sebuah konsep yang relatif maka mutu merupakan ide yang dinamis. 

Mutu dapat dikatakan ada apabila memenuhi spesifikasi sekaligus mendapat  penga- 

kuan dari konsumen/pelanggan. Pendidikan dalam konteks ini tidak harus mahal, 

akan tetapi lebih menekankan kesesuaian dengan tujuan yang diharapkan. Oleh kare- 

na itu, menurut Sallis bahwa untuk menentukan standart mutu pendidikan adalah satu 

hal yang sangat sulit karena keragaman dan kompleksitas peserta didik. Bahkan  un- 
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tuk menghasilkan pelajar dengan standart jaminan tertentu adalah suatu hal yang 

mustahil dapat diwujudkan. (Sallis 2006 : 62) 

Dengan tidak adanya standar baku tentang mutu pendidikan secara ideal maka 

pengakuan pelangan terhadap aktifitas pembelajaran di sekolah menjadi sangat pen- 

ting. Dari sisilah mutu pendidikan SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah dapat dikata- 

kan berkualitas. Ada beberapa aspek yang dapat dijadikan argumen  yaitu : 

1. Pengakuan  internal dari komponen sekolah yaitu: 

a. Kepuasan siswa dengan sistem pembelajaran yang dibuktikan dengan 

kesenangan dan sikap aktif dalam  melaksanakan proses pembelajaran. 

b. Dukungan orang tua siswa terhadap pola pembelajaran berbasis komunitas 

melalui pendekatan sistem belajar mandiri (aktive learning) yang berorientasi 

pada kebutuhan siswadengan mengkaitkan tujuan pembelajaran pada konteks 

lingkungan (Contekstul Teaching Learning). 

c. Dukungan pengelola dan guru dalam pengalian dana melalui ide-ide kreatif 

seperti  pembuatan  lagu tembang dolanan tempo dulu dalam betuk compac 

disk. 

d. Partisipatif masyarakat khususnya orang tua siswa terhadap institusi sekolah 

dengan mendirikan sekolah menengah universal (SMU) Qaryah Thayyibah 

(setingkat sekolah menengah umum) sebagai  jenjang yang lebih tinggi 

sebagai bentuk loyalitas terhadap sekolah. 
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2. Pengakuan eksternal dari masyarakat yaitu: 

a. Sikap apresiatif masyarakat yang ditayangkan melalui millis maupun  kun- 

jungan langung ke SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah. 

b. Penghargaan yang diberikan Universitas Sanata Dharma sebagai  pencipta 

pendidikan bermutu, murah seklaigus kontekstual dengan lingkungan sekitar. 

c. Penghargaan “Creative Award 2006”  dari  Yayasan Cerda Kreatif Indonesia 

pimpinan Seto Mulyadi. 

d. Sambutan positif dari  Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Drs. H. Bakri 

MS. Ed  dengan mengikutkan pada lomba Motivasi Belajar Mandiri tingkat 

Jateng. (Saat masih sebagai SLTP Terbuka) 

e. Ditayangkanya kreatifitas model pembelajaran SLTP Alternatif Qaryah 

Thayyibah  dalam pemberitaan media cetak dan elektronik dalam jumlah 

yang relatif banyak.  

Dari uraian subtansi tentang mutu yang bertitik pangkal aktifitas pembela- 

jaran, maka strategi pembelajaran menjadi sangat penting sebagai tolok ukur pendi- 

dikan bermutu diluar pengakuan masyarakat. Menurut Sallis, strategi pembelajaran 

yang memperhatikan peserta didik sebagai individu yang memiliki keunikan sangat 

diperlukan. Karena, prinsip manajeman mutu secara total harus memperhatikan 

secara serius tentang gaya dan kebutuhan pembelajaran untuk menciptakan strategi 

individualisasi dan diferensi dalam pembelajaran. Ditegaskan oleh Sallis bahwa 
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intitusi sekolah yang tidak memenuhi kebutuhan model pembelajaran secara individu 

maka institusi pendidikan tidak dapat mengklain bahwa ia telah menjalankan prinsip 

mutu apalagi mutu terpadu. (Sallis 2006 : 86) 

Berdasar pada uraian Sallis ini, maka nampak secara jelas pelaksanaan pen- 

didikan di SLTP Alternatif Qaryah Tahyibah telah mengarah pada proses pembe- 

lajaran bermutu. Sistem berlajar aktif yang diterapkan di sekolah dengan metode 

kontekstual learning mengarahkan siswa pada keragaman metode belajar yang sesuai 

dengan apa yang menjadi keinginan dan kesenangan peserta didik. 

Dengan jumlah siswa rata-rata tiap kelas yang hanya 15 orang memungkinkan 

guru untuk memberikan perhatian lebih saat proses pembelajaran. Keragaman  meto- 

de belajar dengan strategi yang diterapkan dengan mengedepankan aspek kemandi- 

rian siswa dalam belajar adalah bukti bahwa pelaksanaan pendidikan di SLTP Alter- 

natif Qaryah Thayyibah telah menempatkan siswa sebagai subjek pendidikan. Siswa 

sebagai pelanggan utama pendidikan tidak merasa tertekan untuk menggali pengeta- 

huannya seperti apa yang diinginkan menurut kebutuhannya.  

Selain itu dengan metode CTL siswa diajak untuk mengalami bukan sekedar 

semata-mata menstransfer pengetahuan dari guru. Dengan CTL siswa diajak untuk 

menggali pengetahuan sedikit demi sedikit dengan memperhatikan konteks dan fakta-

fakta yang melingkupi termasuk pengalaman yang nyata dialami oleh siswa.  Harapan 

dari CTL  yaitu mendorong siswa untuk  mengaitkan  materi pembelajaran dengan 

kehidupan nyata di keluarga, masyarakat maupun lingkungan alam. Atas dasar  pe- 
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mahaman inilah pembelajaran tidak hanya berhenti didalam kelas, akan tetapi  ber- 

guna bagi siswa untuk bekal kehidupannya kelak dimasyakat. 

Keberhasilan proses belajar di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah juga di- 

tunjang oleh  peran guru. Kedudukan guru sebagai teman belajar memberikan penga- 

ruh psikologis pada siswa berani  bernegosiasi menentukan materi dan dengan jalan 

bagaimana materi tersebut dipelajari. Dengan cara ini maka proses pembelajaran 

murni dilangsungkan oleh siswa tanpa ada paksaan dari guru.  Pembentukan tim kerja  

berdasarkan kelompok matapelajaran yang dipimpin seorang leader merupakan salah 

satu bentuk dari penanaman kepercayaan pada siswa bahwa mereka mampu untuk 

menggali pengetahuannya secara mandiri dan sadar akan exsistensi dirinya sebagai 

bentuk tanggungjawab untuk belajar. 

Dalam hal ini lebih lanjut Sallis berpendapat:  

“Institusi pendidikan memiliki kewajiban untuk membuat pelajar sadar 
terhadap variasi metode pembelajaran yang diberikan kepada mereka (siswa). 
Institusi pendidikan harus memberi pelajar kesempatan untuk mencontoh 
pembelajaran  dalam variasi model yang berbeda. ...  Sebuah langkah awal 
bisa dimulai dengan kerja sama antara mereka. Oleh karena itu, untuk 
mencapai mutu diperlukan kerjasama pelajar dan guru dalam menerapkan 
‘misi’ mereka. Dari sini, negosiasi bisa saja terjadi agar kedua belah pihak 
bisa mencapai misi-gaya pembelajaran dan pengajaran  serta sumberdaya 
yang diperlukan. Masing-masing  pelajar dapat merundingkan rencana aksi 
mereka untuk mendapatkan motivasi dan arahan. Proses negosiasi mungkin 
memerlukan pembentukan sebuah forum yang memberikan umpan balik serta 
kesempatan kepada para pelajar agar mereka dapat mengatur sendiri 
pembelajaran mereka. (Sallis 2006:88)  

Terkait dengan persoalan mutu pendidikan Ace Suryadi juga berpendapat se- 

rupa yaitu bahwa : mutu pendidikan hanya akan  terwujud jika proses pendidikan di 
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sekolah benar-benar menjadikan siswa mampu belajar dan belajar sebanyak mungkin. 

Mutu pendidikan harus dilihat dari meningkatnya kemampuan belajar siswa secara 

mandiri, bukan dari informasi pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Pengetahuan 

apa pun yang mereka kuasai adalah hasil belajar yang mereka lakukan sendiri.  

Selain kualitas pembelajaran. SLTP alternatif Qaryah telah membuktitan den- 

gan pola pendidikan berbasis mayarakat telah mampu menekan pembiayaan pendidi- 

kan, sehingga pendidikan dapat terjangkau oleh masyarakat dengan kualitas yang cu- 

kup memadai sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini bisa terwujud karena lemba- 

ga sekolah mampu menjalankan hubungan fungsional dengan masyarakat yang diwu- 

judkan dengan:  

a. Menyesuikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan masyarakat. 

b. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran mampu merangsang siswa 

untuk lebih mengenal kehidupan riil dimasyarakat. 

c. Proses pembelajaran berhasil menumbuhkan sikap murid untuk belajar dan 

berkerja dalam kehidupan nyata. 

d. Sekolah selalu berintegrasi dengan kehidupan masyarakat sehingga kebutuhan 

kedua belah pihak terpenuhi. 

e. Sekolah dapat mengembangkan masyarakat dengan cara mengadakan 

pembaharuan tata kehidupan masyarakat. 

4.2.2 Pelaksanaan Proses Pembelajaran 
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Perlawanan terhadap pola-pola pendidikan dengan cara-cara lama ini  sema- 

kin kuat  ketika  gelombang reformasi bergulir meruntuhkan kebijakan pemerintahan 

orde baru. Dalam UU Sisdiknas 2003 bab III disebutkan tentang prinsip penyeleng- 

garaan pendidikan (pasal 4) yaitu bahwa pendidikan diselenggarakan secara demo- 

kratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Oleh 

karena itu sebagai  konsekuensinya,  pelaksanaan pendidikan diharapkan senantiasa 

melihat dan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan 

berbasis keunggulan lokal. 

Seperti yang ditegaskan oleh Suryadi yaitu, bahwa perbaikan mutu pendidik- 

an itu sesungguhnya mutu pendidikan terkait erat dengan usaha pemberdayaan seko- 

lah, guru, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Peningkatan mutu pendi- 

dikan tidak bisa dilakukan hanya dengan memperbaiki kurikulum, menambah buku 

pelajaran, dan menyediakan laboratorium di sekolah. Oleh karena perencanaan, 

pengembangan, dan pelaksanaan pendidikan merupakan hasil kerjasama antara 

pemerintah dengan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan tidak dapat diberlangsung- 

kan secara terpisah, jauh dari realitas kebutuhan riil masyarakat. (Suryadi, 2001) 

Keterkaitan antara pendidikan dengan masyarakat tersebut bila ditinjau dari 

apek filosofi pendidikan Giroux  dan Aronowitz sebagai mana dikutip oleh Rahardjo  

(2001) mengkategorikan pendekatan sistem pendidikan dalam tiga aliran besar yaitu 

konserfatif, liberal dan kritis. Bagi kaum konserfatif, pendidikan tidak memberikan 

pengaruh dan perubahan apa-apa pada nasib manusia jika Tuhan tidak menghenda- 

kinya. Peneritaan, kemiskinan, kebodohan adalah nasib sebagai harmoni kehidupan 

yang harus diterima keberadaanya dengan tulus ikhlas.  

Kaum liberal berpandangan lain, pendidikan adalah sebuah pilihan kebebasan 

yang tidak ada sangkut pautnya dengan dunia luar (politik-ekonomi). Pendidikan di- 

upayakan sebagai pengembangan individu  untuk mencapai tarjet ideal dari tata nilai, 

tata susila dan nilai-nilai dasar masyarakat agar berfungsi secara baik. Akar dari pen- 
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didikan ini adalah liberalisme, yaitu suatu pandangan yang menekankan pengem- 

bangan kemampuan, melindungi hak, dan kebebasan serta mengidentifikasi problem 

dan upaya perubahan secara inskrimental demi menjaga stabilitas jangka panjang.  

Kelompok kritis berpendapat bahwa pendidikan merupakan bagian dari jalan 

untuk melakukan perubahan sosial. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari persoalan 

sosial, ekonomi dan politik. Visi pendidikan adalah melakukan kritik terhadap  sistem 

dominan sebagai bentuk  pemihakan  terhadap rakyat kecil yang tertindas untuk men- 

ciptakan sistem sosial baru yang lebih adil. Dalam perspektif kritis pendidikan harus 

mampu menidentifikasi, menganalisis  kepincangan sosial dan  mengembalikan jati- 

diri nanusia sebagai mahluk yang  bermartabat. (Rahardjo  2001 : 18-22) 

Dari tujuh prinsip pokok yang mendasari proses pembelajaran di SLTP 

Altenatif Qaryah Thayyibah nampak jelas bahwa pola pendekatan pendidikan yang 

dilakukan sekolah berpihak pada model pendidikan beraliran  kritis. Karena pada 

pokoknya, pendidikan kritis merupakan aliran atau paham pendidikan yang memiliki 

cita-cita pembebasan dan pemberdayaan manusia-manusia tertindas. (Rahardjo 2001: 

27)  Kata pembebasan pada prinsip pertama adalah fakta pendukung dan asumsi ini 

semakin jelas ketika Bahrudin sebagai koordinator sekolah menyebut sosok Ivan Illih 

sebagai  figur  pemikiran dalam mewujudkan pendidikan alternatif SLTP Qaryah 

Thayyibah  yang berbasis masyarakat. 

Ivan Illich adalah sosok pemikir pemerhati pendidikan yang secara nyata 

menginginkan masyarakat keluar dari belenggu persekolahan (Illich : 2000). Dalam 

sebuah tulisan, Ivan Illich secara jelas menyebutkan :  

Selama beberapa generasi, kita telah berusaha menjadikan dunia sebagai 
tempat yang lebih baik dengan cara menyediakan makin banyaknya 
persekolahan. Tapi sejauh ini usaha itu kandas. Yang kita dapatkan dari sana 
hanya  pelajaran bahwa memaksa semua anak untuk memanjat  tangga 
pendidikan yang tak  berujung takkan meningkatkan mutu, melainkan pasti 
hanya menguntungkan individu-individu yang yang sudah mengawali 
pemanjatannya itu sejak dini, yang lebih sehat, atau lebih siap. Sisanya 
hampir pasti gagal. Pengajaran yang diwajibkan di sekolah membunuh 
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kehendak banyak orang untuk belajar secara mandiri; pengetahuan 
diperlakukan ibarat komoditas, dikemas-kemas dan dijajakan, diterima 
sebagai jenis harta pribadi oleh yang menerimanya, dan selalu langka 
dipasaran. (Naomi 2006 : 517) 

Gambaran sikap ketidakpercayaan sekolah oleh Ivan Illich inilah yang menja- 

di  bagian dari penggerak ideologi pendidikan Alternatif  di SLTP Qaryah Thayyibah. 

Pembebasan masyarakat dari belenggu pendidikan persekolahan (yang tidak memi- 

hak pada masyarakat miskin) merupakan tujuan yang ingin diwujudkan oleh SLTP 

Alternatif Qaryah Thayyibah. Maka langkah yang diambil oleh SLTP Alternatif 

adalah keluar dari jalur persekolahan  yang ada sekarang, memilih sebagai pendidikan 

berbasis masyarakat murni.  

Keputusan yang diambil oleh SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah yang memi- 

lih pendidikan pada jalur luar sekolah tidak lah hannya sebatas sikap apriori semata. 

Sebuah kenyataan umum yang menjadi pemikiran seluruh komponen sekolah  yaitu 

keadaan sistem pendidikan di Indonesia yang tidak memihak pada masyarakat kecil. 

Mahalnya biaya pendidikan, tumpang tindihnya kebijakan pendidikan, mulai dari 

pergantian kurikulum yang tidak menentu, kebijakan desentralisasi pendidikan yang 

tidak jelas, pola pengajaran yang sentralistik yang menyebabkan kebekuan pada 

variasi mengajar guru karena terpaku pada juklak dan juknis dari dinas pendidikan, 

sikap superior guru dengan jargon guru adalah sosok yang digugu dan ditiru membe- 

rikan implikasi pada kecenderungan siswa sebagai pihak yang harus menurut, pada- 

hal kenyataannya sikap profesional guru masih dipertanyakan.  

Keruwetan sistem pendidikan di Indonesia ini semakin panjang ketika upaya 

peningkatan mutu pendidikan selalu dikaitkan dengan kurangnya pendanaan dari 

pemerintah. Guru berkilah profesionalitasnya rendah karena gajinya rendah, serta 

kurangnya dukungan  sarana prasarana pendidikan.  Padahal paradiqma guru sebagai 

sosok yang tahu akan segalanya itulah yang menghambat perserta didik berkembang 
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maksimal, karena terbiasa diberimasukan pengetahuan tanpa diajak untuk terlibat 

dalam pencarian. 

Puncak dari keseriusan SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah keluar dari jalur 

pendidikan formal adalah  ketika ujian nasional digelar pemerintah. Jika kebanyakan 

sekolah berupaya mati-matian untuk dapat lulus UN, maka pihak pengelola SLTP 

Alternatif Qaryah Thayiyibah  melaui media dengan terangan memberikan kebebasan 

pada siswa untuk mengikuti atau tidak UN.  Kebebasan yang diberikan sekolah  di- 

tangkap oleh sebagain besar siswa untuk memilih tidak mengikuti ujian nasional.  

Penolakan SLTP Alternatif  Qaryah Thayyibah terhadap UN beralasan 

sebagaimana diceritakan Fina Af’idatussofa, Naylul Izza, dan Siti Qana’ah. Ketiga- 

nya siswa SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah yang mengikuti UN dalam rangka 

penulisan disertasi (tugas akhir sekolah). Bagi Fina dan kawan-kawan, UN sangat 

tidak manusiawi, mengingat pelaksanaan UN memiliki beberapa kelemahan. Pelak- 

sanaan UN tidak memperhatikan keragaman proses pembelajaran akibat dari kondisi 

sekolah dan konsisi sosial psikologi siswa. Pendidikan yang dilakukan selama tiga 

tahun hanya dihargai dari  segelintir mata pelajaran. Disamping itu, UN justru mem- 

buat anak semakin bodoh, karena orientasi belajar menjadi sangat terbatasi pada mata 

pelajaran yang diujikan pada UN. (Izza 2006) 

Kebijakan UN memang sampai saat ini  masih diperdebatkan. Penolakan 

terhadap UN pada pendapat yang  lebih luas lebih banyak ditentang karena beberapa 

alasan, yaitu : Pertama, upaya peningkatan mutu pendidikan dengan menyeragamkan 

kemampuan siswa sebagai indikator, jelas merupakan tindakan yang tidak logis. Se- 

bab, siswa memiliki keberagaman latar belakang kondisi keluarga, sosial dan mutu 

sekolah yang beragam.  

Kedua, hasil kelususan siswa tidak dapat disamaratan dengan hasil tes yang 

hanya sifatnya kuantitatif dan hanya mengukur aspek kognitif. Dengan cara ini poten- 

si siswa tidak mungkin dapat terwakili. Penyeragaman evaluasi hasil belajar dengan 
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UN justru akan menyebabkan perbedaan individual dan keberagaman kecerdasan tak 

terakomodasi dan teraktualisasi. Akibatnya bakat dan talenta anak didik mubazir dan 

kepribadian anak didik yang autentik tidak terbentuk. 

Ketiga, berkaitan dengan alat ukur tes. Sampai saat ini tidak ada keterbukaan 

dari Depdiknas tentang pembakuan tes yang akan diujikan secara nasional. Sebagai 

bahan uji bersekala nasional tentunya harus sesuai dengan prosedur, yaitu bahan tes 

perli diujicobakan kepada sampel tertentu yang dipandang cukup mewakili keragam- 

an latar belakang siswa dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Dari manakah 

sampel yang digunakan? Apakah merata? Masih menjadi pertanyaan yang belum bisa 

terjawab.  

Keempat, Jika dilihat dari sitem pendidikan yang disepakati pemerintah den- 

gan DPR melalui Undang-Undang. Undang-sistem pendidikan nasinal tidak menun- 

jukkan adanya kewenangan pemerintah untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Pe- 

merintah hanya diberi kewenangan untuk mengevaluasi pengelolaan sekolah, satuan, 

jalur dan jenjang pendidikan serta jenis pendidikan. Untuk evaluasi perserta didik 

hanya boleh dilakukan oleh guru dan lembaga independen yang pelaksanaannya di- 

atur melalui peraturan pemerintah.  

Keempat, Jika pemerintah konsisten dengan paradiqma baru pendidikan na- 

sional yaitu pelaksanaan otonomi pendidikan, maka sekolah harus diberikan kewe- 

nangan yang lebih besar  untuk mengatur rumah tangga sendiri termasuk dalam me- 

nentukan kelulusan siswa. Dalam konteks pembelajaran, sosok guru adalah orang 

yang paling tahu kondisi siswa, maka  UAN secara otomatis yang berhak mem- 

berikan evaluasi hasil belajar adalah guru.  

Penolakan terhadap UN bisa jadi merupakan bentuk kekecewaan dari system 

pendidikan yang tidak berhasil memberikan perubahan nasip pada masyarakat mis- 

kin. Tingginya angka penganguran menjadikan mereka pesimis terhadap masa depan 
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mereka dengan hanya mengandalkan ijazah. Ijazah tidak lagi memberi pengharapan 

pada mereka, yang membuat mereka  keluar dari system pendidikan. 

Dengan melihat kasus ini seharusnya memerintah bias berinteropeksi terha- 

dap kebijakan pendidikan selama ini. Orientasi pendidikan yang terpusat pada nilai 

dan kelulusan yang ditandai dengan ijazah membuat masyarakat  lebih mementingkat 

formalitas dari pada kemampuan yang sesungguhnya. Akibatnya,   ketika masuk da- 

lam dunia kerja, hasil proses pendidikan yang ada sekarang lebih banyak tidak siap 

dalam persaingan pasar kerja. Kualitas pendidikan yang berorientasi  pada nilai ter- 

bukti tidak memberikan perubahan pada peningkatan kualitas SDM. 

Oleh kerena itu, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan tentang UN 

khsuusnya dan sitem pendidikan nasisonal pada umumnya.  Desentralisai pendidikan 

yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui manajemen pendidikan berbasis se- 

kolah perlu untuk memberikan motivasi  pada pengelola dan guru dalam meningkatan 

mutu pembelajaran. 

 Seperti yang telah di ungkap oleh Ace Suryadi bahwa mutu pendidikan ada- 

lah bersifat mikro di sekolah. Oleh karena itu, pihak yang paling berperan adalah gu- 

ru. Guru adalah orang paling mengetahui kemampuan anak orang-perorang dan cara 

mengajar mana yang paling baik bagi mereka. Guru juga bisa meneliti dan mengkaji, 

misalnya, semangat belajar anak menurun, tidak bergairah, prestasinya menurun, dan 

bagaimana membantu mereka belajar. Berdasarkan pengalaman, guru bisa berinovasi, 

pendekatan mengajar yang mana untuk materi yang mana agar dapat membelajarkan 

siswa secara berhasil.  

Sebagai sekolah berbasis masyarakat, kecondongan pada pemikiran kritis me- 

rupakan pilihan rasional yang  harus ditempuh. Keberpihakan pada masyarakat yang 

tidak mampu mendapatkan pendidikan akibat tekanan ekonomi dan pola manajemen 

sekolah yang  biroktaris tidak efisien, memberikan konsekwensi pada dibentuknya 

lembaga pendidikan yang berpihak kepada masyarakat.  
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Sudarman Danim memberikan dukungan pendapat dalam hal ini yaitu bahwa 

pendidikan dengan basis masyarakat merupakan salah satu solusi alternatif untuk me- 

mecahkan problem pendidikan. Keterpurukan cara-cara lama dalam mengelola pendi- 

dikan yang lebih sentralistik mendorong perubahan cara pandang kearah sebaliknya, 

yaitu pemberian otonomi sekolah-masyarakat untuk mengelola pendidikan dengan 

memperhatian  aspirasi serta kondisi yang terjadi di masyarakat. (Sudarwan , 2006 4-

5) 

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Tilaar (2000 : 105) menegaskan bahwa 

pendidikan yang benar adalah pendidikan yang hidup dari dan untuk masyarakat. 

Pendidikan yang berdasar pada kebutuhan masyarakat merupakan bentuk pendidikan 

yang sebenarnya. Pendidikan akan menjadi terasing dari konteks tujuannya apabila 

partisipasi masyarakat diabaikan, karena pendidikan tidak mampu menjawab kebu- 

tuhan dan kebudayaan yang nyata. Pendidikan yang terlepas dari masyarakat dan 

budaya yang ada didalamnya  adalah pendidikan yang tidak memiliki akuntabilitas 

(tanggungjawab). 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

 Pelaksanaan prinsip pembelajaran berbasis masyarakat yang dilakukan oleh 

SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah memberikan implikasi luas tidak hanya 

pada perubahan pola belajar siswa. Akan tetapi juga mampu mempengaruhi 

paradigma guru dalam mengajar dan budaya masyarakat setempat.  

 Pelaksanaan pendidikan Berbasis Masyakarat di SLTP Alternatif QT dengan 

mengedepankan kemandirian siswa dalam belajar melalui pendekatan kon- 

tekstual (CTL) mampu menciptakan hubungan kemitraan antara sekolah 

dengan masyarakat.  

 Pemanfaatan sumberdya lokal untuk menunjang proses pembembelajaran di 

SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah terbukti mampu menenkan pembiayaan 

pendidikan. 

 Berkat dukungan dan peranserta masyarakat SLTP Alternatif Qaryah Thay- 

yibah  tetap eksis dan bertahan dan berhasil memenuhi kebutuhan dan kei-

nginan masyarakat sebagai pendidikan yang bermutu.  

2. Saran 

2.1 Dengan adanya keputusan pihak sekolah untuk keluar dari jalur pendidikan 

formal maka kualitas pembelajaran siswa perlu untuk ditingkatkan sesuai 

dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa. Sehingga apa yang didapat siswa 

di sekolah  dapat langsung dipergunakan dalam kehidupan riil bermasyarakat. 
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2.3 Karena keterbatasan laboratorium alam sebagai sarana pembelajaran terutama 

dalam mata pelajaran fisika dan kimia, maka pihak sekolah perlu untuk me- 

nyediakan sarana laboratorim berkaitan dengan dua mata pelajaran tersebut. 

2.3 Pemerintah perlu untuk melakukan pendekatan dialogis untuk mengkaji SLTP 

Alternatif Qaryah Thayyibah sebagai pilihan alternatif pendidikan bagi ma- 

syarakat yang murah dan bermutu dalam rangka mensukseskan program 

wajib belajar sembilan tahun. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

A. Latar Belakang Sejarah Berdirinya Sekolah 

1. Apa yang melatar belakangi berdirinya sekolah? 

2. Siapa saja yang terlibat dalam pendirian sekolah? 

3. Bagaimana keterlibatan masyarakat? 

4. Mengapa memilih sekolah dengan basis masyarakat? 

B. Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat 

1. Bagaimana sekolah dikelola/manajemenya? 

2. Bagaimana perencanaan kegiatan sekolah? 

3. Bagaimana perorganisasian kegiatan sekolah? 

4. Bagaimana posisi/kedudukan orang tua siswa dalam pengelolaan sekolah? 

5. Bagaimana posisi/kedudukan guru dalam pengelolaan sekolah? 

6. Bagaimana posisi/kedudukan kepala sekolah? 

7. Darimana pembiayaan sekolah? 

8. Bagaimana SPP siswa? 

9. Bagaimana posisi/kedudukan siswa? 

10. Bagaimana pengelolaan sarana prasarana? 

11. Bagaimana penggunaan/pengelolaan internet? 

12. Bagaimana peran serta masyarakat dalam mengelola sekolah? 

C. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

1. Apa yang menjadi tujuan pemberlajaran sekolah? 

2. Upaya apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran? 

3. Bagaimana dengan penggunaan kurikulum? 

4. Bagaimana materi pembelajaran disekolah? 

5. Darimanakah sumber belajar diperoleh? 

6. Bagaimana dengan penggunaan metode belajar? 

7. Bagaimana proses evaluasi belajar? 

8. Bagaimana suasana pembelajaran 



111 

 

TRANSKIP WAWANCARA 
 

Kode  : 01/Wcr-PBM/2006 
Sumber  : Bahrudin 
Hari/Tgl  : Rabu, 24 Mei 2006 
Waktu  : 10.00-11.30 

Setting : Peneliti sengaja datang ke Qaryah Thayibah sesuai dengan janji yang 

peneliti buat sebelumnya. Dari semarang pukul 08 pagi. Setelah dipersilahkan oleh 

siswa Qaryah Thayyibah yang kebetulan peneliti temui di ruang depan, peneliti 

langsung bertemu pak Bahruddin di ruang tengah. 

 
NO DESKRIPSI WAWANCARA 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

 
A. Assalamu’alaikum 

Walaikum salam, silahkan-silahkan masuk. Duduk sini aja nyantai. 
Bagaimaan perjalanan? 
 
Ahhamdulillah baik, ini pak mau melanjutkan penelitian untuk tesis saya. 
Oh ya, sudah dapat persetujuan pembimbing. 
 
Judul sudah diterima, ini baru pada tahap penyusunan proposal. Bagaimana 
kabar anak-anak? Saya dengar  mereka tidak ikut ujian nasional? 
Ya. Kami membebaskan mereka untuk ikut atau tidak., sesuai dengan 
kesepakatan dengan wali murid.  
Kenapa begitu? Ya karena kami tidak butuh ujian, sekarang QT dah keluar 
dari sekolah terbuka. Ingin mandiri sebagai pendidikan berbasis masyarakat 
murni. 

B.  
C. Dulu itu prosesnya bagaimana, berdirinya? 

Kita mendirikan sekolah karena terusik oleh realitas yang dialami 
masyarakat, terutama petani. Mereka hidup dalam kondisi yang tidak 
memungkinkan mengembangkan kualitas hidup. Karena struktur pertanian 
yang memiskinkan mereka, harga gabah sulit naik, tetapi pupuk dan obat-
obatannya terus melambung. Petani jadi terbelakang akibat dari system yang 
menghambat kesempatan mereka untuk mendapatkan kemajuan.  Kita bisa 
lihat realitas pendidikan kita. Apakah bisa dibilang baik? Tentunya kita 
dengan jujur akan bilang, tidak. Ini karena pendidikan saat ini terjebak dalam  
lembaga  bisnis  dan birokratis. Akibatnya untuk mencari sekolah yang baik 
(bermutu) menjadi sangat mahal. Lalu, apakah masyarakat yang tidak 
mampu cukup hanya mendapatkan pendidikan biasa. Yang biasa saja 
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terkadang masih mahal. Ini  yang kami pikirkan. 
D.  
E. Lalu siapa saja yang terlibat dalam proses pendidirian ini? 

Moment penaftaran siswa tahun 2003, kita manfaatkan untuk mengundang 
masyarakat. Yang jelas kita melibatkan masyarakat disini, ini karena 
pendirian sekolah ini adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat. Ada 
juga lembaga suadaya masyarakat yang memotifasi, yaitu SPPQT, kebetulan 
lembaga ini saya  pimpim.  Kita undang masyarakat untuk memikirkan nasib 
yang mereka alami. Ketergantungan pada pemerintah pada pelayanan 
pendidikan tidak memberikan perubahan apa-apa. Coba lihat, berapa besar 
kelulusan sekolah-sekolah yang mampu secara secara kompetensi diterima 
dalam lapangan kerja, atau membuka lapangan kerja secara mandiri.  
 

Apakah dengan latar belakang itu menjadikan sekolah memberikan perioritas 
kepada anak-anak orang yang tidak mampu (miskin)? 

Sebenarnya tidak ada istilah miskin atau kaya dalam pengertian kami. 
Keperpihakan sekolah adalah merupakan bentuk idiologi perlawanan 
terhadap model pendidikan saat ini. SLTP Alternatif Qoryah Thayyibah 
terbuka bagi semua lulusan sederajat sekekolah dasar yang memiliki 
komitmen terhadap pendidikan komunitas. Mereka yang coba-coba 
mendaftar disini tidak kami beri tempat. Karena pengumuman penerimaan 
disini lebih awal dari sekolah lain, yang sudah memutuskan   untuk 
mengundurkan diri tidak  akan kami layani kembali. 
 

Mengapa pada awal berdirinya justru memilih bentuk sekolah terbuka? 

Itu adalah strategi Kita tidak mungkin sekonyong-konyong bergerak dengn 
bentuk pendidikan berbasis masyarakat. Dengan sekolah terbuka setidaknya 
pada awal-awal tahun pertama  memiliki pengalaman pembelajaran model 
persekolahan. Dari model ini kita kritisi dan kita benahi sesuai dengan 
keinginan yaitu idealnya pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan 
berbasis masyarakat adalah cita-cita sejak awal berdirinya sekolah ini, dan 
ini sudah menjadi keinginan masyarakat. Disamping itu, jika pendidikan itu 
berbasis masyarakat maka semua bentuk penyelengaraan sekolah harus 
digagas, dilaksanakan, dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Jika 
masih ada intervensi dari pemerintah maka itu bukan  dinamakan sekolah 
berbasis masyarakat.  

F.  
G. Kalau itu seluruh komponen sekolah diambil dari unsur 

masyarakat disini? 
Ya .... Saudara bisa lihat, disini  lokasi sekolah menyatu dengan perumahan 
warga, menggunakan potensi yang ada dalam komunitas. Guru-guru juga 
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kita ambil dari masyarakat. Pada pokoknya, sekecil apapun potensi yang ada 
dalam komunitas kita manfaatkan, termasuk alam lingkungan disini. Bisa 
kita jadikan laboratorium hidup yang tidak pernah habis. 

H.  
I. Bagaimana bapak bisa mendapatkan akses internet? 

Itu kan berkat bantuan dari teman, Roy. Kita kenal baik dengan dia di 
pergerakan SPPQT. Alhamdulillah... dengan internet kita bisa melakukan   
proses pembelajaran seperti sekarang. 
 

Bagaimana sekolah ini dikelola, apakah ada stuktur organisasi yang 

mengatur jalannya proses pembelajaran? 

Soal bagaimana sekolah ini dikelola, ya dipikir bareng-bareng, jangan 
sampai ada pihak yang keberatan.Secara hiraki tidak ada kepemimpinan 
formal disini.  Pengelolaan sekolah lebih banyak dilakukan dalam bentuk 
kebersamaan atau kekeluargaan seperti dalam kepemimpinan pesantren. 
Keorganisasi sekolah dikoordinasikan oleh koordinator pengelola yang 
terdiri dari pendamping siswa,  adminitrasi dan koordinator pengelola. 
Koordinatorpun sifatnya sangat fleksibel, tidak memiliki masa bakti dengan 
jangka waktu, sehingga sewaktu-waktu dapat diganti  sesuai dengan  situasi 
dan kondisi sekolah berdasarkan kesepakatan antar pengelola. 
 
Mengapa demikian? 
Kita tidak ingin terjebak pada pembakuan kelembangan yang mengarah pada 
formalisasi  pendidikan  menuju  pendidikan persekolahan. Kita tidak ingin 
pendidikan itu berjalan kaku, masak belajar diidentikan dengan gedung 
bagus, pagar besi yang membatasi siswa, berseragam. Pendidikan menurut 
kami adalah proses pembelajaran yang alamiah  yang mendasarkan pada apa 
yang dialami dan dirasakan siswa.  

Dengan model pendidikan berbasis masyarakat, dari mana pembiayaan 

sekolah ini diperoleh? 

Yang jelas kita tidak memaksa masyarakat untuk membayar SPP, 

mereka yang menentukan. Kalau ada yang tidak mampu ya kita pikrikan 

bagaimana yang tidak mampu itu tidak terbebani dan mereka bisa sekolah. 

Dengan kesepakatan itu pula, bisa saja sewaktu-waktu siswa tidak perlu 

berseragam, jika itu dirasa berat.  Pembiayaan lain, pengurus yang akan 
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mencari, seperti mencari dari dana pemkot dan  pihak lain. Selain itu disini 

juga berupaya untuk membuat sebuah kegiatan kreatif  yang dapat 

menunjang dalam penggalian dana seperti tembang dolanan. 

 
Lalu Bagaimana dengan peran guru? 
Sebagai sosok pendamping, guru di SLTP Alternatif Qoryah Thayyibah 
tidaklah meski berpendidikan tinggi atau dengan criteria akademis yang 
muluk-muluk dengan gelar. Bagi pengelola sekolah, guru adalah mereka 
yang mampu menjadi teman dalam belajar, dan bisa mengarahkan serta 
membimbing. SLTP Alternatif Qaryah Thayyibag  lebih banyak 
menggunakan guru-guru yang diambil dari desa Kalibening dan sebagain 
dari para relawan   yang peduli terhadap pendidikan. 
Itu dulu pak, saya tak gabung dengan siswa dikelas. Nanti kalau ada yang 
perlu kami tanyakan bisa hubungi bapak. 

Silahkan... tidak apa. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Kode  : 02/Wcr-PBM/2006 
Sumber  : Pak Tholib 
Hari/Tanggal : 31 Mei 2006 

Waktu  : 07.00-08.00 

Setting : Lokasi di rumah Bahruddin, sambil menunggung pak Pak Bahruudin 

peneliti ditemui oleh Pak  Tholib. Sebelum wawancara dimulai, peneliti berkenalan 

terlebih dahulu. Sebagai prolog peneliti untuk mengarah pada wawancara, peneliti 

melempar permasalahan tentang ujian ansional yang kontrovesi. 

 
NO DESKRIPSI WAWANCARA 
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Ada kabar kalau qt menolah ikut UN,… LaluQaryah Thayyibah  bentuk 
evaluasi belajarnya  bagaimana? 

Kalau  matematika itu begini,  dirembuk bareng-bareng, enak-e piye.  
Misalnya dalam semester ini ada empat bab, kalau saya  mengusulkan dari 
empat bab itu masing-masing siswa  presentasi. Tanggapan dari siswa 
kebanyak, … wah kakean kui. Maka solusinya siswa  mendapatkan tugas  
untuk mempresentasikan salah satu bab. Dari presentasi itu, masing-masing 
siswa dapat mengajukan pertanyakan kepada yang membawakan prensentasi 
atau juga sebaliknya. 
(komentar peneliti : disini sudah ada kemajuan 
 
Jadi guru hanya mendampingi ? 
ya.. 
Apa itu tidak terlalu berat bagi siswa? 
Ya memang agak berat, tetapi semua diserahkan kepada siswa. Kalau 
muridnya sedikit enak, jika ada satu ada dua yang tidak setuju ya kita siasati 
“ora melu yo ora popo, aku ora mekso” dengan bicara seperti ini secara tidak 
langsung siswa jadi ikut meski agak terpaksa. 
 
Pak tholip pegang kelas satu saja? 
Ya. 
 
Yang pegang kelas III apa pak ahmad? 
Ya, semua mata pelajaran. Saya kelas satu pegang kompuer sama 
matematika. 
 
Kalau pelajaran kelas satu apa saja? 
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Mate, indo, ips, ipa, geografi, ekonomi, agama, eksenian, ketangkes, 
komputer, speaking bahasa inggris. 
Kalau jadwalnya ada? 
Ada, saya punya, yang buat saya. 
Satu sampai kelas dua, kelas III buat jadwal sendiri. 
 
Bagaimana model belajarnya? 
Kelas II membikin tugas dalam bentuk power point  yang nantinya 
dipresentasikan. (jadi tes akhirnya itu bentuknya presentasi) 
 
Kriteria desertasi itu bagaimana? 
Itu pak ahmad, atau tanya kelas III 
 
Apa kelas  tiga itu dapat disebut dengan kelas mandiri? 
Ya.. 
Kelas tiga diluar desertasi apa ada tes akhir. 
Tidak ada tes, kalau tes itu seperti SKS (system kebut semalam). Kalau 
model evaluasi dengan presentasi melaporkan apa yang didapat selama satu 
tahun, itu dia dapat membayangkan yang dia tahu dan apa yang dia tidak 
tahu.   
 
Kalau anak-anak digabungkan (dibandingkan kemammpunyan) dengan anak 
luar bagaimana? 

Tentu tidak  kalah. Disini siswa Anak leguler jarang sekali broesing. 
Sehingga paham dengan sendirinya, Sesama SMP sesuai dengan pengalaman 
saya, internet itu belum pernah. Sesama smp tidak jauh pemahaman tentang 
internet jauh lebih baik dari  usia sebaya.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Kode  : 03/Wcr-PBM/2006 
Sumber  : Hanif (siswa kelas III) 
Hari/Tanggal : 31 Mei 2006 

Waktu  : 08.00-09.30 

Setting : Sehabis wawancara dengan pak Tholib peneliti melihat-lihat kondisi  

sekolah  untuk melakukan observasi lapangan. Dalam ruang kelas II  peneliti bertemu 

dengan beberapa siswa yang sedang asik didepan komputer. Peneliti menyapa dan 

pembicaraan ringan sambil wawancara.  

 
NO DESKRIPSI WAWANCARA 
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Mengerjakan apa dik? 
Ngak… (cuman main) 
 
La… katanya sudah lulus SMP? 
Ya… dah. 
 
Lakok pengin sekolah sini bagaimana? 
Tadi rencananya mau cari sekolah di SMA, kalau bisa disekolah faorit, SMA 
1 Salatiga. Melihat sarat-saratnya dengar-dengar dari teman katanya harus 
membayar 1 juta. Jadinya ngak jadi sekolah, masuk sini. 
 
La terus, disini rencananya melanjutkan dimana? 
Ikut sini. 
 
Kesannya bagaimana? 
Sekolah disini tidak seperti  disekolah-sekolah lain, disini tidak terlalu 
banyak disuruh, kalau sekolah-sekolah lain banyak tugas, banyak PR, paling 
tidak suka PR saya.   
 
Tapi ngak khawatir tentang mutunya? 
Ngak, dari rumah niatnya cuman cari ilmu, agar bisa memiliki bisa 
mengetahui apa (dapat pengalaman) 
 
Tidak khawatir dengan ijazah? 
Tidak,  yang penting punya pengalaman (kecakapan hidup). 
 
Lebih suka itu ya dari pada ijazah? 
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Ya.. 
 
Terus rencananya masuk sekolah ini? Kenapa kok bisa  ? 
Awalnya tidak tahu modelnya bagaimana. Ketika disini, ya ikut saja, dari 
pada sekolah mahal-mahal, ya ikut sini aja, nanti ketika sma ya ikut sini. 
 
Tidak khawatir dengan masa depan? 
tidak 
 
Bagaimana dengan pembiyaan sekolah? 
Kalau yang lain-lain bayar 3000, tambah biaya  makan. Saya kan tidak pakai 
komputer, tinggal bayar biaya makan dan nabung, kalau ngak kan terserah. 
 
Lalu bulanannya berapa? 
Bulanan 15 ribu,  
 
Kalau disbanding luar bagaimana? 
Sangat murah sekali. 
 
Kalau dibanding diluar bagaimana? 
pengalamannya di SMP negeri 1 satu bulan 6000, biaya listrik. Kadang ngak 
masuk lab, sekali. Jadwal sekali dalam sebulan, sesuai dengan jam komputer. 
Satu  bulan seklau selama satu jama sesuai dengan jam komputer, 
pertemuannya 4 kali, yang  2 jam untuk teori yang 2 jam untuk praktek, 
prakteknya gilian, separo-separo.  
 
Kalau disini bagaimana? 
Untuk anak  yang mengerjakan tugas 24 jam, kalau ngak percuma untuk 
main main. 
 
Kelebihan lainnya apa selain komputer? 
Kurikulum nya ngak pakai kurikulum nasional yang banyak teori, kurikum 
banyak  lebih kepraktek ke lingkukungan. (Misalkan,   pembelajaran biologi 
akar serabut langusng mencari kelapangan). 
 
Pengalaman dilapangan apa? 
Dulu pernah mempelajari akar serabut, langung aja mencari akar serabut. 
 
Mengenai englis morning itu bagaimana? 
Inglis morning itu menurut saya, sangat efisien. Disini itu belajar di kelas  1-
2 sudah bisa mempelajari keseluruhan kelas standart kelas tiga, bahkan sudah 
bisa suruh ngomong. Jadi kalau disini mulai dari kelas I dan kelas II dia 
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sudah berbicara bahasa inggis.  
 
Untuk materi pelajaran lain bagaimana? 
Kelas tiga itu, memperbanyak fokep untuk inggris, tidak mendapat engglis  
moorning. Kelas tiga lebih banyak diarahkan kepada tujuan cita-citanya. 
Apakah  memang kurikulum disini itu tergantung pada kesepakatan siswa? 
Ya, melalui kesepakatan. 
 
La. Itu kan sepekatan? Lalu usaha secara personal bagaimana? 
Saya ingin mengembangkan pertanian, ya saya berupaya untuk mencari 
bibit-bibit unggul, pukuk.. 
 
Apakah silabus itu ditentukan individu atau kelompok? 
Ya.. secara individu, melalui belajar mandiri. siswa langung mengerjakan, 
atau dengan ngomog-ngomong dengan teman-teman. Kalau ada  
Kelas tiga disesuaikan dengan kesepakatan, diarahkan kecita-cita.   Silabus 
ditentukan secara  individu. Kalau ada problem baru Tanya-tanya pada yang 
lebih tahu.  evaluasinya, ngak ada evaluasi :  
Kelas tiga bikin sesuatu yang berguna bagi masyarakat: amri briket sampah; 
Hilmi bikin bio urine untuk pupuk. Ada yang mau nanam jehe dan menanam 
lobok, untuk tes semester sebelmnya tes biasa, yang bikin guru disini. Tes 
hanya untuk mengukur bagaimana  siswa belajar. 
Rencana hanif mau, membikin biogas di desa, setelah itu ampasnya mau 
bikin pupuk,  
 
Untuk belajar itu dari mana? 
Ya macam-macam, ada dari guru, internet, atau Tanya-tanya. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Kode  : 04/Wcr-PBM/2006 
Sumber  : Amri (siswa kelas III) 
Hari/Tanggal : 31 Mei 2006 

Waktu  : 09.30-10.00 

Setting : Saat wawancara dengan Hanif, Amri melintas diruangan kelas. 

Peneliti menyapa, karena sebelumnya peneliti sudah kenal lewat CD lagu tembang 

dolanan yang dimainkan anak-anak QT. Saat dia menghampiri, peneliti mencoba 

untuk wawancara sambil bercanda soal tembang dolanan. Amri kebeltulan juga 

menjadi salah satu penyanyi dalam grup suara lintang.  

 
NO DESKRIPSI WAWANCARA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Amri fokalis qaryah Thayyibah? Ya 
Bagiamana tentang briket? Gagal tapi mau coba lagi. 
Kamu iku uan? Gak. Rencana mau ikut  sma sini? ya 
Kenapa Gagal? 
Yang ingin dihasilkan arang, tapi  jadinya abu.  
Kamu dapat teori dari mana? 
Pak din dan pak ahmad. 
Apakah sudah pernah dicoba sebelumnya? Sudah dan berhasil 
Bagiaman sekolah disini? 
Kalau teman-teman ya bilang sekolah ini jelek, tapi mereka belum berasakan 
sekolah disini. 
Manfaat langsung ? dari briket. 
Ya mungkin untuk menghemat BBM, minyak kan mahal. 
Dak ingin jadi pengusaha briket? 
Hanya sekedar memanfaatkan daun bambu di belakang rumah. 
Kamu punya teman seusia yang belajar dini, kira-kira kualitasnya 
bagaimana? 
Jauh, mereka hanya bisa mengetik, bahkan kadang dia suruh mengetikan, 
untuk mengedit  tidak bisa. 
Apa pernah guru memarahi siswa? 
Ya pernah itu karena murid dulu yang menjadi penyebabnya. 
Telebih ketika kelas satu, ketika masih terbawa SD. 
Mengerjakan tugas bikin sendiri? 
Kadang, kalau lagi males ya tidak. 
Amri ikut UAN? ngak. 
Tapi tak pikir-pikir pingin ikut ujian kesetaraan. Baru tanya-tanya. 
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Pendidikan menurut amri bagaima? 
Ya bebas, tapi ada aturannya. Kalau bebas terus tidak ada aturannya, ya 
mending tidak usah sekolah. 
Amri rumahnya mana? 
Dekat kok. Kalau sekolah lari, jam tujuh kurang sedikit langusng kesini. 
Kalau disini diberi buku paket ngak? 
Pertama itu  disarankan pinjam ke kakak teman-temanmu. Kalau ada 
kesulitan kesulitan cari-cari dulu, bisa juga pakai internet. Baru terakhir 
tanya sama guru. 
Guru sering ngasih soal? 
Waktu  kelas satu sering.. hampir tiap hari ada sampai lupa kalau ada PR 
Selain kegiatan disekolah apa yang dilakukan dirumah? 
Macul dirumah, Bikin proyek dibelakang rumah, menanam lombok sebagai 
proyek sekolah. Bisa untuk bumbu dapur. 
Tambahan : keadaan. 
Kondisi saat ini internet mati, karena ada kerusakan hab. (hari rabu 
sebelumnya kesana) Sebelumnya  internet banyak digunakan oleh siswa 
melakukan  cetting.  Dengan cetting mereka bisa ketemu dengan orang-orang 
amerika.  
SLTP QT juga pernah dikunjungi oleh turis dari Amerika, ambon, papua dll. 
Pakdin juga pernah  mendapat undangan ke Ingris. Ada berapa susun di sini, 
kalibening saja. Angsur komputer, 1000,- (generasi pertama) makan 1500,- 
karena BBM  naik, dan beras, 1000 menabung, dari tabungan inilah 
digunakan untuk membayar gitar. Anak-anak juga melakukan sootting novel, 
membuat sinopsis, sutradaranya maya, dan fina.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Kode  : 05/Wcr-PBM/2006 
Sumber  : Bahruddin, Jono, Ahmad  
Hari/Tanggal : 31 Mei 2006 
Waktu  : 10.15-01.00 

Setting : Setelah wawancara dengan Amri dan Hanif, peneliti putuskan untuk 
menunggu pak Bahruddin sambil mengakses internet di ruang kelas. Selang beberapa 
lama  peneliti coba-coba melihat ruang tamu kembali, barangkali pak Bahruddin 
sudah datang. Teryatanya sudah, malahan ada pak Jono dan pak Ahmad juga ada. 
Peneliti langsung duduk aja tanpa basa-basi. Peneliti dah tahu kalau adat 
kebiasaannya pak Bahrudin, jadi tidak masalah. Peneliti langung saja nimbrung, 
dalam diskusi seru mereka. 

 
 

NO DESKRIPSI  WAWANCARA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

... 
Soal pendidikan berbasis masyarakat itu ada kesenjangan dengan realitas 
yang dialami masyarakat.  
Ya karena mereka konsepnya tidak jelas. 
Kejar paket A rumusannya untuk orang yang tidak mampu sekolah, jadi 
tetap idealnya sekolah. 

 

Kalau latarbelakangnya detail  berdirirnya QT itu bagaimana? 

Lihat di jurnal madrasah. 

 

Dulu ada ini siatif dari pak bahruddin, apa dorongan lembaga tani. 

Ya, semuanya. Dulu kan saya direkturnya Qaryah Thayyibah.  

 

Kalu saya amati agak ke paulo fire ya pak? 

Kita tidk tahu siapa itu pau paulo fire dan ifan illich. Tetapi saya condong 
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pada Ifan illhig. yang kita tahu, kalau ifan illih itu memiliki  pemikiran untuk 

membebaskan masyarakat dari sekolah. Kalau yang dimaksud ini, saya 

jawab ya. Karena pada gilirannya pendidikan disini merupakan gerakan 

pembebasan masyarkat dari sistem persekolahan yang membelenggu. Pada 

gilirannya gerakan ini memang berupaya untuk membebaskan masyarakat 

dari perskeolah. Karena saya melihat sudah sedemikan parah 

membelenggunya. 

 

Jadi kalau orang ingin maju, masyarakat harus keluar dari sistem pendidian 

persekolah. 

Ya. Sistem persekolahan itu justru mengahmbat anak untuk belajar. 

Uang gedung, ya. Tes, ya. Uang gedung, ya. Sampai dengan guru-gurunya. 

Bahkan dari paramater (modern), kenyataannya kita peringkat 14 dari 14 

negara diasia pasifik. Ini merupakan ancaman  bagi anak bangsa. (Pak 

Ahmad datang menawarkan minum) 

 

Lebih paranya, soal lembaga bisnis sekolah. 

Ya... 

Apakah ada perlawanan kesana? 

Kalau menurut saya ngat terlalu, kalu baik ngak masalah. Tetapi ketika tugas 

kita adalah memberikan fasilitas anak, bimbing dan kita kembalikan pada 

kehidupan nyata, hasilnya bisa baik juga. Dengan cara-cara yang profesional. 

(peneliti menjelaskan format penggalian data dan beberapa temuan ) 

Bahruddin menyanggah tentang mutu, tentang mutu bisa bias. Apasih 

parameter tentang mutu. Karena saat ini kita tidak berurusan dengan murah 
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dan kualitas. Karena pada gilirannya. Oke kalau menyebut mutu, anak 

yang paling bermutu yaitu ketika anak punya kesadaran 

mengembangkan diri, menemukan dirinya, tidak bergantung pada 

siapapun. Itu sebenarnya. Dengan itu siswa bisa menginginkan  dirinya 

seperti apa. Sehingga tidak perlu ada strategi  penambahan jam, belajar itu 

ya long live. Ngak perlu ada sekat-sekat waktu. Menyenagkan misalnya, 

dengan sendirinya orang sendirinya belajar, tanpa guru pun akan senang. 

Anda mau tahu tentang QT, tanpa saya mencipatakan situasi yang 

menyenangkan. Tapi akrena ada kebutan menjadi sadar. Basisnya 

kebututuan itu. Dengan sendirinya. Evaluasi misalnya,  sekarang sudaha ada 

kesadaran yang luar biasa. Kita tidak berkepentingan untuk ngetes. Anak itu 

ngak butuh dites. Ketika anak mampu melakukan evaluasi dirinya, itu sudah 

puncak, sebenarnya disitu. sehingga kita lebih memandu agar anak bisa 

melakukan evaluasi diri. Kalau ada soal-soal yang bisa dikembangkan atau 

dikurangi anak, itu tidak jadi masalah. Apalagi kalau sampai dirmbak oleh 

anak itu lebih bagus. Kurikulum juga seperti itu. Pada gilirannya keterlibatan 

anak diperlukan. Dari dulu sebenarnya sudah digembar-gemborkan bahwa 

anak anak itu subjek didik, bukan objek didik. Itu harus subjek betul. 

Evaluasi juga sebagai subjek. Pak Ahmad menimpali, bahwa pendidikan 

disini hanya ingin mewujdukan gembar gembor. Karena secanggih-

cangihnya sistem ivaluasi kalau itu pengertiaannya orang luar yang 

mengetes, bisa-bisa malah kenyel. Lo kenapa saya dites.  Menjadi lain kalau 

ada kepentingan dari siswa. Yang parah itu, kalau memaksa memberi dan 

memaksa harus paham, memaksa harus menjawab. Apa lagi kalau tes itu 

berwujud pertanyaan-pertanyaan pengetahuan, la itu bikin mangkel sak pole. 

Kita mencoba untuk memberikan panduan, memfasilitasi anak untuk bisa 

melakukan evaluasi diri. Kalau panduan itu ditolak, itu jauh lebih bagus. 

(Pak Ahmad juag sepakat dengan hal ini) Tapi hal ini tidak terjadi kalau 
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gurunya merasa superrior. Kalau kita mempercayakan perkembangan itu 

pada dirinya ya kita memfasilitasi. (ayo disambi) Karena pada kenyataannya 

penemu-penemu besar itu karena tidak ada evaluasi, cotohnya thomas 

edison, tan tagore, Artinya akan jauh lebih hebat kalau ada yang 

memfasilitasi. Tuga seorang guru itu, meberikan apresiasi, mefasilitasi, 

bukan mengetes.  

 

Lalu pelaksanaan nya ini bagamana? 

Guru menjadi sangat strategis, yang bisa membebaskan. Kesamaan fisi juga 

perlu. 

 

Ada kegiatan untuk evaluasi guru? Ngak, ngobrol Any time, seperti ini, tapi 

sangat intensif. (ide-ide muncul spontan) semua peduli.  

Seperti Fina, dia kesini dengan senang, ketika disini ada fasilitas, ya 

berkembang. Dia berkembang. Opo meneh ngetes, begitu dia melakukan dia 

suah melakukan evaluasi.tidak ada evaluasi khusus lebih lagi orang lain. 

Karena itu akan menjadi mengganggu. Tidak akan menjadi penemu kalau 

Thomas Alfa edison itu direcoki, karena dia sudah emlakukan sendiri akrena 

kesadaran. Kalau kesadaran itu sudah menjadi bagian dari dirinya ya sudah 

itu, merupakan jaminan lebih baik. Menambah jam pelajaran itu bukan 

esensi, belajar ngak ada sekat ruang dan waktu. 

 

Pembicaraan lain : Berisi tentang ketertarikan siswa pada radio, dan 

beberapa prestasi siswa dibidang ini, dan kondisi siswa lain di QT. 

Dikira  kalau sudah menguasai pengetahuan bisa mengerjakan soal, itu 

dipandang sebagai orang yang pinter, karen aukuran mutu selalu kesana. 
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Bagi saya mutu itu kalau siswa sadar untuk mengembangkan diri. 

Sudah itu saja (bahrudin).  Ada kepercayaan diri untuk berubah dan 

berkemampuan.  

 

Bisa dikatangan dengan life skill. 

Kita lebih direpotkan dengan urusan ini itu, Prakteknya tidak ada, tulisannya 

aja yang bagus. (Jono) 

Diskusi lanjutkan dengan kondisi KBK dan kondisi pendidikan di Indonesia 

Kalau bisa murah kenapa mahal, kalau pengin pinter tidaka mahal ya hindari 

sekolah reguler, kita bikin sekolah, ya mirip sekolah itu, ikalu bisa bikin ya 

lebih baik, neng masalah biaya ya tidak perlu dibiayai, ya dihilangkan 

semua. Itu kan asal beangkatnya, tidak sampai pada filosofi pendidikan. 

(Ahmad) Neg seng paling mendasar itu, tidak melembaga. Nek perlu kene 

(sltp QT) tidak perlu punya aset. Begitu itu ya sudah.(Bahruudin) 

Visi misi nya keberpihakan pada rakyat (kerajaan rakyat). Soal lembaga 

memanfaatkan lembaga SPP QT, yang paling penting tu tadi, janjane ini 

sangat sosialis, yang paling mendasar diri sosilalisme itukan tidak adanya 

kepemilikan pribadi. Kalau kita bicara ini, ya kembalinya kepada keluarga, 

terus mau apa kalau mati nantinya. Jadi pendidikan itu, tujuannya ya biar dia 

mandiri, rak perlu tukokke tanah dll. (Bahruddin) Qulluqum ro’in wa 

qulluum masulin arro’yatih. Yang berdosa itu kalau tidak memandirikan 

anak. Menjadikan anak tidak mandiri merupakan dosa (sama dengan 

mentelanjarkan anak), sehingga seorang orang tua tidak perlu memberikan  

warisan harta benda perusahaan.  

Kemerdekaan dalam belajar menjadi prioritas dalam pembelajaran di SLTP 

alternatif QT melalui proses yang tidak dipaksakan. (John) Jika proses ini 
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diberlangsungkan secara mandiri maka  hal itu tidak berarti anak itu dipaksa 

menjadi dewasa tetapi  benar-benar anak dewasa.  

Dicontohkan  dengan seorang siswa yang bernama yulfi yang  mampu 

belajar secara mandiri dalam penguasai komputer sofwer maupun hardwere. 

Perbedaan pandangan tentang bagaimana proses pembelajaran  dilakukan 

terhadap anak  di QT  juga terjadi. Perbedaan itu muncul dalam hal : apakah 

anak akan dikenalkan pada ilmu pengetahuan dalam proses yang panjang 

atau cukup pada hal-hal yang praktis yang tidak terlalu detail. Bagi Ahmad, 

proses yang rumit dan detail dalam proses belajar sangatlah perlu agar siswa 

dapat memahami bagaimana sebenarnya secara lebih dalam. Berbeda dengan 

Musa Ahmad (dosen) yang  melihat proses ilmu sebagai sebuah tindakan 

yang praksis (jika sudah ada temuan maka kita harus mencari sendiri; kalau 

ilmu dapat diperoleh dengan mudah dengan cara mengkopy langsung  ilmu 

pengetahuan dengan terima jadi-kenapa besussah susah) 

Ahmad  sebagai guru lebih memilih proses pembelajaran dalam memahami 

pengetahuan secara dalam sehingga siswa tidak dengan mudah menerima 

apa adanya ilmu yang diperoleh dari guru, tetapi diharapkan siswa mampu 

mengembangkan ilmu yang diperoleh. 

Active larning ya pak? Yang  terjadi disekolah kita kan seperti itu (Jono) 

Ahmad tidak setuju prinsip pengembangan ilmu pengetahuan hanya sebatas 

pada pentransferan ilmu pengetahuan dari guru, tanpa ada proses mengalami 

dari siswa. 

 

 Catatan : setelah diskusi dan wawancara peneliti dipersilahkan tidur di ruang 

atas. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Kode  : 06/Wcr-PBM/2006 
Sumber  : Sam (siswa kelas III) 
Hari/Tanggal : Kamis, 1 Juni 2006 

Waktu  : 07.00-07.30 

Setting : Pagi setelah jalan-jalan dengan Amri ke persawahan, peneliti kembali 

ke lokasi sekolah. Untuk mempersiapkan observasi selanjutnya, peneliti kembali 

keruang atas, tempat semalam peneliti mengingat. Disaat peneliti sedang mengemasi 

barang-barang Syam datang bersama rina.  

 
NO DESKRIPSI WAWANCARA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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Dari mana mas? 

Semarang. Ada perlu apa kesini? Penelitian, Adik Kelas Berapa? Dua 

Bagaimana proses pembelajaran ? 

Kesenian suruh membuat karya, ketrampilan tangan dan macam-macam, 

kalau saya buatnya puisi 

Mujab itu mengajar: fisika,  matematika, komputer matematika, komputer, 

ketangkes, biologi. Semuanya suruh buat tugas. Kelas II. 

Pak tholib : ngajar komputer. 

Pak ahmad mengajar kelas tiga semua mata pelajaran.  

Jumlah guru yang aktif mengajar : kurang lebih ada 7 

Bu ning, bu dewi, ahmad, tholib, mujab, jhon, rifqoh. 

Dulu yang ngajar bu dewi, sekarang kakak kelas 3 yang mengajar kelas 1 

secara bergantian. Kelas tiga tidak ada lagi  bahasa ingris tinggal 

pengembangan secara mandiri. 

(rina datang menghampiri dalam kelas) 
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Tadi malam dini (simanis yang centil: rina) kelas I/a 

Kelas ini enak, enaknya dimana? Banyak : bisa komputer, internet, dekat, 

biayanya lebih murah dapi pada yang lain dengan kualitas yang tidak 

ketingalan dengan yang lain. Dengan istem pembelajaran yang bebas 

bertangungjawab. 

(disambung dengn bincang-vincang lain secara lebih ringan) 

adangak evalusi dalam bentuk tes? 

Evaluasi pembelajaran tidak dalam bentuk test, tetapi dalam bentuk report 

mata pelajaran  yang diajarkan. Hal ini di iyakan juga oleh (laki-laki)  dengan 

sistem cara: tentang mengulas kembalai tentang materi pelajaran yang 

diajarkan  dengan diberi waktu dua minggu. Kemudian dikumpulkan kepada 

guru. 

Rin, bagaimana model pembelajaran di sini? 

Sistemnya lain-lain, kelas banyak dibimbing, tapi juga jarang. Dengan sistem 

belajar mandiri. Jadwal belajar disesuaikan dengan kondisi siswa, 

Posisi guru bagaimana? 

Wawancara dengan siswa laki-laki : 

Kalau ada kesulitan tanya,  

Lokasi SMP Qoryah Tholiiybah : Lelo, klumbit, tempat pak jhon ada 

internet, krandon : milik pak mujab. Olah raga yang mengajar pak Ahmad: 

taywwondo, dan pak Tholib : voli. 

Hari jum’at khusus olah raga dengan membawa peralatan  sendiri. Dengan 

anak-anak urunan untuk dibelikan bola. Ketika bersamaan dengan 

pertandingan dengan klompok qt yang lain (tempat pak jhon) 
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Model presentasi dilakukan untuk tugas-tugas komputer yang dikaitkan 

dengan materi pak mujab. Dikumpulkan semua, (tidak ada penilaian) Raport 

nya beda,  Raportnya panjang, menulis, membaca berapa, kelas tiga tidak ada 

raport, yang ikut ujian 4 orang di SMP 10.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Kode  : 07/Wcr-PBM/2006 
Sumber  : Ibunya Amri 
Hari/Tanggal : 1 Juni 2006 

Waktu  : 09.00-10.00 

Setting :  Peneliti datang bersama amri, ibu Amri sedang menata plastik milik 

pengusaha rosok tidak jauh dari rumah. Kondisi rumah amri sangat 

sederhana, peneliti duduk diatas balai kayu, sedangkan ibu amri tepat 

berada  dihadapan peneliti, duduk dilantai dengan atas tikar. Dari 

bekerja menata plastik 50 kilo dihargai 20 ribu rupiah, dari pada 

nganggur. Kalau bisa bekerja yang lain ingin  bekerja lain. 

 

NO DESKRIPSI WAWANCARA 
1 
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Amri ragil punopo buk?  

Amri nomor,  sekawan. Iku nomor loro, katah kok mas. 

(selanjutnya peneliti menanyakan apa yang sedang dikerjakan ibu dan 

kesehariaannya) 

Masnya rumahnya mana? 

Kulo semarang, baru penelitian dirumah pak bahruddin 

Ibu kok pilih menyekolahkan di qoryah ? 

Sekolah itu kan hanya untuk mengholankan kebodohan sitik 
Ada pertimbnagn biaya? Gih ngirit biaya, kadung kasep akeh anake, ning 
singnyambut damel bapake. Gih pertimbangan ekonomi. Pokoe ngilangi 
kebodohan, smp mboten kiat. 
Segi positif sekolah woten bahruddin? 
Semua itu kan terserah muridnya, nek murite bduk la gih sampimawon. 
Anake kulo sing barep menoko rizin lak gih sekolah, nangeng dereng asal 
pedamelan. Gih tambah beban.  
Sing nomor 3 menika kerjo ting pabrik rokok. 

 
 



132 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Kode  : 08/Wcr-PBM/2006 
Sumber  : Emi dan Nia 
Hari/Tanggal : 1 Juni 2006 

Waktu  : 10.45-11.30 

Setting : Sehabis dari rumah ibu amri, peneliti istirajat diruang atas, tempat 

yang disediakan pak bahruddin untuk istirahat. Kebetulan Emi dan Nia datang. Biasa 

kalau ada orang baru siswa Qt selalu ingin tahu. Dari perkenalan, berlanjut dengan 

wawancara. 

 
NO DESKRIPSI WAWANCARA 
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Kenapa pilih sekolah disini? 

Dekat, murah, enak, terus banyak orang  yang tertarik disini termasuk bule. 

Enaknya dimana? 

Enaknya, kebersamaan kita ketol banget, komputer banyak, internet gratis 24 

jam, yang pasti kalau aku pribadi kebersamaan kita.  

Ada nilai tambah yang lain? Kira-kira apa? Dibanding sekolah umum 

(sekolah luar) dari segi pembelajaran. 

Kita tidak terlalu dikekang dalam belajar. Guru itu kayak teman kita, kita 

bebas bertanya apa saja dengan bahasa yang kita bisa, kadang sopan kadang 

tidak, yang penting guru bisa ngerti, terus.. kita juga bebas. Kalau guru  bisa 

duduk dibawah tidak harus duduk tetap dibangku, menulis, mendengarkan 

menghafal, garap pr aduh ... 

La terus disini, pembelajarannya/penyampaian materinya bagaimana? 

Kalau kelas satu masih ada guru, kadang juga ada presentasi. Tapi kalau 

kelas tiga sudah tidak, jadi pembelajarannya diatur sendiri, cari buku, cari 

bahan diinternet, tanya. Nantinya ada pemandu, jalannya pelajaran nanti 
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bagaimana, yang mandu tidak meski guru, murid juga bisa, jadi kita nanti 

mau ghapain saja.  

Contohnya bagaimana. 

Aku sama ulfa pada hari jum’at memandu pelajaran agama. Habis olah raga, 

istirahat, masuk kelas, nanti jam sepuluh masuk, jalannya kita diskusi dulu 

atau membaca, atau langsung sharing. Atau ada usulan dari teman kita mau 

bahas apa, kita  akan bahas ini setuju tidak.  

Mata pelajaran lain juga seperti itu juga ? 

Ya.. 

La untuk penentukan pemandu  itu kelas? 

Ya,  semuanya yang membikin kelas. Mau pelajaran bebas atau bagaimana. 

Jadi ada pelajaran yang fleksibel? 

Ya.. 

La itu kok belajar kayak film? 

Dulu itu kan kita belajar bahasa indonesia, kita dalam kondisi kebosanan. 

Mak maya bilang : bikin film yo, ya kita kerjakan,  kayak kesting-kesting itu. 

Syuting, sekarang tinggal edit. 

Dik Emi menilai guru apakah seperti guru diluar atau bagaimana?  

Kayak temen..Ya kayak temen sendiri, lah. Apa legi pak ahmad. Sampai-

samapi Pak Ahmad itu dapat  julukan pak Ahmad yang tidak pernah tua. 

Pokoknya seperti teman biasa.  

Belajarnya tidak monoton? 

Ya, tidak dipaksa-paksa  

Selama ini model pembelajarannya bagaimana? Biologi misalkan 
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Biologi pernah melihat rupa-rupa tanaman, nyangkok. Kalau ada  butuh lap, 

tinggal minta di uksw, uksw sudah menyediakan. Bisa langsung datang. 

Tugas akhir emi bikin apa? 

Aku membuat batu-bata, batu-batu yang ditambahi jerami. 

Bapak ibu kerjanya apa? 

Ibu penjual jamu, kalau  bapak  bikin kursi.  

Kalau nia, pertama kali disini masuk. Merasa ada yang beda ngak ketika 

sekolah disini. Kelas satu itu dituntut untuk memahami konsep terlebih 

dahulu. Guru tidak mesti didepan-ceramah. Kelas atu disurh bikin report. 

Ada yang sudah disuruh untuk penelitian dan wawancara untuk kegiatan 

sosial. Diperkenalkan reportase, untuk melatih menghadapi orang. 

Tahapan belajar disekolah satu-masih dominan guru, dua seimbang, tiga 

dilepas.  

Kakakmu untuk penguasaan kompeter diSMP? 
Hanya sebagian, tapi kalau disini langusng praktek. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Kode  : 09/Wcr-PBM/2006 
Sumber  : Ridwan 
Hari/Tanggal : Jum’at, 9  Juni 2006 

Waktu  : 10.00-11.00 

Setting : Sebetulnya peneliti bermaksud untuk kerumah Ibu Rifqah untuk 

wawancara mewakili guru, tidak tahunya Pak Ridwan adalah suaminya dan sekaligus 

orang tua murid dari Vina. Karena Ibu Rifqah sibuk dibelakang jadinya peneliti lebih 

banyak wawancara dengan Pak Ridwan.  
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Peneliti berkenalan terlebih dahulu, berbincang ringan masalah pekerjaan 

dan keluarga. 

 

Saya minta  pendapat bapak tentang keberadaan  SLTP Alternatig QT, 

Apakaha ada kontribusi positif?  

ya jelas ya. Karena SPP tidak ada  tuntutan, sampai pada batas minimal (nol) 

kalau yang  benar-benar tidak punya uang ya tidak perlu bayar. Kemudian, 

transport untuk sekolah dikota, sekarang mininal dua ribu. Padahal disini 

uang dua ribu itu sudah dapat makan dan uang kegiatan. Wajibnya itu 2 ribu, 

itu saja untuk yang makan disekolah, yang tidak  tentu tidak. Sedangkan 

untuk komputer itu dua ribu rupiah itu juga bagi yang mengambil. Jadi bila 

dibandingakn dengan teman-teman diluar itu masih untung. Dengan uang 

empat ribu rupiah sudah dapat komputer, kalau diluarkan habis dijalan. 

  

Untuk menentukan itu, apakah pihak Qt bermusyawarah dengan pihak wali 
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murid? 

Untungnya disini  semuanya dirembuk dengan wali murid,  melalui agenda 

pertemuan wali murid setiap satu bulan, tapi seandanya ada yang penting ya  

diadakan pertemuan. Kemudian, dari segi pembelajaran, belajar itu disini 

belajar itu tidak harus seperti disekolah-sekolah negeri yang dulu orang tua 

mereka menemui seperti itu.  ternyata ada kemerdekataan dalam belajar, 

belajar itu yang penting menanamkan pola pikir yang baik, karena waktu 

mereka masih panjang. Kemudian yang saya rasakan dibandingkan direguler 

lebih bisa menemukan yang itu. Karena pola pikir yang baik, berlatih 

mengembangkan kemandirian. ya itu memang namanya anak-anak ya 

dinamikanya yang pasang surut ya wajar. Kelas satu dua itu masih banyak 

ada ketergantungan dengan guru, jika ada kesulitan langsung bertanya. 

Kemudian yang kelas III itu diupayakan mencari sendiri, kemudian karena 

gurunya hanya satu itu, ya guru itu hanya teman untuk mencari solusi. 

Letak kelebihan qaryah thayyibah itu dimana? 

Ya mungkin Komunikasi, bagi saya itu kelebihan, dan termasuk  nilai 

tambanhnya bisa beajar dengan siapapun. Terlebih apalagi yaitu kesadaran 

anak anak ijazah bukan bukan satu-satunya jalan menuju 

kesuksesan/keberhasilan. Dan mereka percaya masak yang seperti ini tidak 

diberi ijazah, la wong yang kejar paket aja diakui. Pertentangan dengan 

dinas, juga jadi serba serbi yang bisa menjadikan anak semakin lebih dewasa. 

 

Letak kelebihan biaya murah, mungkin komunikasi antar warga, bisa belajar 

dengan siapapun, apalagi anak-anak bisa melihat realitas bahwa ijazah bukan 

satu-satunya tujuan  belajar. Bahwa berhasil dalam kehidupan itu tidak 

ijazah,  la wong dipaket B saja diberi. Banyak wiraswasta yang berhasil 

tanpa ijazah. Meskipun kadang pola ini ada kontradiksi dengan dinas, 
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mereka juga menyadari, termasuk dalam proses pemberlajaran. Dari 

persoalan anak menjadi dewasa.  

Bagaimana  mesikapi dampak negatif internet ? 

Maka yang paling bagus ya itu tadi pola pikir yang positif. Yang penting itu, 

karena memang itu baik, di Jaman digital mereka tidak mau tidak mau harus.  

maka perlu adanya keseimbangan pendidikan agama dengan pengetahuan 

umum. Masa depan anak menjadi pertimbangan. 

Sering koordinasi dengan sekolah ya pak?  

Ya,  sering. Malah Kalau ingin keluar ya mampir sana dulu. 

Apakah memang SLTP ini berawal dari aspirasi masyarakat? Bapak 

termasuk yang awal dulu ikut diundang? 

Ya, Awalnya memang ada beberapa orang tua yang diundang, termausk 

saya. Jika ada persoalan apapun wali selalu dilibatkan termasuk persoalan 

UAN atau tidak. Tapi pada akhirnya siswa diberi kebebasab untuk ikut atau 

tidak, ya  melu wis untuk pengalaman.  

Bagaimana tanggapan dinas terhadap QT? 

Dinas pusat untuk bentuk sekolah  sudah OK, tetapi sini tidak sambung. 

Pusat menanggapi dengan positif, sebagai unpaya kontrol. Kejar paket B saja 

yang diakui, terkadang sekolah reguler masih belum menerima. Memang 

diakui pendidikan yang idel ya itu pendidikan berbasis masyarakat. Ya 

perjuangan disini ya kita menyadari kalau belum diakui. Senadainya pun 

anak tidak jadi PNS, ya disinilah sekolah yang tidak jagakke menjadi PNS.  

Kenapa tidak tetap bertahan disekolah terbuka? 

Ya, maunya ke PLS dalam bentuk yang lain. Bukan kejar paket. Seperti yang 
kemarin dinas, kalau ingin jadi PLS ya harus ada laporan kedinas setepat. Ya 
intinya kalau ikut pemerintah ya harus memilih. Sementara pendidikan 
berbasis masyarakat belum bisa ditampung.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Kode  : 10/Wcr-PBM/2006 
Sumber  : Siti Maryam 
Hari/Tanggal : Jum’at, 09 Juni 2006 

Waktu  : 11.00-12.00  

Setting : Loksasi dirumah Ibu Rifqoh. Awalnya peneliti bermaksud 

wawancara dengan tuan rumah. Akan tetapi ketika peneliti sedang beridkusi dengan 

pak Ridawan, Ibu Siti Maryam datang, sehingga peneliti tidak  mensiasiakan 

kesempatan tersebut.  
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Sebelum wawancara dimulai peneliti berkenalan  terlebih dahulu. 
Perbincangan ringan ini didampingi oleh  rifqoh dan ridwan. Akan tetapi 
ketika wawancara sudah dimulai, ridwan dan rigqoh meninggalkan peneliti 
untuk mengerjakan tugas lain dibelakang rumah 
 
Bagaimana Ibu kalau melihat pembelajaran di SLTP QT dengan sekolah lain 
diluar? Apakah ada perbedaan? 

Ya, sangat berbeda sekali, yaitu: model pembelajarannya, kemudian buku 
acuan belajar, media belajar,  bahkan laboratorium, sampai dengan cara 
pembelajaran dikelas. Kalau reguler kelasnya besar, disini kecil. Jadi 
perbedaaannya sangat banyak, jauh.    
 
Kalau Metodenya Bagiamana? 
Kalau metodenya sebenarnya tergantung bagaimana guru 
mengembangkannya tetapi secara umum boleh dibilang menggunakan 
metode kontekstual. Tapi di sini semua guru punya semangat dan gaya 
sendiri dalam mengembangankan metode itu. Kalau saya senang 
menggunakan metode role play. Dengan bermain kemudian ada analisis, bisa 
juga dengan jelajah desa untuk melihat langsung keadaan kelapangan, 
sehingga banyak aut dor. Dari deduksi ke induksi-istilahnya, dari apa yang 
dilihat kemudian dibawa kekelas untuk didiskusikan. Kalau buku acuan, 
kami cuma menggunakan beberapa persen  kurikulum sebatas sebagian 
bahan acuan perbandingan. Dan kami lebih banyak mengembangkan apa 
yang ada dilingkungan kita. Karena apa yang kita pelajari itu kan sesuai 
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dengan kebutuhan. Dan materi-materi itu disusun bersama-sama bersama-
sama antara guru dengan anak. Dan itu bisa lepas dari kurikulum,  Sehingga 
materi bisa diperluas sesuai dengan kebutuhan.  Kalau laboratnya ya desa ini, 
alam. Kebetulan kami mengampu ilmu-ilmu sosial jadi kami lebih banyak 
melakukan eksperimen, pengamatan.  
 
Apakah ada upaya untuk memadukan berbagai materi pelajaran dalam satu 
model pembahasan? 

 

Interdisipliner ada, ketika ngomong tata boga bisa melanjutkan yang 
kemarin. Jadwal hanya sebagai media untuk memastikan adanya waktu 
belajar, akan tetapi belajar tidak terpaku pada jadwal. Karena semua materi 
jadwal  anak yang menyusun. Sebagai contoh, mata pelajaran food secence.  
Anak-anak mengadakan pengamatan linkungan hidup, misalnya disungai. 
Maka dengan pengamatan sungai dapat dilihat berbagai macam pengetahuan, 
seperti tentang air, tumbuhan, kenapa airnya jernis, terus mengalir kemana. 
Dari sini bisa masuk berbagai mata pelajaran, seperti biologi, ekonomi, food 
science. Termasuk juga ketika bikin laporan dapat dipergunakan bahasa Jawa 
atau bahasa Inggris. 
Sehinnga ini lebih efektif dan ekspersinya lebih luas. Silahkan anak-anak 
mengamati berbagai fenomena yang ada, persolan lingkungan.  
 
Ada tidak  kehasan dari pendidikan berbasis masyarakat? 
 
Komunitas itulah yang mendasari siswa untuk peka terhadap lingkungan, 
kritis dan dinamis. Inilah yang mendasari mereka bergerak dengan apa yang 
ada disekitarnya. 
 
Bagaimana strategi untuk membangun hubungan antara  guru dan siswa? 
 
Kalau di QT itu bukan guru akan tetapi teman belajar. Begitu juga 
sebaliknya, sehingga kita bisa sama-sama belajar. Saya bisa saja belajar 
dengan anak, anak pun bisa belajar dengan kita. Dengan ini akan 
bersemangat belajar,  karena dia dapat memberikan informasi pada guru. 
Saling melengkapi. Dan  anak juga bisa jadi guru dikelas. Kadang kala anak 
yang menjadi guru, kami yang duduk dibelakang. Karan ada pembagian 
tugas yang harus di terangkan oleh anak. 
 
Untuk menerapkan itu, apakah bisa diterapkan disemua kelas.  

Itu tergantung pada guru, karena gurunya guru punya gaya sendiri dan 
karakter.  
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Jadi mulai kelas satu bisa diterapkan? 
Lebih pada belajar mandiri 
Finalnya nanti dikelas tiga? 
 Ya. Finalnya kelas tiga. Silahkan berekspresi apapun itu hak mereka, 
silahkan berkarya. 
Soal evaluasi bagaimana? 
Kalau sekarang sudah tidak laginduk, katanya suruh mendaftar.  
Evaluasi disini dievaluasi bersama-sama (guru bersama anak), pada dasarnya 
anak sendiri yang mengevaluasi. Karena anak yang tahu kekurangannya. Itu 
lebih objektif. Kalau saya yang mengevaluasi belum tentu benar.  Dari 
kekurangan itu harus mengejar kekurangannya dalam bentuk report. 
Dan mungkin persoalan proses belajar ya dievaluasi barang-bareng. 
Misalnya anak mintanya pendamping lebih bisa memahami lagi, jangan 
seperti guru. Kami tidak suka. La itu kan masukan besar buat saya, aku 
senang sekali. Biasa itu, persoalan biasa. Kalau ngak paham kan itu namanya 
guru bukan  segala-galanya, yang harus tahu kan tidak. Disini bukan guru 
tetapi teman belajar. Kalau saya, ya namanya orang biasa dan bukan serab 
tahu. Aku bisa mencari informasi dari kamu dan aku bisa belajar dari kamu. 
Bisa saja siswa itu lebih kaya dari saya. 
 
Apakah ada soal-soal tes untuk siwa? 
Tidak ada, memang bentuknya bukan soal tes, hanya sebatas kisi apa yang 
akan mereka susun dalam repor. Dan kisi-kisi itu boleh dijawab sesuai 
kebutuhan merak dan bisa tidak dijawab jika tidak sesuai apabila tidak butuh  
dengan keinginnan mereka. Bentuknya seperti soal tapi bukan, cuman 
panduan untuk menolong dalam menyusun  report. Bahkan siswa juga bisa 
tidak menggunakan  silabus. panduan penyusunan itu, jika memang tidak 
menginginkan. Kadang jika mereka merasa kelelahan dengan silabus, malah 
saya lebih senang. Jika mereka tidak menggunakan malah lebih kreatif kan. 
Ketika jika tidak menggunakan, maka mereka boleh tidak mempergunakan. 
Dan yang lebih penting disini yaitu, evaluasi tentang sikap. Mungkin 
kemarin anak yang suka berikap keras pada se Biasanya siswa membikin 
vorum muswawah untuk memanggil teman yang membikin ngak nyaman 
dikelas. Jadi otoritas tertinggi pada anak. Dengan siapapun boleh protes, 
termasuk dengan pak bahrudin. Seperti contoh kemarin sehabis salat dhuhur 
dilakukan evaluasi bersama. Dia ingin mencari sesuatu yang sesuai dengan 
keinginannya, yang penting adalah bertanggungjawab. Kalau tidak 
bertanggungjawab kami menegur. 
 
Ada ngak kehawatiran dari sisi kedispilinan siswa mengingat kebebasan 
yang diberikan sekolah? 
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Selama ini saya tidak kahawatir samasekali karena saya berusaha 
memahamikan, toh kalau mereka tidak disipilin sesuatu yang harus dilihat 
dulu. Mungkin yang dilihat tidak disipli, tetapi justri hanya sebatas pada gaya 
anak. Persolaan disiplin tidak ada, tetapi Jika anak tidak bertanggungjawab 
itulah yang saya tegur. Inilah yang dipermasalahkan. 
Jika jamnya belajar kok bermain, itu lah yang tidak bertanggungjawab, itu 
saya negur. Tanggungjawab itukan sudah disiplin. 
 
Bagiamana tanggapan dari keluarahan? 
Kalau lurah sini sangat mendukung, anak-anakjuga sering wawancara. 
Bahkan juga manwarkan kegiatan yang mendukung program desa, seperti 
rencana pemetaan desa, dan penelusuran sejarah kalibening. Pro kabeh dhak 
malah tidak semangat.   
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DATA WAWANCARA 
 

Kode  : 11/Wcr-PBM/2006 
Sumber  : Rifqoh 
Hari/Tgl  : Jum’at, 9 Juni 2006 
Waktu  : 13.00-13.45 

Setting : Sehabis salat jum’at, peneliti kembali kerumah rifqah. Rupanya 

hidangan makan siang sudah disiapkan selama peneliti mendengarkan khutbah sambil 

kantuk-kantuk. Pak Ridwan menemani makan diruang belakang dekat dapur. Sambil  

mengunyah lele goreng dan sayur bayam, peneliti sempatkan bincang-bincang 

dengan rindwan tentang keluarga. Tambah nikmat saja, satu wakul nasi hampir 

peneliti habiskan, tapi tidak. Malu. Panasnya siang membuat peneliti gerah, sehabis 

makan peneliti pilih duduk depan rumah mencari angin. Rifqah, Siti Maryam dan 

Izza sudah ada disana, peneliti tinggal gabung untuk bercengkrama. Rindangnya 

pohon klengkeng peneliti jadikan bahan awal pembicaraan. 
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J. Kalau desa sini itu masuk wilayah mana ya bu? 

Sini masuk kecamatan Tinggkir, kota Salatiga 
Disini masyarakatnya banyak bekerja sebagai petani ya, tadi saya kok lihat 
banyak sawah yang subur? 

Ya mas, tapi tidak seperti dulu. Sumber mata mata air disini sudah banyak 
yang berkurang , karena diambil untuk industri pakaian  di pabrik damatex. 
Kalau dilihat dari pengahasilan ya pas-pasan, tidak seperti orang yang mau 
berdagang. 

K. Lo kok desa ini banyak pohon klengkeng? 
Ya, desa sini terkenal dengan klengkengnya, hampir seluruh rumah, tanah 
pekarangan ada klengkeng. Cerita orang-orang disini dulu ada pedagang cina 
yang singgah untuk berdagang di wilayah salatiga. Namanya Libenging, 
salah satu utusan cheng ho. Kedatangan pendatang cina membuat  peseteruan 
antara penduduk asli, perseteruan terjadi dan warga Kalibening terjepit 
(terkepung) di daerah yang sekarang diberinama Klumpit (desa). Libenging 
dan balatentaranya  menetap di wilayah desa yang sekarang ini disebut 
Kalibening. Penambahan kata “ka” pada libenging adalah sebagai bentuk 
penghormatan. Sebagai anak buah Cheng ho, libenging dan balatentaranya 
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beragama Islam.  Maka desa ini mayoritas beragama Islam dan warganya 
banyak yang mirip Cina. Ponon klengkeng ini juga yang dulu dibawa oleh 
Libeng ing 
Apa itu memberikan pengaruh pada pola budaya masyarakat? 
Ya, sebagian besar warga  menganut Islam, Bagi pemuda desa, mengaji 
kitab-kitab agama di pondok sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. 
Pemuda desa Kalibening yang tidak bisa membaca kitab agama dalam 
bahasa Arab dengan sendirinya akan malu pada masyarakat.  Dipondok sini 
juga banyak warga desa lain yang mengaji secara menetap atau menjadi 
santri kalong.  

L. Kalau umat Islam sini, ikut NU atau Muhammadiyah? 
Sebagian besar beraliran NU, makanya disini kiyai memiliki pengaruh besar. 
Kebetulan juga yang mengasuh pondok disini adalah kakak dari Pak 
Bahrudin. Tapi pak bahruddin pilih untuk mendirikan SLTP Alternatif 
Qaryah Thayibah, tidak mau mau menjadi Kyai. Dulu pondok didirikan oleh 
Bapaknya, tapi bapaknya  meninggal saat  pak bahruddin masih kecil. 

M. Wah, jadi penduduk sini orangnya taat-taat beribadah? 
-bu Rifqah tersenyum. 
La untuk hasil panen klengkeng biasanya dijual langusng dipasar atau ada 
pedagang? 

Biasanya ada pedagang yang langsung kesini, malah kadang buah yang 
masih muda pedagang sudah ada yang berani membeli. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Kode  : 12/Wcr-PBM/2006 
Sumber  : Bahrudin dan Jono 
Hari/Tanggal : Jum’at, 09 Juni 2006 

Waktu  : 14.00-15.15 

Setting : Sehabis dari rumah bu Rifqoh, peneliti kembali ke lokasi sekolah. 

Diruang sekretariat, pak Jono baru asik di depan komputer memeriksa 

file vidio lalu kesetaraan untuk diajukan ke menteri pendidikan. 

Sebelumnya peneliti sempat tanya tentang visi dan misi sekolah, tapi 

pak jono tidak mengerti persir. Memang di file komputer ada tapi, 

entah. Saat perbincangan dengan pak Jono itulah Pak Bahrudin datang. 

Dengan rendah diri dia duduk dilantai, peneliti jadi sungkan. Itulah pak 

Bahruddin, jadi peneliti dan pak Jono asik saja duduk diatas kursi 

didepan komputer. 

 

 
NO DESKRIPSI WAWANCARA 
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Maaf pak, soal visi dan misi sekolah belum peneliti temukan. Bisa Bapak 

Sebutkan? 

Visi keberdayaan komunitas,  

Misinya menggalakan mendinamisir menjalankan pembelajaran komunitas. 

Selanjutnya peneliti menimpali, bahwa dengan sifat dinamis, sekolah jadi 

sering berubah. 

Makanya kalau mencari tulisan (data disini susah) soalnya dinamis, khawatir 

kalau pemahamannya sampai begitu saja.  

 

Dulu memang ada istilah, murah dan kualitas, sekarang tidak ada istilah 
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murah dan kualitas. Apa sih murah, apasih kualitas. Murah itu kan seperti 

komuditas, ini murah dan ini mahal, sehingga seolah-oleh saya dan temen-

temen itu menyediakan usaha jasa,  terus pembelinya itu murah atau mahal. 

Pinginnya murah dengan  pembeli menghandari harga. Sehingga strateginya 

selalu genjot agar muncul banyak permintaan 

 

Ketika ada pertemuan dengan wali murid, saya ngak buruh murid kok.  ya 

mari kesini jangan coba-boba. Masalahnya  pengumumunan sebelum 

penerimaan siswa diluar diumumnya. Contoh SMP N 1 sebelum diumumnya 

sini sudah di tutup. Setidak-tidaknya sini juga punya  gengsi. Nak sitik kan 

malah ora kesel. 

 

Kalau ada yang memdaftar banyak, maka kalau yang mendaftar dari 

komunitas tidak bisa menolak, anak kali bening yang lulus SD MI.  Kalau 

banyak ya mari kita pikir bersama. Tempate piye, yo ayo dipikir bareng. 

Ngono wae, pokoe dipikir bareng. (ada telp untuk pak jono) 

La, dari pendidikan luar sekolah finalnya bagaimana pak? 

Kemarin pak wawali dan kepala dinas kesini, ya ditampung. Yo embuh 

mengko, ndak perlu didaftarkan ya didafarkan. Nak wes mandiri yo ngopo 

didaftarkan, mengikuti petunjuk, mengikuti aturan, mengko dites. Mengko 

malah kanyel. Baru asik-asiknya berkarya malah dites. Dites, nak ngets dank  

mengganggu yo ora popo. Mengganggu e.  

Soalnya didinas itu akreditasi yang nampak yang lahir, soalnya apa yang 

dilep. Ya alternatif,  Pokoknya sini itu alternatif, tidak kejar paket. Ya luar 

sekolah tetap, tapi ngak usah ngatur-ngatur. Pokoknya rame nanti, wes tah 

jamin. Logikanya lagi serius berkarya, moro-moro dites. Kan kanyel, malah 
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ngoblok-goblokke. Tiap hari sibuk bejah  lele, bio urie. Kok susuh tes.  

Diceritakan oleh bahrudin, ketika vina ditanya tentang keikut sertaannya 

dalam uan oleh ketua ICMI dan deputi SDM bidang koperasi, vina 

menjawab karena disertasinya soal UAN.  

Menurut jono, sebenarnya dikontrol pemerintah tidak masalah. Tapi murid 

diberi hak  untuk mengembangkan dirinya, termasuk tidak lulus. Ini 

sebenarnya gebrakkan. Bahruddin melakukan ini karena anak-anak, saya 

tidak bisa.  

Pembelaaan Bahrudin ini juga  dilakukan ketika anak-anak ada yang 

bertindak aneh-aneh yaitu ketika anak ada yang rambutnya dicat semir tindik 

dan aneh.  Bagi mereka itu tidak malasah, asal itu mereka jadi kreatif. 

Kemarin itu kan nurul itukan merasa tidak suka dengan  itu. Bagi bahrudin 

jika itu dasarnya kesepakatan, ya kesepakatannya  yang dirubah. 

Apa sish dosanya, dengan itu mereka jadi berkembang. Asat sudah semangat 

bikin maket. Jutru dengan sentilan itu anak-anak jadi terganggu. 

Merunut mereka dengan keanekaragaman karakter siswa adalah sebagai 

bentuk pendidikan pluralis.  Yang mengarahkan siswa pada bentuk 

pembudayaan.  

Tidak ada bedanya anak dengan bahruddin untuk berekspresi.  

Termasuk dalam berbahasa, bebas saja.  Kreasi adah kebebasan sesuai 

dengan cara yang dimiliki siswa. Biar saja mereka bicara lucu-lucu, yang 

penting dia mengerti. Jangan sampai bahasa menjadikan penghalang anak 

untuk berkreasi. 

Menurut jono, uan adalah bentuk kemunduran. Justru dengan uan guru justru 

panik dengan memadatkan pelajaran. Bahrudin juga sepakat dengan  ini. 

Kecelakaan ketika UAN justru menajadi beban, anak menjadikan bukan 
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dirinya. Bahasa kok diuji, kata bahrudin.  ..... Seorang pakar kalau melu uan 

itu kan yo ora lulus. 

Jadi selama ini tidak ada penyadang dana ya pak? 

Belum, seandanya ada itu bagus. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Kode  : 13/Wcr-PBM/2006 
Sumber  : Wikan 
Hari/Tanggal : Rabu, 20 September 2006 

Waktu  : 08.30-09.00 

Setting : Wawancara ini dilakukan saat siswa kelas II belajar bahasa Indonesia  

dikelas Paradise. Saat itu Bu Ningrum berada di kelas Full Colour. 
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Baru belajar apa ini dik? 
Bahasa indonesia 
Ini dilakukan sendiri oleh siswa? Prosesnya kami yang melakukan, tapi tiap 
kelas ada pendamping dari guru. 
Apakah belajar mandiri ini dilakukan dari awal ketika menentukan silabus? 
Ya dirembuk bareng bersama pendamping (guru), kira-kira apa saja yang 
akan dipelajari nantinya. Setelah disudah didapat kesepakatan,  kelas 
kemudian menentukan leader  tiap mata pelajaran Biasanya satu mata 
pelajaran dipimpin oleh dua orang leader. 
Penentuan leadernya bagaimana? 
Anak anak yang menentukan sendiri dengan acara diundi, dan leader ini 
selalu diganti pada tiap satu bulan sekali.  
Apa tugas dari leader itu? 
Ya.. mencari sumber belajar, mempresentasikan, memberikan tugas pada 
siswa, mengatur jalannya pembelajaran diantaranya dan memberi 
tahu/mengajar siswa yang belum paham. 
Lalu dengan sistem leader ini materi pelajarannya diperoleh dari mana? 
Apakah disesuaikan dengan buku paket, atau bagaimana? 
Tidak ada buku paket di sekolah, tapi kita ada LKS. Sekolah tidak 
menganjurkan setiap siswa memiliki buku mata pelajaran secara pribadi, 
mengingat pembelian buku-buku yang berlebih akan mubazir, pemborosan 
dan setiap saat dapat berganti.  Untuk mencari sumber belajar kami tanya 
dengan siswa sekolah lain. Dari ini ini kemudian kami kembangkan sendiri, 
lewat internet atau yang lain-tanya tanya orang lain. Alterntif lain yang biasa 
kami lakukan adalah membeli secara kelompok kemudian dipakai bareng-
bareng.     
Apakah kelas satu juga melakukan metode belajar mandiri seperti kelas 2? 
Ya, sifatnya masih menyesuikan. tidak terlalu dipaksa.  
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UntukEnglish Morrnig itu yang mengajar kelas berapa? 
Itu kelas IV, yang diatur secara bergantian.  
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HASIL PENGAMATAN 
 

Kode  : 01/Obs-PBM/2006 
Hari/Tgl  : Januari 2006 
Waktu  : 10.30-12.00 

Lokasi  : Kota Salatiga dan SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah 

 
NO DESKRIPSI  
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Dari sebuah media diawal pertengahan tahun 2005 peneliti tertarik 

untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi di QT. Keinginan untuk datang itu 
baru tercapai ketika ada seorang teman dari STAIN Salatiga berkenan untuk 
mengantarkan awal tahun 2006. Peneliti tidak ingat persis kapan itu. Yang 
jelas saat itu Pak Bahruddin sedang berada di Inggris untuk menghadiri 
undangan dari sebuah Universitas. Sebagai pengganti Bahrudin, Pak Ahmad 
yang menemui saat itu.  

Perbincangan dengan pak Ahmad masih dalam tahap perkenalan, tidak 
banyak mengulas tentang QT. Dari cerita Pak Ahmad, QT didirikan karena 
melihat realitas yang dialami petani. Terlebih ketika melihat adanya 
kenyataan saat itu, pendidikan masih  tergolong mahal untuk kantong-
kantong petani. 

QT merupakan sekolah generasi pertama yang didirikan oleh Serikat 
Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) bermasa warga masyarakat. 
Dari Kalibening, Qaryah Thayyibah berkembang kewilayah kantong, 
kantong  kemiskinan seperti kemusu boyolali dipinggiran waduk kedung 
ombo. Lelereng gunung merbabu juga ada, kemudian disusul sekolah-
sekolah sejenis di kudus, magelang, temanggung dan beberapa daerah di 
Salatiga sendiri. 

Kurang lebih satu jam peneliti berada di QT untuk pertama kali. Panas 
terik matahari tidak begitu terasa, meski kami berdua tinggalkan sekolah QT 
saat tengah terik matahari. Pohon rindang yang tumbuh di sepanjang jalan 
Kalibening menaungi perjalanan kami. Lengkap, ada pohon kelapa, mangga, 
pepaya, jambu, bambu, salak dan juga semak. Namun dari sekian jenis itu, 
yang paling sering peneliti temui adalah pohon Kelengkeng. Hampir disetiap 
ujung jalan, halaman rumah kebun warga  ada pohon yang buahnya seperti 
bola kelereng coklat itu.  

Suasana panas lebih terasa begitu kami injankan roda pada jalan-jalan 
kota. Kami berpisah di persimpangan. Peneliti kembali ke Semarang dan pak 
Toni kembali ke stain. 
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HASIL PENGAMATAN 
 

Kode  : 02/Obs-PBM/2006 
Hari/Tgl  : Rabu, 24 Mei 2006 
Waktu  : 08.00-14.00 WIB 

Lokasi  : Kota Salatiga dan SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah 

 
NO DESKRIPSI  
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Kedatangan kembali ke SLTP QT tanggal  24 Mei 2006 karena di usik oleh 
informasi Ujian nasional yang sudah mulai berakhir. Pikir ini adalah moment 
yang baik, bisa menyaksikan siswa QT melakukan evaluasi tahap akhir. Ini 
yang kami tunggu, karena  peneliti berfikir bahwa keberhasilan sekolah 
adalah ketika anak mampu  menyelesaikan soal-soal UN. Seperti persoalan 
hidup dan mati saja.  
 
Hari senin sebenarnya UN sudah dimulai, tapi peneli belum juga bisa datang 
ke QT. Hati peneliti semakin gemuruh, takut moment baik ini terlewat. 
Malam rabu tanggal 23 Mei peneliti sempatkan menghubungi pak bahruddin 
lewat telp untuk menyampaikan maksud kedatangan peneliti besuk pagi. 
Alangkah terkejutnya, tidak seperti yang peneliti kira. Ketika peneliti berkata 
bahwa peneliti mempertaruhkan Tesis dari keberhasilan Siswa QT dalam 
ikut ujian nasional, ternyata siswa QT putuskan untuk tidak mengikuti ujian  
nasional. Seperti halilintar, tapi itu tidak mengecilkan niat peneliti untuk 
membedah keuninan qaryah thayyibah. Peneliti tetap ke-Salatiga. 
 
Beda dengan kedatangan peneliti sebelumnya yang dikawal oleh pemandu 
dari STAIN. Pagi 24 Mei 2006 peneliti pukul enam pagi dari semarang, 
peneliti sendirian. Banyak yang kami lupa dari perjalanan sebelumnya ke 
QT.  Lebih dari 3 kali peneliti bertanya pada orang-orang. Pertama di 
budaran kota salatiga dekat ramayana. Seorang pejalan  kaki menyarankan 
untuk lewat belakang Ramayana, mengikuti  jalor angkot. Begitu tanjakan 
kedua setelah melewati jembatan peneliti jadi ragu. Untuk menghindari 
kesan orang kebingungan peneliti  cari akal. Eh ada warung, peneliti mampir 
saja, sambil sarapan pagi. Dari percakapan itulah peneliti jadi sedikit lebih 
mengerti. Perjalanan dilanjutkan setelah makan selesai. Sedikit kelak kelok, 
bertanya lagi,  peneliti sampai juga di QT setelah memasuki gang kecil 
kampung Kalibening. Dari jalan besar penghubung antar desa, lokasi sekolah 
tidak jauh, kurang lebih 100m. Gang ini hanya cukup untuk satu jalor mobil. 
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Dari gang masuk antena internet QT sudah terlihat menjulang memberikan 
arah pada peneliti. 
 
Seperti yang peneliti jumpai sebelumnya, anak-anak QT yang jumlahnya 
kurang lebih 50 orang itu sangat gaduh terdengar  dari tembok belakang 
sekolah yang peneliti lalui sebelum sampai rumah Bahruddin. Persis dari  
pertigaan gang dibelakang sekolah, peneliti lihat diujung jalan sebuah 
musala. Tidak lebih dari 20 langkah peneliti menginjakkan kaki dipelataran 
rumah Bahrudin. Peneliti masuk lewat pintu samping, tempat biasa anak-
anak QT kumpul. Siswa yang akhirnya peneliti ketahui bernama Aslam, 
menjawab salam kami. Wa alaikum salam. Pak Bahruddin ada? Tanya 
peneliti. Ada dibelkang, silahkan. Peneliti langsung saja menemui pak 
bahrudin di ruang tengah. Kami bicara banyak tentang QT. perbincangan ini 
peneliti catat dalam laporan tersendiri. Disela-sela perincangan inilah siswa 
QT terlihat keluar masuk rumah bahrudin tanpa ada rasa sungkan. Peneliti 
tidak bermaksud berburuk sangka, hanya menyimpan tanda Tanya itu dalam. 
Baru setelah mendapat penjelasan dari Bahrudin, peneliti mengerti kalau 
rumah bahruddin bagia anak anak QT alah bagian dari tempat mereka 
belajar. 
Peneliti jadi mengerti, pantas peneliti langsung diajak masuk keruang tengah. 
Pasalnya ruang tamu yang disediakan adalah juga kelas tiga yang digunakan 
anak-anak untuk belajar. Dari ruang tengah terlihat anak-anak bergerombol 
tiga atau empat anak. Peneliti beranjak berdiri dari kursi yang sedari tadi 
menahan keleahan. Didampingi bahrudin,  peneliti ditunjukkan box-box 
VCD tembang dolanan, mars QT, liputan media, pustaka digital yang belum 
sempat dipasarkan. Hampir menyentuh  langit-langit ruang tamu banyaknya. 
Ribuan keping.  
  
Dari penuturan bahrudin, VCD itu adalah bagian dari usaha untuk 
mendapatkan dana pembiayaan sekolah. Dari para pegunjung, biasa VCD itu 
dijual untuk cindramata ilmu pengetahuan. Sebagian yang lain dibawa oleh 
pak Bahrudin sendiri ketika sedang memberikan presentasi di luar, diundang 
untuk menjadi nara sumber pada seminar nasional maupun internasional.  
 
Dari ruang tengah, peneliti beralih keruang tamu selebah barat tidak jauh dari 
siswa QT yang berkumpul dibagian timur. Peneliti bisa mengamati dengan 
jelas apa yang dilakukan siswa tanpa penghalang. Sebuah laptop dijadikan 
ajang untuk menuangkan hasil diskusi mereka tentang disertasi.  
 
Diruang tamu terpampang beberapa penghargaan  yang diberikan oleh 
pemerintah maupun lembaga  pemerhati pendidikan. Foto Bahrudin  
terpampang lebih besar ditembok bagian barat. Ada tulisan  unesco di foto 
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itu. Diatas almari buku-buku tentang pendidikan terpampang bersanding 
dengan fandel dan foto Ifan Illich. Setelah cukup puas di ruang tamu degan 
cerita dari Bahrudin, peneliti mohon diri untuk melihat-lihat ruang dan 
aktifitas belajar siswa.  
 
Tidak ada batas antara sekolah dengan rumah Bahrudin. Ruang kosong yang 
biasa digunakan untuk parkir, dan tempat sendal  dan sepatu yang 
memisahkan. Berhimpitan dengan kelas, didapur rumah bahriddin kompor 
gas dari kotoran siswa bertengger di tengah ruangan, tidak jauh dari kamar 
mandi siswa. Kompor ini biasanya diguankan siswa dan keluarga bahruddin 
untuk memasak air. 
 
Siswa-siswa QT banyak  lebih banyak sibuk di depan komputer, sebagian 
yang lain banyak yang duduk untuk membicarakan-mendiskusikan report 
yang ditugaskan oleh guru untuk evaluasi akhir kelas. Sesekali meka 
menanyakan kesulitan yang dialami kepada temannya. Kelas siang itu, 
adalah hari-hari akhir mereka menunggu kenaikan kelas. Tugas begitu 
banyak, tutur salah satu siswa. 
 
Bangunan sekolah tergolong sederhana, tidak begitu luas selayaknya 
sekolah-sekolah umumnya. Sekolah dibangun tanpa pagar, halaman sekolah 
tidak jauh lebih luas dari hanya sekedar untuk parkir mobilnya pak Bahrudin. 
Dari dinding bata merah bercat putih dan keramik putih, kelas dibangun 
dalam ukuran kecil. Ruang kelas 2 yang agak besar. Untuk mensiasati itu 
maka tiap ruang kelas tidak disediakan meja. Hanya kursi lipat sebagai 
gantinya. Namun demikian dinding-dingding tembok kelas ramai dengan 
karya-karya siswa dan beberapa piagam penghargaan prestasi belajar siswa. 

 

Fasilitas sentral yang  menjadi sarana dan sumber belajar   yang 

dimiliki oleh SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah yaitu Tower internet yang 

menjulang tinggi diatas atap sekolah. Tower inilah yang menjadi sarana 

untuk menerima jaringan internet. Dari komputer induk sebagai server 

diruang sekretarian, jaringan internet disalurkan ke ruang-ruang kelas 

melalui hap untuk diakses oleh siswa sebagai sarana belajar. Masing-masing 

kelas ada satu unit komputer yang dapat diakses siswa setiap saat. Di  ruang 

skretariat sendiri ada dua buah komputer yang bisa dipakai siswa atau guru, 

dan apabila dalam kondisi mendesak bisa pakai laptop yang disimpan oleh 
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guru. 

Siang itu peneliti bertemu pula dengan pak Ahmad yang beberapa 

kali keluar masuk kelas untuk memberikan pengarahan pada siswa. Pak 

Ahmad adalah guru spesial kelas III. Dia satu-satunya yang mendampingi 

siswa kelas III dalam belajar. Pak ahmad dengan siswa sangat akrab. Siswa 

tidak sungkan atau pakewuh dengan pak Ahmad. Siswa dengan santai bisa 

merengek pada pak Ahmad seperti bapak atau kakak sendiri. Dari balik pintu 

kelas II peneliti lihat, pak Ahmad dikerubuti siswanya  di teras ruang pakir. 

Pak ahmad adalah guru yang sederhana. Tidak terlalu formal, 

disekolah pak ahmad biasa mengajar dengan memakai sarunga atau berkaos. 

Jangan bayangkan guru QT yang lain, kalau datang kesekolah memakai 

PSH.  Siswa-siwa QT juga begitu, tidak ada masalah jika dikelas mereka 

memakai satung atau berpeci. Malah ada diantara mereka yang sengaja 

mengecat rambut, dandanan keren anak muda gaul jaman sekarang.  

Adhan salat dhuhur berkumandang, tidak terasa hari sudah beranjak 

siang. Tidak lama siswa QT berkumpul dimusala untuk salat berjamaah dan 

tadarus Al-Qur’an. Saat pertama ini peneliti tidak mengerti kalau tadarus dan 

baca alque’an adalah kegiatan mereka rutin disekolah sebelum mereka 

pulang. Peneliti tidak sempat ikut tadarus, akan tetapi kembali kerumah 

bahruddin.  

Sebelum bertemu dengan bahrudin, peneliti duduk-duduk diruang 

tamu sambil membaca buku tentang QT yang dari tadi tergeletak dimeja. 

Buku yang diterbitkan sendiri oleh QT dalam bentuk foto kopy bahan dari 

informasi media tentang QT. Buku ini cukup untuk memberikan gambaran 

QT sebagai sekolah berbasis masyarakat yang mengedepankan kegembiraan 

siswa dalam proses pembelajaan. 

Peneliti tertarik untuk memiliki buku dan beberapa VCD terbitan QT, 
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cukup dengan uang 35.000,-  peneliti dapatkan dua bauh CD dan 1 buah 

buku. Peneliti tinggal pilih sendiri, karena buku-buku dan CD itu banyak 

bergeletakan dimeja ruang tamu. Peneliti mencari bahruddin di belakang, 

untuk menyampaikan maksud bahwa kegiatan peneliti hari ini cukup. Setelah 

menyerahkan uang pembelian buku dan VCD, peneliti pamitan. 

Assalamu’alaikum pak bahruddin, sampai bertemu lagi. 

  

 
 
 
 
 

HASIL PENGAMATAN 
 

Kode  : 03/Obs-PBM/2006 
Hari/Tgl  : Kamis, 1 Juni 2006 
Waktu  : 05.30-15.15 WIB 

Lokasi  : SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah, Kalibening 

 
NO DESKRIPSI  
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Lebih dari separuh malam diskusi dengan pak baruddin, jono dan Ahmad 
membuat peneliti penat. Meski udara dingin menusuk tulang diruang atas, 
tidur peneliti tetap lelap dalam dekapan kain sarung, berbantal  tas, dan 
berlatas tikar plastik.  
Percakapan dengan Amri sebelum bertemu dengan pak Bahrudin, membuat 
peneli merasa lebih dekat. Pagi-pagi peneliti bangun, sehabis salat subuh 
peneliti bertemu dengan Amri di pelataran rumah. Rupanya amri tidak 
pulang semalam. Dia juga pilih tidur di ruang sekolah. 
 
Hari masih begitu pagi, dari pada bengong penelici ajak amri untu melihat-
lihat lingkungan persawahan kalibening. Tidak jauh hanya beberapa ratus 
meter dari QT lahan persawahan membentang membelah desa kalibening 
dalam dua RW, RW I dan RW dua. 
 
Embun pagi masih melekat di daun rerumputan, padi, dan palawija. Untuk 
menanam padi warga kalibening harus bermusuhan dengan hama. Selain 



156 

 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

wereng, tikus juga menyerang meski tidak begitu parah. Untuk mengatasi 
serangan wereng, penani memasang jaring diseputar lahan persawahan 
dipinggiran pematang. Persawahan kalibening kelihatan begitu subur, tapi 
mengapa warga kalibing yang bertani tidak memiliki cukup penghasilan 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  
Matahari belum juga muncul, meski perlanan kami berdua mulai jauh. Dari 
tempat peneliti berdiri pemancar internet QT sudah terlihat kecil. Sudah lebih 
dari satu kilo peneliti berjalan. Semakin jauh, persawahan kalibening 
semakin lebat ditumbuhi tenaman keras, pon akasia dan klengkeng lebih 
mendominasi. Di sela-sela pepohona  inilah warga memanfaatkan lahan 
untuk menanam tanaman obat seperti temu lawak dan lengkuas.  
Perjalanan kami terhenti setelah apa yang peneliti cari ketemu, yaitu sumber 
mata air yang semala ini menjadi sumber pengairan sawah dan keperluan air 
minum dan mencuci warga saat kemarau datang. Setelah melewati bukit 
kecil, dibawah rimbunnya pohon kelengkeng, sumber mata air itu mengalir 
tanpa henti. Air sumber begitu melimpah, konon cerita amri-sumber air ini 
dulu jauh lebih besar. Akibat penggalian suber air alam untuk keperluan 
industri, sumber mata iar warga kalibening jauh berkurang. Pencemaran 
sungai  mungkin juga mempengaruhi hasil produksi pertanian mereka. 
 
Setelah puas bermain air, peneliti pulang sejalur dengan ketika kami 
berangkat. Kali ini peneliti berpapasan dengan penggembala ternak itik. Dari 
jauh suaranya sudah terdengar, kek… kek…. Petaniternak berjalan dibelang 
dengan tongkat komando dari bambu  berpita diujungnya menggiring irik 
seperti barisan tentara.  
 
Sesampainya  di sekolah siswa-siswa QT sudah pada datang, padahal waktu 
masih menunjuk pada pukul 05.50 WIB. Seperti hari-hari sebelumnya siswa 
Qt sibuk dengan tugas untuk membuat report, tidak ada kelas minggu 
minggu itu. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu didepan komputer 
atau lap top yang disediakan sekolah. Diantara mereka ada juga yang 
mencoba mengedit film kreasi mereka sendiri.  
 
Setelah makan pagi dirumah mbok lam, sebagian siswa Qt  ada yang 
kesawah untuk observasi sumber mata air baru untuk dikonservasi. Tahu ada 
kegiatan siswa ke alam, peneliti membuntuti dari belakang dengan amri. 
Lahan persawahan yang diamati siswa berbeda dengan yang peneliti jelajahi 
tadi pagi. Siswa qt yang berjumlah empat orang memilih  lahan diutara desa. 
Dengan memakai kamera sekolah dia berangkat. Sebuah bekas kolam air 
yang tidak lagi berfungsi dia amati, mereka sedikit berdiskusi tentang objek 
yang akan dia teliti. Dari data-data yang diambil dilapangan ini akan disusun 
report untuk tugas akhir sekolah. Memang, sekilas dari pengamatan peneliti, 
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kolam yang diamati siswa ada bekas selang air yang tidak berfungsi. 
Mengapasumber air ini tidak berfungsi lagi? Inilah pertanyaan yang akan 
mereka jawab. Siswa terus menelusuri sumber-sember air yang lain dan 
lingkungannya.  
 
Peneliti memilih jalan sendiri untuk pulang bersama amri kerumahnya, tidak 
jauh dari QT juga. Rumah Amri sangat sederhana, dari dinding papan kayu 
tidak luas, masih berlantai tanah. Ibu amri bekerja dirumah menata plastik  
yang diambil dari pengusaha rosok dibelakang rumahnya. Penghasiannya 
tidak seberapa, setiap satu  kilonya dihargai 400 rupiah. Merurut peneliti, 
pekerjaan ini adalah sangat berat, karena menurut ibu Amri butuh waktu  dua 
tiga hari untuk bisa mendapatkan uang 20 ribu rupiah. 
 
Dari rumah  ibunya amri, peneliti kembali QT menunggu pak Mujab untuk 
wawancara. Dari informasi teman-teman, pak Mujab kemungkinan ada di 
kantor SPPQT. Karena butuh ya saya kesana, tidak  jadi soal meski kalau di 
kota salatiga jika siang panas.  
Di SPPQT pak mujab tidak ada,  yang ada beberapa pengurus yang sedang 
rapat diruangan. Gedung SPPQT cukup bagus untuk ukuran serikat petani. 
Ruang untuk pertemuan dan kantor luas dengan peralatan administrasi yang 
cukup memadai. Di SPPQT, meski tidak ketemu dengan pak Mujab ada 
hikmah ang bisa peneliti ambil. Di dinding informasi SPPQT  tertera berita 
dari majalah hati beriman tentang QT, paneliti jadi tahu informasi tentang 
QT dimedia. Kata pengelola SPPQT  di Qaryah Thayibah ada informasi 
sejenis. 
 
Peneliti kembali ke QT, dan sesampainya di sekolah peneliti langsung 
mengobrak abrik arsip. Ya peneliti bisang mengaobrak abrik, karena di QT 
secretariat yang dimiliki tidak seperti kantor dengan arsip yang tertata. 
Peneliti buka sendiri tumpukan dokumen dan macamnya di sekertariat. Data-
data lain yang dirasa perlu juga peneliti ambil. Sedikit lengkap, peneliti ajak 
saja, rizal untuk foto kopy.  
 
Sekembali dari foto copy hari sudah mulai siang, saat jamaah salat jum’at 
dilaksanakan bersama. Pak ahmad kali ini menjadi imam, peneliti ambil 
barisan depan berjajar dengan siswa QT lain yang laki-laki. Setelah selesai 
salat dan berdo’a siswa-siswa QT duduk melingkar diruangan musala. 
Sebagian siswa ada yang datang terlambat. Tidak masalah, mereka yang 
datang terlambat di tunggu sampai selesai. Pembacaan alqu’an dimulai, dari 
baris depan dekat pak Ahmad, memutar satu persatu. Peneliti juga kebagian. 
Rata-rata siswa QT sudah pandai mengaji, terbuksi meraka rata-rata sudah 
lancar membaca.  
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Hari terus beranjak siang dan hari  lebih panas. Peneliti putuskan untuk 
kembali keruang atas, tempat peneliti semalam tidur. Data-data yang peneliti 
peroleh kumpulkan sambil istirahat. Sempat pula  peneliti wawancara dengan 
emi dan nia. Meski hari telah selesai dari jam kelas, siswa Qt sebagian besar 
masih ada disekolah. Bahkan ketika peneliti pulang sehabis asyar mereka 
tetap ada di sekolah.  
 
 

 
 
 
 

HASIL PENGAMATAN 
 

Kode  : 04/Obs-PBM/2006 
Hari/Tgl  : Rabu, 20 September 2006 
Waktu  : 06.00-09.00 WIB 

Lokasi  : SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah, Kalibening 

 
NO DESKRIPSI  
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Meski pelajaran baru akan dimulai pukul 06.00, siswa SLTP Alternatif 
Qaryah Thayyibah sudah hadir di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai. 
Suasana gaduh menyeruak, satu persatu siswa datang memenuhi ruang kelas 
tanpa ada prosesi baris-berbaris, mengisi buku absen atau seremonial lain 
seperti di sekolah-sekolah reguler. 
 
Mereka langung menuju kelas mempersiapkan jam materi pelajaran. Tanpa 
ada lonceng tanda kelas dimulai, siswa Qt memulai pelajaran bergitu 
pendampingnya datang. Pendamping inilah yang menjadi fasilitator siswa 
dalam belajar. Pendamping dalam sekolah lain bisa disebut sebagai guru 
 
Belajar di Qt tidak meski di dalam ruang kelas, sebagian dari mereka ada 
yang belajar di ruang tamu bahruddin, diemperan rumah, di dapur atau di 
kebun samping sekolah 
 
Meski dengan sarana apa yang ada, pelaksanaan proses belajar mengajar  di 
SLTP Alternatif Qoryah Thayyibah selalu terlihat bersemangat. Setiap hari 
di awal pagi pertama masuk kelas, siswa kelas satu dan dua belajar bahasa 
Inggris selama satu jam lewat paket pelajaran English Morning. Jika bahasa 
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ingris pada umumnya menjadi momok  siswa, maka itu tidak terjadi pada 
siswa SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah. Bahkan siswa kelas IV (SMU) 
diberikan kesempatan untuk membelajari  adik-adik mereka di kelas I  secara 
bergantian. 
 
Pagi ini siswa QT belajar bahasa Inggris, dalam paker pelajaran English 
Morning. Siswa kelas II di dampimgi oleh pak Taha. Tidak seperti guru pada 
umumnya, pak taha mengajar dengan  memakai kaos. Namun demikian tidak 
mengurangi penghargaan  anak-anak. Pak taha kali ini menjelaskan tentang 
kalimat tanya. Siswa terlihat begitu antusias, dan memperhatikan pelajaran 
pelajaran begitu hidup. Siswa QT dengan aktif mengajukan pertanyaan pada 
pak Taha. Suasana kelas menjadi hidup. Dalam sistem belajar ini siapa saja 
boleh bergabung, tidak terkecuali kelas satu.  
 
Sementara itu pada jam yang sama kelas I belajar bahasa ingris di runag 
dapur ditemani oleh leader dari kelas 3. Kali ini mereka belajar sambil 
bernyanyi, sesekali mereka berjanda 

Selesai dengan mata pelajaran Englis Morning kelompok siswa 

pradise (kelas II) belajar bahasa Indonesia didampingi oleh Bu Ningrum. Bu 

ningrum memilih duduk dibelakang. Tugas bu Rifqah hanya mendampingi 

siswa dalam belajar. Jika diminta utnuk menjelasakan materi yang belum 

diakuasai oleh siswa, bu ning baru akan memberikan penjalasan. Bu ningrum 

dalam jam yang sama biasa mengampu dua kelas sekaligus. Kelas yang lain 

yaitu kelas full colour, kelas II juga.  

Kelas full ada disamping kelas Paradise, jika kelas full colour 

membutuhkan bisa langsung memanggil bu ning. Kelas full colour dan 

paradise sama-sama belajar mandiri. Siswa yang kebahian tugas presentasi, 

memiliki kewajiban menyampaikan materi yang didapat didepan kelas untuk 

disampaikan kepada teman-teman mereka. Dalam model belajar seperti ini 

siswa terlihat lebih aktif, apalagi dengan jumlah siswa yang relatif kecil yaitu 

kurang lebih 15 orang. 

Pukul 08.30-09.00 saat siswa sarapan pagi di rumah mbok lam. 

Dengan lauk seadanya mereka makan, tapi tidak berarti tidak bergizi. Mbok 
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 lam juga, berjualan lain seperti bubur, ketan dan gorengan. Persis di 

belakang lokasi sekolah, siswa menunggu giliran makan sambil 

bercengkrama, duduk-duduk di atas diklik, kursi atau jongkok di teras rumah 

milik Mbok Laminah, warga kalibening. Selain  pembeli dari siswa, Mbok 

lam juga melayani warga masyarakat sekitar. Pada waktu pagi warung mbok 

lam jauh lebih ramai.  

 

 
 
 
 
 

HASIL PENGAMATAN 
 

Kode  : 05/Obs-PBM/2006 
Hari/Tgl  : Selasa, 19 September 2006 
Waktu  : 10.15 – 11.00 

Lokasi  : kelas Full Colour (kelas II) 

 

 
NO DESKRIPSI  
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Kelas dibuka oleh salah satu siswa, bernama Novita Nur Hidayat. Bu 

Rifqah duduk dibelakang sebagai pendamping (guru). Pelajaran diawali 

dengan reviu mata pelajaran yang lalu yaitu membahas tentang puasa. 

Suasana kelas seperti hari-hari lain, tetap gadung. Tapi mereka tetap belajar 

dengan baik. Setelah reviu oleh Vita, Nia Fauziah dipersilahkan kedepan 

untuk menyampaikan materi pelajaran selanjutnya. 

Vita berdiri dari kursi lipat. Tubuh Nia yang kecil memaksanya naik 

diatas kursi lipat untuk menuliskan materi pelajaran yang harus dipelajari 

hari ini. Meski bu rifqah dibelakang, siswa lain terus mengganggu nia tanpa 
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ada perasaan takut.  

Setelah itu nia menjelaskan, bahwa intinya puasa adalah menahan 

hawa nafsu. Siswa ada yang celoteh, “ nafsu birahi”. Anak-anak jadi tertawa. 

Tapi nia terus melanjutkan paparannya. Orang-orang yang tidak diwajibkan 

berpuasa, yaitu bayi, ibu hamil. Ibu rifqoh meluruskan, yang dimaksud 

dengan tidak diwajibkan adalah memberikan keringanan.  

Dari pejelasan nia, kemudian dilanjutkandengan diskusi kelas. Ada 

siswa yang bertanya tentang apa saja yang membataslkan puasa? 

Pembicaraan menjadi semakin  menarik ketika bahasan puasa sampai pada  

persoalan hubungan seks. Anak anak terlihat sudah terbuka dengan persoalan 

ini, sehingga mereka tidak sungkan ketika menanyakan tentang mimpi basah 

kepada bu rifqah. 

Pelajaran agama selesai dilanjutkan sendiri siswa dengan membahas 

agenda bulan ramadlan. 

 
 
 
 
 
 

 
 


