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SARI 
 
Mukminin, 2013. Peran Yayasan Pendidikan Safinatul Huda terhadap 
Pendidikan Masyarakat Nelayan Miskin di Karimunjawa Tahun 2001-2012. 
Skripsi. Prodi Pendidikan Sejarah. Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Arif  Purnomo, S.Pd, S.S, M.Pd, 
Pembimbing II : Dra. Hj. Ufi Saraswati, M.Hum. 
 
Kata kunci: Yayasan Pendidikan Safinatul Huda, Pendidikan, dan 
Masyarakat Karimunjawa. 
 

Sebelum berdirinya  Yayasan Pendidikan Safinatul Huda, banyak anak-
anak Karimunjawa yang tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD. Pada saat itu 
hanya ada satu pendidikan tingkat SLTP yaitu SMP N 01 Karimunjawa dan belum 
tersedianya pendidikan tingkat SLTA. Berdirinya, Yayasan Pendidikan Safinatul 
Huda telah memberi warna tersendiri bagi pendidikan di Karimunjawa, yang 
menyediakan dua lembaga pendidikan yaitu MTs Safinatul Huda dan MA NU 
Safinatul Huda yang berbasis agama Islam. Permasalahan yang dikaji dalam 
skripsi ini meliputi : (1) bagaimana kondisi pendidikan masyarakat Karimunjawa 
pada tahun 2001-2012; (2) bagaimana perkembangan Yayasan Pendidikan 
Safinatul Huda tahun 2001-2012; (3) bagaimana peran Yayasan Pendidikan 
Safinatul Huda terhadap pendidikan masyarakat nelayan miskin di Karimunjawa 
tahun 2001-2012. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. 
Langkah-langkah metode ini yaitu pertama heuristik yang terdiri dari studi 
pustaka, wawancara dan observasi lapangan. Tahap kedua adalah kritik sumber 
yang terdiri dari kritik internal dan eksternal. Ketiga adalah interpretasi dan yang 
Keempat adalah historiografi atau penulisan sejarah. 

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa : (1) pada tahun 
2001 sampai tahun 2012 banyak anak Karimunjawa yang melanjutkan pendidikan 
kejenjang SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Pada tahun 2012 tingkat 
pendidikan masyarakat Karimunjawa yang melanjutkan Perguruan Tinggi 
berjumlah 57 orang, Akademi berjumlah 16 orang, SLTA berjumlah 340 orang, 
SLTP berjumlah 826 orang, dan SD berjumlah 1.722 orang; (2) Yayasan 
Pendidikan Safinatul Huda berdiri berawal dari keprihatinan akan rendahnya 
sumber daya manusia, rendahnya tingkat pendidikan dan belum tersedianya 
pendidikan sekolah lanjutan yang berbasis Agama Islam di Karimunjawa. Yayasan 
Pendidikan Safinatul Huda berdiri pada tahun 2001, mengelola dua lembaga 
pendidikan yaitu MTs Safinatul Huda dan MA NU Safinatul Huda; (3) peran 
Yayasan Pendidikan Safinatul Huda bagi pendidikan di Karimunjawa yaitu 
menyediakan pendidikan tingkat SLTP dan SLTA, alumni yang memiliki motivasi 
kuliah yang tinggi, alumni yang mengabdikan diri bagi pendidikan di 
Karimunjawa, Peran dalam Pengembangan Pendidikan Islam, Sekolah gratis bagi 
orang yang tidak mampu, dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya 
pendidikan. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumberdaya alam yang 

melimpah, khususnya di bidang maritim. Sebagai negara maritim, secara 

geografis, Indonesia mempunyai luas wilayah yang membentang mulai dari 

95’ sampai dengan 141’ BT dan diantara 60’ LU dan 110’ LS. Luas wilayah 

perairan laut Indonesia tercatat mencapai kurang lebih 7,9 juta km
2
 termasuk 

Zona Ekonomi Esklusif Indonesia atau ZEE (Pramono, 2005:2). Indonesia 

juga memiliki lebih dari 17.000 pulau dan merupakan negara dengan panjang 

pantai terpanjang kedua di dunia sekitar 81.000 Km. Untuk urusan 

sumberdaya perikanan-pun tidak perlu dipertanyakan lagi. Ada sekitar 6.4 juta 

ton ikan pertahun yang bisa diambil agar tetap lestari.  

Secara analisis logis, kekayaan yang sangat melimpah seperti itu 

akan mendatangkan kemakmuran bagi para pengelolanya. Dalam hal ini 

nelayan sebagai pihak pengelola sumberdaya laut adalah yang paling berhak 

mendapatkan kemakmuran tersebut, karena bisa dikatakan nyaris hanya 

nelayanlah yang mengeksplorasi kekayaan sumberdaya laut Indonesia. Jadi, 

akan sangat wajar jika banyak nelayan yang makmur, akan tetapi yang terjadi 

di Indonesia banyak masyarakat nelayan masih bartaraf kehidupan rendah 

(miskin). 

1 
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Kemiskinan yang diderita oleh masyarakat nelayan bukan tanpa 

sebab. Apabila dilihat dari akar permasalahannya penyebab kemiskinan 

nelayan, salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. 

Paradigma masyarakat nelayan yang belum menganggap pendidikan sebagai 

kebutuhan yang penting, turut memupuk suburnya kemiskinan di kalangan 

nelayan. Anak-anak khususnya anak laki-laki di keluarga nelayan, lebih 

ditekankan untuk membantu orang tua daripada harus sekolah. Jadi wajar saja 

jika pada musim ikan, akan sangat sulit menemukan anak-anak yang masuk 

sekolah di daerah pesisir (http:// prameidiaputra.blogspot.com/ nelayan-

pendidikan-dan-kemiskinan.html). 

Pendidikan merupakan pondasi untuk membentuk karakter individu. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Lebih jauh lagi, undang-undang tersebut 

membahas bahwa “setiap warga negara bertanggung jawab terhadap 

kelangsungan pendidikan”. 

Kaitan antara kemiskinan dan pendidikan ini telah menjadi isu 

meluas di banyak negara. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, 

permasalahan muncul sebagai akibat besarnya subsidi yang diperuntukkan 
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bagi orang-orang miskin, sedangkan di Negara-negara miskin seperti 

Indonesia, permasalahannya terletak pada ketidakadilan dalam memperoleh 

akses pendidikan antara orang kaya dan orang miskin.   Kenyataanya, biaya 

menyekolahkan anak kaya maupun miskin dalam sistem pendidikan formal itu 

sama, bahkan cenderung mahal bagi kaum miskin. Hal itu juga disebabkan, 

sekolah negeri yang 90% pembiaayaanya ditanggung oleh negara justru 

dikuasai oleh orang kaya (Darmaningtyas, 2009:326). Sebaliknya, banyak 

orang-orang miskin harus bingung mencari sekolah yang bisa menampungnya 

sesuai dengan biaya yang dimilikinya. Dalam hal ini peran pemerintah 

dianggap absen dalam menyediakan terselenggaranya pendidikan yang baik 

dan merata bagi seluruh rakyat indonesia. Masih banyak daerah-daerah pesisir 

dan pulau-pulau kecil di Indonesia yang belum memiliki sarana atau 

tersedianya pendidikan yang baik di lingkungan masyarakat nelayan, baik dari 

jenjang pendidikan dasar sampai menengah. 

Di kepulauan Karimunjawa  yang sebagian besar masyarakatnya 

bermata pencaharian sebagai nelayan, taraf pendidikan masyarakat-Nya juga 

masih rendah. Padahal Karimunjawa memiliki kekayaan bahari yang 

melimpah dan keindahan alam yang masih alami. Kekayaan yang melimpah 

tersebut tentunya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh 

penduduknya agar dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak, baik dari 

sektor pariwisata, perikanan maupun yang lainnya.  Ironisnya, masyarakat 

Karimunjawa belum bisa memanfaatkan hal tersebut dengan baik, karena 

tingkat kesadaran akan melek  pendidikan sangat minim dan sarana 
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pendidikan yang belum memadai. Pendidikanlah faktor yang penting agar 

masyarakat Karimunjawa mampu membangun daerahnya sendiri. Kondisi 

tersebut kini mulai berangsur membaik setelah berdirinya Yayasan Pendidikan 

Safinatul Huda, yang didalamnya mengelola MTs Safinatul Huda dan MA NU 

Safinatul Huda. 

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda, berdiri di lingkungan 

perkampungan nelayan miskin Desa Kemujan, Kecamatan  Karimunjawa, 

Kabupaten Jepara pada tahun 2001. Lembaga pendidikan ini didirikan oleh 

seorang anak muda dari Jepara yaitu Hisyam Zamroni. Beliau mendirikan 

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda berawal dari keprihatinan akan rendahnya 

sumber daya manusia di pulau terpencil di satu sisi, dan rendahnya tingkat 

ekonomi masyarakat Karimunjawa yang kebanyakan berprofesi sebagai 

nelayan. Banyak anak lulusan SD di Karimunjawa pada saat itu yang tidak 

bisa melanjutkan sekolah, karena terkendala biaya dan sarana pendidikan yang 

belum memadai.  Melihat kondisi tersebut sehingga Hisyam Zamroni tergugah 

hatinya untuk mendirikan lembaga pendidikan agar anak-anak lulusan SD bisa 

melanjutkan sekolah, karena pada saat itu hanya ada satu pendidikan tingkat 

SLTP yaitu SMP N 01 Karimunjawa yang belum bisa menampung anak 

Karimunjawa yang ingin melanjutkan kejenjang SLTP dan juga belum 

tersedianya pendidikan tingkat SLTA. 

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda pertama kali  hanya mengelola 

MTs Safinatul Huda. Gedung yang digunakan dalam proses belajar mengajar 

awalnya-pun masih meminjam gedung Madarasah Diniah di Desa Kemujan, 
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tapi kondisi tersebut tidak menurunkan semangat guru untuk mengajar dan 

semangat anak Karimunjawa yang ingin melanjutkan sekolah. Dalam 

perkembangan waktunya atas bantuan masyarakat dan berbagai pihak 

akhirnya MTs Safinatul Huda memiliki gedung sendiri untuk digunakan 

dalam kegiatan proses belajar mengajar. Berdirinya MTs Safinatul Huda 

membuat anak-anak Karimunjawa terutama Desa Kemujan tidak hanya 

berhenti di sekolah dasar saja, akan tetapi  banyak yang melanjutkan ke MTs 

Safinatul Huda karena berbagai pendekatan yang dilakukan pihak Yayasan 

terhadap masyarakat Karimunjawa bahwa pendidikan itu sangat penting.  

Pada tahun 2004, ketika MTs Safinatul Huda Karimunjawa 

meluluskan alumni pertamanya, kepala sekolah MTs Safinatul Huda, Hisyam 

Zamroni langsung mendirikan MA NU Safinatul Huda agar nantinya anak-

anak yang lulus dari MTs Safinatul Huda tidak hanya berhenti di jenjang 

SLTP, dan juga diilhami dari rendahnya SDM dan semangat memajukan 

pendidikan anak nelayan miskin di Karimunjawa. Alumni dari MA NU 

Safinatul Huda banyak yang melanjutkan kuliah di beberapa perguruan tinggi 

di Indonesia baik negeri maupun swasta dan banyak juga yang sudah menjadi 

sarajana yang kini telah memberikan kontribusinya bagi pendidikan di 

Karimunjawa. 

Sejak berdirinya, Yayasan Pendidikan Safinatul Huda, kini telah 

banyak merubah wajah pendidikan di Karimunjawa. Sebelum berdirinya 

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda, kebanyakan anak dari lulusan Sekolah 

Dasar  langsung menikah bagi yang perempuan. Anak laki-laki biasanya ikut 
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bekerja membantu orang tuanya mencari ikan di laut dan juga ada yang 

merantau ke luar Karimunjawa, akan tetapi kini banyak yang melanjutkan 

sekolah. Sebelum berdirinya Yayasan Pendidikan Safinatul Huda, Orang tua 

di Karimunjawa kebanyakan menganggap pendidikan tidak penting dan di 

nomorduakan, yang penting bisa menangkap ikan di laut yang nantinya bisa 

menghidupi keluarganya kelak, kini pola pikir tersebut sudah mulai terkikis 

dan menganggap pendidikan itu sangat penting bagi anak-anaknya. Sebelum 

berdirinya Yayasan Pendidikan Safinatul Huda di Karimunjawa banyak guru 

yang didatangkan dari luar Karimunjawa. Pada tahun 2012 banyak siswa 

lulusan Safinatul Huda yang menjadi tenaga pendidik (PAUD, TK, SD, SLTP, 

dan SLTA) di daerahnya sendiri, karena banyak alumni Safinatul Huda yang 

melanjutkan keperguruan tinggi. Apabila dilihat dari statistik perkembangan 

pendidikan di Karimunjawa berkembang sangat pesat. Tahun 2000 masyarakat 

yang sekolah jenjang  SLTP berjumlah 42 siswa dan SLTA berjumlah 13 

siswa, sedangkan pada tahun 2012 SLTP berjumlah 826 siswa dan SLTA 

berjumlah 340 siswa.   

Berangkat dari hal itulah, maka penulis memiliki gagasan yang 

merupakan rasa ingin tahu penulis mengenai Yayasan Pendidikan Safinatul 

Huda dan Pendidikan anak nelayan miskin di Karimunjawa. Kemudian, 

penulis rangkum dalam tema “peran Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 

terhadap pendidikan masyarakat nelayan miskin di Karimunjawa tahun 2001-

2012”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah diamaksudkan untuk mengungkapkan pokok 

pikiran secara jelas dan sistematik, sehingga akan mudah dipahami dengan 

jelas dari permasalahan yang sebenarnya. Adapun permasalahan yang ingin 

diketahui yaitu:  

1. Bagaimana kondisi pendidikan masyarakat di Karimunjawa tahun 2001-

2012 ? 

2. Bagaimana perkembangan Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 2001- 

2012 ?  

3. Bagaimana peran Yayasan Pendidikan Safinatul Huda terhadap pendidikan 

masyarakat nelayan miskin di Karimunjawa ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan kondisi pendidikan masyarakat di Karimunjawa tahun   

2001-2012. 

2. Menjelaskan perkembangan pendidikan Yayasan Pendidikan Safinatul 

Huda 2001-2012. 

3. Untuk mengetahui peran Yayasan Pendidikan Safinatul Huda terhadap 

pendidikan masyarakat nelayan miskin di Karimunjawa. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah 

kajian ilmiah tentang kondisi pendidikan masyarakat nelayan miskin di 

Karimunjawa. 

2. Secara praktis 

a. Menambah khasanah mengenai Sejarah Pendidikan.  

b. Memberikan gambaran dan penjelasan mengenai peran Yayasan 

Pendidikan Safinatul Huda terhadap masyarakat nelayan miskin di 

Karimunjawa. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terjadi perluasan  pembahasan dalam penulisan skripsi 

ini, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup spasial dan  ruang lingkup 

temporal agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan masalah. Ruang 

lingkup spasial adalah batasan tempat terjadinya peristiwa sejarah. Ruang 

lingkup spasial dalam penulisan skripsi ini adalah Yayasan Pendidikan 

Safinatul Huda, Kecamatan Karimunjawa karena Yayasan Pendidikan 

Safinatul Huda memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan 

pendidikan di Karimunjawa.  

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu yang dijadikan dalam 

penulisan sejarah. Ruang lingkup temporal dalam penulisan skripsi ini 
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mengambil tahun 2001 yaitu tahun awal mula berdirinya Yayasan Pendidikan 

Safinatul Huda  di Karimunjawa. Kemudian mengambil batasan tahun 2012 

karena pada tahun ini yayasan Pendidikan Safinatul Huda mengalami 

perkembangan yang pesat dan sangat terasa peranannya bagi pendidikan di 

Karimunjawa. 

F. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian  ini penulis menggunakan beberapa buah buku atau 

refrensi sebagia tinjauan pustaka, yang nantinya menjadi dasar untuk 

menjawab setiap permasalahan dalam penulisan ini. Buku pertama yang 

digunakan peneliti berjudul Pendidikan Rusak-rusakan ditulis oleh 

Darmaningtyas terbitan LKIS 2005.  Salah satu sub bab dalam buku ini, 

membahas Pendidikan  bagi kaum miskin, dalam bab ini di gambarkan bahwa 

kemiskinan merupakan rintangan besar bagi seseorang untuk memperoleh 

hah-hak pendidikan mereka. Padahal pendidikan diyakini sebagai mekanisme 

untuk melakukan mobilitas vertikal secara cepat. Oleh sebab itu, berbagai 

upaya yang mengarah pada peningkatan akses pendidikan bagi kaum miskin 

dilakukan di banyak negara. Munculnya konsep ”pendidikan untuk semua” tak 

lepas dari kondisi riil banyaknya anak-anak di dunia ketiga yang tidak 

memperoleh pelayanan pendidikan akibat kemiskinan. Oleh sebab itu, 

sejumlah kepala negara sepakat meningkatkan anggaran pendidikan di 

negaranya masing-masing agar semua anak usia sekolah dapat bersekolah. 

Kampanye peningkatan akses pendidikan untuk kaum miskin ini gencar 

dilakukan di Indonesia sejak terjadi krisis ekonomi 1997. 
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Kondisi yang terjadi di Indonesia, ketidakadilan dalam memperoleh 

akses pendidikan antara orang kaya dan orang miskin itu terjadi. Biaya 

menyekolahkan anak kaya maupun miskin  dalam sistem pendidikan formal 

itu sama, bahkan cenderung mahal bagi kaum miskin. Hal itu disebabkan, 

sekolah-kolah negeri yang 90% pembiayayannya ditanggung oleh negara 

justru diduduki oleh mayoritas anak orang kaya. Sebaliknya, anak-anak buruh 

pabrik, buruh kasar, buruh bangunan, nelayan, pemulung, buruh tani, petani, 

dan lain-lain justru bersekolah di sekolah-sekolah swata  kecil, yang 90% 

pembiayaannya di tanggung sendiri. Dengan demikian, orang-orang kaya di 

Indonesia justru membayar pendidikan lebih kecil dibanding orang-orang 

msikin yang harus membayar biaya pendidikan jauh lebih banyak. 

Dalam bab ini juga dijelaskan bahwa munculnya ketidakadilan itu 

bersumber pada sistem seleksi siswa/mahasiswa baru yaang didasarkan pada 

besaran nilai UN (Ujian Nasional) yang memperlihatkan capaian angka 

tertinggi. Sementara, prasyarat untuk mencapai angka tertinggi itu adalah 

fasilitas-fasilitas belajar yang lengkap dan makan yang bergizi sehingga anak 

tersebut menjadi cerdas. Kedua prasyarat tersebut hanya dimiliki oleh orang-

orang yang secara ekonomis mampu. Orang-orang miskin, karena sejak awal 

gizinya tidak terpenuhi dan fasilitas belajarnya tidak mendukung, kemudian 

memperoleh nilai rendah. Akibatnya, mereka tidak lulus seleksi masuk 

sekolah-sekolah negeri yang biayanya sebagian besar ditanggung oleh negara. 

Sampai sekarang kita belum melihat tanda-tanda berakhirnya katidakadilan 

tersebut, yang kaya tetap membayar kecil, yang miskin tetap membayar lebih 
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banyak. Barang kali, berangkat dari keprihatinan terhadap orang-orang miskin 

itulah banyak lembaga-lembaga sosial, termasuk rumah sakit dan lembaga 

agama untuk menyelenggarakan pendidikan bagi kaum miskin. Dalam bab ini 

di contohkan kerja keras Romo Y.B Mangunwijaya (YBM) untuk 

menyelenggarakan pendidikan bagi kaum miskin yang selama ini terabaikan. 

      Buku kedua yang peneliti gunakan Indonesia Belajaralah!  

terbitan Tiara Wacana tahun 2004 ditulis oleh Agus Salim. Buku ini 

merupakan kumpulan Artikel mengenai pendidikan. Artikel yang penulis 

gunakan berjudul pendidikan dalam penguatan basis masyarakat.  

Dalam artikel ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama 

membahas mengenai pandangan masyarakat mengenai pendidikan dan bagian 

kedua membahas pendidikan adalah proses sosialisasi. Menginjak kebagian 

pertama mengenai pandangan masyarakat tentang pendidikan. Dalam bagian 

ini di jelaskan bahwa terdapat tiga besaran teori yang saat ini memiliki basis 

sosial pendukung yang kuat Russell (1993). Teori pertama menunjukkan 

bahwa tujuan pendidikan satu-satunya adalah menyediakan peluang bagi 

pertumbuhan masyarakat dan menyingkirkan pengaruh-pengaruh yang 

merintangi. Teori kedua beranggapan bahwa tujuan pendidikan adalah 

membudayakan individu dan mengembangkan kapsitasnya secara maksimal 

(kapasitas didapat dari aspek keturunan, dan abilitas didapat  dari pelatihan 

dan pendidikan). Teori ketiga beranggapan bahwa pendidikan harus lebih 

mempertimbangkan hubungannya dengan komunitas dari pada hubungan 
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dengan individu. Dalam hal ini bagaimana melatih individu menjadi lebih 

berguna sebagai warga negara. 

Kedua, pendidikan adalah proses sosialisasi. Di jelaskan bahwa 

dalam pandangan pendidikan, sosialisasi sangat penting bagi pembentukan 

kepribadian anak di Sekolah. Ciri-ciri kepribadian yang paling penting di 

Sekolah adalah konsep diri anak dan penguasaan terhadap lingkungan, yaitu 

perasaan akan menghasilkan perbedaan. Pendidikan yang efektif, baik di 

Sekolah, lingkungan dunia industri maupun lingkungan angkatan bersenjata 

terletak pada pembangunan kepercayaan dari manusia yang menjalani proses 

belajar. Sebaliknya citra diri yang negatif selalu merusak prestasi kerja dan 

belajar. Citra diri yang tidak memuaskan ini sering menimbulkan perilaku anti 

sosial, kenakalan dan tidak menyenagkan. 

Seperti dikemukakan Leslie (1976), sosialisasi mencakup semua  

proses mempelajari nilai, sikap, pengetahuan, ketrampilan dan berbagai teknik 

yang dimiliki masyarakat. Pendek kata, sosialisasi menyangkut proses belajar 

seseorang tentang kebudayaan masyarakatnya. Bagian kebudayaan yang 

paling penting adalah sistem normatif termasuk institutisi-institutisi sosial 

yang utama. Sosialisasi membina potensi biologis anak itu kedalam pola yang 

berfungsi yang kiat sebut sebagai kepribadian manusia.      

Buku ketiga yang penulis gunakan Landasan Kependidikan (suatu 

pengantar pemikiran keilmuan tentang kegiatan pendidikan ) ditulis oleh 

Muhammad Dimyati 1988 terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
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Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Dalam Bab 7 buku ini membahas 

peranan sekolah dalam masyarakat.  Dalam bab ini dijelaskan bahwa, Setelah 

perang dunia kedua timbul pertanyaan tentang peranan pendidikan, khususnya 

peranan sekolah, dalam usaha melakukan rekontruksi masyarakat. Masyarakat 

bangsa-bangsa di dunia yang tersebar dimuka bumi dalam kondisi berbeda-

beda setelah perang dunia kedua. Ada yang sudah menjadi negara industri 

maju, ada pula yang masih berupa masyarakat alamiah, belum berteknologi, 

masih terbelakang diberbagai segi kehidupan. Banyak faktor yang mendorong 

keterbelakangan masyarakat itu. Melihat jurang perbedaan antara masyarakat 

alamiah yang terbelakang dan masyarakat industri yang terbentuk negara 

bangsa maju tersebut, para ahli mempersoalkan peranan sekolah dalam 

masyarakat. 

Dalam bab ini juga digambarkan beberapa peranan sekolah dalam 

masyarakat yaitu: sekolah sebagai suatu organisasi sosial, Beberapa sub-

sistem dalam sekolah, Sistem sekolah dalam hubungannya dengan sub-sistem 

masyarakat, Sumbangan sekolah pada masyarakat, dan Ilustrasi tentang peran 

sistem sekolah dalam beberapa masyarakat (Peranan sekolah di masyarakat 

kepulauan Pacifik, Pendidikan di Afrika selatan, Peranan sekolah dalam 

masyarakat jajahan, dan Analisa peranan sekolah dalam masyarakat). 

Buku keempat yang penulis gunakan Manajemen Pendidikan 

Indonesia ditulis oleh Prof. DR. Made Pidarta 2004 terbitan PT. Rineka Cipta. 

Dalam Bab 4 buku ini membahas mengenai hubungan lembaga pendidikan 

dengan masyarakat. Di jelaskan bahwa ada hubungan saling memberi dan 
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menerima antara lembaga pendidikan dengan lingkungan masyarakat 

sekitarnya. Lembaga pendidikan merealisasi apa yang dicita-citakan oleh 

warga masyarakat tentang pengembangan putra-putra mereka. Hampir tidak 

ada orang tua siswa atau mahasiswa yang mampu membina sendiri putra-putri 

mereka untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara total, integrative, dan 

optimal seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya 

lembaga pendidikan mengambil alih tugas ini. Lembaga pendidikan 

memberika sesuatu yang sangat berharga kepada masyarakat. 

Di samping layanan terhadap masyarakat berupa pendidikan dan 

pengajaran terhadap putra-putri warga masyarakat, lembaga pendidikan juga 

menyediakan diri sebagai agen pembaru atau mercu penerang bagi 

masyarakat. Banyak hal baru yang bermanfaat bagi masyarakat bersumber 

dari lembaga pendidikan, disamping dari sumber-sumber lain. Pemanfaatan 

ampas tebu menjadi pupuk, penemuan-penemuan padi unggul, cara 

memberantas hama, cara memelihara ternak, penemuan-penemuan teknik 

sederhana untuk pedesaan, dan sebagainya adalah contoh-contoh realisasi 

lembaga pendidikan sebagai agen pembaru. 

Lembaga pendidikan sesungguhnya melaksanakan fungsi rangkap 

terhadap masyarakat yaitu memberi layanan dan sebagai agen pembaru atau 

penerang, yang oleh stoop disebut sebagai fungsi layanan dan fungsi 

pemimpin (1981, h. 463-464). Dikatakan fungsi layanan karena ia melayani 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan disebut fungsi pemimpin sebab ia 
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memimpin masyarakat disertai dengan penemuan-penemuannya untuk 

memajukan kehidupan masyarakat. 

Fungsi layanan itu tidak hanya terbatas kepada pemberian 

pendidikan dan pengajaran kepada putra warga masyarakat,  tetapi juga 

melayani aspirasi daerah-daerah lain yang tidak sama, yang masing-masing 

daerah memiliki kebutuhan-kebutuhan sendiri-sendiri. Kebutuhan industri 

misalnya tidak sama dengan kebutuhan didaerah pertanian, tidak sama pula 

dengan kebutuhan daerah pariwisata dan sebagainya. Begitupula dengan 

pegunungan, tidak sama kebutuhannya dengan daerah perkotaan, juga tidak 

sama dengan daerah pantai. Lembaga pendidikan siap melayani kebutuhan 

masing-masing daerah lain. Lembaga pendidikan berusaha mencetak tenaga-

tenaga mengah atau tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. 

Itulah yang bisa diberikan oleh lembaga pendidikan kepada 

masyarakat. Sebaliknya masyrakat juga memberikan sesuatu yang tidak kalah 

pentingnya daripada pemberian lembaga pendidikan kepadanya. Pemberian itu 

ialah berupa tanggung jawab bersama. Masyarakat yang terbina dengan baik 

akan merasa bahwa lembaga pendidikan itu adalah juga miliknya yaitu milik 

bersama. Yang mereka rasa perlu dipelihara, dipertahankan, dan dimajuakan, 

mirip seperti memelihara dan memajukan keluarga berserta tempat tinggalnya 

sendiri . sebab tanpa ada lembaga pendidikan mereka yakin bahwa keluarga 

dan keturunan mereka mungkin tidak akan bisa hidup maju, enak, dan 

bahagia.  
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G. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode 

penelitian sejarah, karena penelitian ini berhubungan dengan kenyataan yang 

terjadi pada masa lampau. Pengertian metode sejarah disini adalah suatu 

proses sejarah mengacu dan menganalisa secara kritis rekaman dan 

peninggalan masa lampau atau sumber sejarah (Gottschalk 1975:32). 

Sedangkan menurut Garraghan dalam Wasino (2007:8) metode sejarah atau 

penelitian sejarah adalah suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip 

dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif 

dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau 

menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil sinthese 

(pada umumnya dalam bentuk tertulis) hasil-hasil yang dicapai.  

Adapun tahapan-tahapan dalam metode sejarah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Heuristik  

Merupakan tahap dimana peneliti mengumpulkan berbagai jejak-

jejak masa lalu. Jejak-jejak sejarah sebagai peristiwa masa lalu merupakan 

sumber-sumber bagi sejarah sebagai kisah (Wasino 2007:18). Sumber 

sejarah dapat diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber 

sekunder. Sumber primer adalah suatu sumber sumber sejarah yang 

berasal dari keterangannya diperoleh secara langsung oleh orang yang 

terlibat secara langsung, orang yang tidak terlibat secara langsuang tetapi 
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menyaksikan, mendengar dan ikut merasakan  terjadinya suatu peristiwa 

tersebut dengan mata kepalanya sendiri.  

a. Sumber Primer merupakan sumber sejarah yang diperoleh dari dari 

kesaksian langsung dari para pelaku, saksi yang terlibat langsung 

dalam peritiwa sejarah tersebut. Sumber primer yang diperoleh dengan 

mempergunakan yaitu:  

1) Studi dokumen berupa arsip untuk memperoleh data berupa 

dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diangkat seperti 

peran Yayasan Pendidikan Safinatul Huda terhadap pendidikan 

masyarakat nelayan miskin di Karimunjawa. Data yang diperoleh 

selanjutnya dibaca dan dipelajari agar memperoleh data yang 

sesuai. 

2) Wawancara merupakan teknik untuk memperoleh informasi 

dengan cara mengadakan proses tanya jawab dengan para pelaku 

maupun para saksi yang terlibat dan berpartisipasi secara langsung 

dalam peristiwa sejarah tersebut. Observasi dilakukan dengan para 

tokoh masyarakat, masyarakat, para guru, para siswa, kepala 

sekolah dan pengurus Yayasan Pendidikan Safinatul Huda di 

Karimunjawa. 

3) Observasi lapangan dengan cara mengunjungi atau melihat secara 

langsung kondisi masyarakat dan Yayasan Pendidikan Safinatul 

Huda di Karimunjawa. 
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b. Sumber sekunder adalah sumber sejarah yang diperoleh dari hasil 

keterangan dari orang lain yang tidak terlibat secara langsung dalam 

peristiwa tersebut seperti dari teman para pelaku dan orang yang tidak 

terlibat secara langsung dengan jalannya suatu perisiwa sejarah seperti 

keluarga para pelaku dan saksi sejarah. Selain itu juga dapat berupa 

studi kepustakaan yang diperoleh dari membaca berbagai buku, artikel 

dan surat kabar yang berkaitan dengan pendidikan di Karimunjawa. 

2. Kritik Sumber  

Adalah penerapan dari sejumlah aturan dan prinsip-prinsip untuk 

menguji keaslian (otentisitas) dan kebenaran (kredibilitas) sumber-sumber 

sejarah dan mengembalikan sejauh mungkin pada bentuk aslinya dan nilai 

pembuktian yang sebenarnya. Kritik sumber dilakukan ketika sejarawan 

telah mendapatkan sumber-sumber penulisan untuk penelitian, sebelum 

sumber itu digunakan maka peneliti atau sejarawan harus mengetahui 

keaslian dan kebenaran sumber. 

Kritik sumber dibagi menjadi dua tahap yaitu kritik ekstern dan 

kritik intern.  

a. Kritik Ekstern  

Merupakan penilaian sumber dari aspek fisik dari sumber tersebut 

dan bertujuan untuk mengetahui atau menetapkan keaslian sumber 

yang dilakukan terlebih dahulu sebelum kritik intern. Ada tiga 

pertanyaan yang penting untuk dapat diajukan dalam proses kritik 

ekstern yaitu, adakah sumber itu memang sumber yang dikehendaki?, 
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adakah sumber itu asli atau turunan?, adakah sumber itu utuh atau 

telah diubah (Wasino 2007:51). Sumber-sumber ataupun dokumen 

yang diperoleh kemudian diuji keasliannya, untuk selanjutnya dapat 

diuji kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk penelitian sejarah. 

Peneliti menggunakan kritik ekstern untuk mengetahui tingkat 

kredibilitas dari sumber primer maupun dari sumber sekunder. Dalam 

menentukan otensitas (keaslian) sumber yang berupa buku-buku, 

dokumen dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan pendidikan 

masyarakat nelayan miskin di Karimunjawa. Sehingga diperoleh data 

yang tingkat kredibilitasnya paling tinggi. Untuk data yang diperoleh 

dari wawancara, peneliti menilai informan dari faktor usia, dan 

keadaan fisik informan.  

Adapun langkah-langkah dalam melakukan kritik ekstern yaitu 

mencari sumber-sumber primer dan sekunder di beberapa tempat yaitu 

Kecamatan Karimunjawa, Yayasan Pendidikan Safianatul Huda, 

Lembaga Pendidikan Safinatul Huda dan lembaga-lembaga yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil yang peneliti 

dapatkan dalam pengumpulan data berupa keterangan-keterangan, 

arsip-arsip, atau pun  buku-buku yang diperoleh dari tahap awal adalah 

proses pemilihan, setelah sumber terkumpul baru diseleksi sesuai 

dengan permasalahan yang akan dijawab. Sumber tersebut diyakini 

kebenarannya karena telah ada proses Cross Chek dari sumber-sumber 

yang berbeda asalnya tetapi mengandung isi yang sama, 
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memperhatikan penulis dan instansi yang menerbitkan maka peneliti 

percaya pada keotentikan sumber tersebut. 

b. Kritik Intern  

 Karitik Intern adalah kritik yang menilai sumber-sumber yang 

berhasil dikumpulkan. Apabila kita sudah percaya pada suatu 

dokumen, artinya kita sudah yakin bahwa memang dokumen itulah 

yang kita kehendaki, baru kita menilai isinya dan menilai isinya ini 

dilakukan dengan kritik intern. Kritik intern berdasarkan jenis sumber 

dapat berupa biografi, memoir, buku harian, surat kabar, dan inskripsi. 

Kritik intern mulai bekerja setelah kritik ekstern selesai menentukan 

bahwa dokumen yang kita hadapi memang dokumen yang kita cari. 

Hal penting dari kritik intern ini adalah menetapkan keshahiahan atau 

validitas dari sumber tersebut agar data tersebut bermutu dan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

 Peneliti mengumpulkan data-data tertulis yang dilakukan di lokasi 

penelitian. Dengan banyaknya data yang terkumpul, peneliti mengolah 

data tersebut dan mengambil data mana yang akan dipakai dalam 

penulisan skripsi tersebut.  Hanya sebagian yang diambil, hal ini 

bertujuan untuk menentukan sumber mana yang layak dipakai dalam 

penulisan dan sumber mana yang tidak perlu dimasukkan dalam 

penulisan skripsi.   
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  Kritik intern harus membuktikan kesaksian yang diberikan oleh 

suatu sumber itu memang dapat dipercaya. Buktinya dapat diperoleh 

melalui dua cara yaitu : 

1) Penilaian Intrinsik 

“Penilaian ini dimulai dari penentuan sifat daripada sumber-

sumber itu” (Susanto, 1971:21). Apabila sesuai dengan topik maka 

dapat digunakan sebagai acuan. Dalam kegiatan ini peneliti 

mencoba membandingkan sumber buku yang sesuai dengan topik 

penelitian. 

2) Perbandingan Sumber-sumber 

Dalam tahap ini peneliti dalam upaya membuat perbandingan 

antara sumber-sumber yang digunakan untuk mendapatkan sumber 

sesuai peringkat sumber yang cukup untuk memenuhi persyaratan 

sebagai sumber. Sumber-sumber itu berupa buku-buku 

kepustakaan guna melihat isinya relevan dengan permasalahan 

yang dikaji serta bisa dipercaya kebenarannya. 

 Cara melakukan kritik intern yaitu: 

a) Melakukan cross check data antar sumber yang berhasil 

dikumpulkan. 

b) Melihat asal sumber, siapa yang menulis atau mengarang, 

apakah wartawan, ahli dari pengamat, praktisi, dosen, pelaku 

peristiwa atau institusi pemerintah dan swasta. Dengan 

memperhatikan hal itu maka peneliti dapat menyimpulkan 
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apakah sumber-sumber yang diperoleh dapat diyakini 

kebenarannya atau tidak. 

c) Melihat kandungan dari data masing-masing sumber, apakah 

sumber yang diperoleh data-datanya relevan dengan 

permasalahan atau tidak. 

d) Peneliti menyeleksi sumber-sumber yang diperlukan sesuai 

dengan pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang peneliti 

tetapkan. 

e) Memperhatikan apakah sumber tersebut merupakan hasil 

penelitian, pengamatan/ observasi, laporan pertemuan, laporan 

perjalanan, ataukah tulisan pelaku. 

3. Interpretasi  

Tahap ini merupakan usaha menghubungkan dan mengaitkan kaitan 

fakta sehingga menghasilkan suatu kesatuan yang bermakna. Tujuannya 

agar data yang ada mampu untuk mengungkap permasalahan yang ada 

sehingga diperoleh pemecahannya. Dalam proses ini tidak semua fakta 

sejarah dapat dimasukkan tapi harus dipilih mana yang relevan dalam 

gambaran cerita yang disusun. Proses menafsirkan fakta-fakta sejarah serta 

proses penyusunanya menjadi suatu kisah sejarah yang integral 

menyangkut proses seleksi sejarah. Dalam melakukan interpretasi peneliti 

mengumpulkan fakta yang lepas satu sama lain yang dirangkai dan 

dihubung-hubungkan sehingga menjadi kesatuan yang harmonis dan 

masuk akal. Kemudian peristiwa yang satu dimasukkan ke dalam 

keseluruhan konteks peristiwa-peristiwa lain yang melingkunginya. 
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Setelah menjadi satu kesatuan peneliti kemudian menganalisa antara fakta 

dan data sehingga menjadi satu kesatuan kalimat yang jelas dan bermakna 

secara benar. Tentunya, fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan peran 

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda terhadap pendidikan masyarakat 

nelayan miskin di Karimunjawa kemudian diinterpretasi sehingga 

menghasilkan fakta yang relevan dan dapat dipercaya.  

4. Historiografi 

Historiografi merupakan tahap terakhir dalam metode sejarah. 

Historiografi merupakan langkah untuk menyampaikan atau menyajikan 

sintesa yang telah diperoleh  dalam bentuk tulisan. Rekontruksi yang 

imajinatif daripada data yang diperoleh tersebut, kebenaran datanya 

diharapkan bersifat objektif dalam arti maknanya berupa cerita sejarah 

kritis (Gottschalk, 1985: 32). Dalam melakukan rekontruksi imajinatif 

peneliti dengan segala kemampuannya berusaha mengarang atu membuat 

susunan cerita yang menarik dengan menyajikan fakta-fakta kering dalam 

bentuk cerita yang menggugah pembaca. 

Penulisan atau penyusunan cerita sejarah memerlukan kemampuan 

untuk menjaga standar mutu cerita sejarah yaitu dengan prinsip-prinsip 

realisasi, yang mana memerlukan  prinsip kronologi (urut-urutan waktu), 

prinsip kausasi (hubungan sebab-akibat) dan mungkin pula kemampuan 

untuk berimajinasi (kemampuan untuk menghubungkan peristiwa-

peristiwa yang terpisah menjadi suatu rangkaian yang masuk akal dengan 

bantuan pengalaman). Interpretasi tersebut disajikan dalam bentuk karya 
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sejarah yang disusun secara kronologis, yaitu tentang  peran Yayasan 

Pendidikan Safinatul Huda terhadap pendidikan masyarakat nelayan 

miskin di Karimunjawa  tahun 2001-2012. 
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BAB II 

KONDISI PENDIDIKAN MASYARAKAT KARIMUNJAWA 

 

A. Gambaran Umum Kecamatan Karimunjawa 

1. Geografis Karimunjawa 

Kepulauan Karimunjawa secara geografis terletak pada koordinat 

50’ 40’ - 05’ 57” LS dan 110’ 04' - 110’ 40 BT. Kepulauan Karimunjawa 

merupakan kecamatan dari wilayah kabupaten Jepara, yang berlokasi 

sekitar 45 mil arah barat laut kota Jepara. Luas wilayah teritorial 

Karimunjawa adalah 107.225 ha, sebagian besar berupa lautan (100.105 

ha), luas daratannya sendiri adalah 7.120 ha. Daerah ini beriklim tropis 

yang dipengaruhi oleh angin laut yang bertiup sepanjang hari dengan suhu 

rata-rata 26 s.d. 30 derajat Celcius, dengan suhu minimum 22 derajat 

Celcius dan suhu maksimum 34 derajat Celcius (Puji, 2011:7).  

Kepulauan Karimunjawa terdiri dari 27 pulau, namun yang 

berpenghuni hanya ada 5 pulau dan sisanya merupakan gugusan pulau 

yang digunakan untuk tujuan wisata, cagar alam, dan penelitian. Pulau 

yang berpenghuni tersebut sebagai berikut. 

1. Pulau Karimun 

2. Pulau Genteng  

3. Pulau Nyamuk 

4. Pulau Kemujan  

5. Pulau Parang  

25 
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Pulau yang digunakan untuk tujuan wisata, cagar alam, dan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Pulau Menjangan Besar 

2. Pulau Menjangan Kecil 

3. Pulau Cemara Besar 

4. Pulau Cemara Kecil 

5. Pulau Geleyang 

6. Pulau Burung 

7. Pulau Bengkoang 

8. Pulau Kembar 

9. Pulau Katang 

10. Pulau Krakal Besar 

11. Pulau Krakal Kecil 

12. Pulau Sintok 

13. Pulau Mrican 

14. Pulau Tengah 

15. Pulau Cilik 

16. Pulau Batu 

17. Pulau Gundul 

18. Pulau Seruni 

19. Pulau Sambangan 

20. Pulau Cendekian 

21. Pulau Kumbang 

22. Pulau Menyawakan 

Karimunjawa juga memiliki keanekaragaman jenis flora dan 

fauna. Beberapa jenis ekosistem flora yang ada di Karimunjawa, yaitu 

ekosistem terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, hutan pantai, 

dan hutan dataran rendah. Fauna di Karimunjawa pun bervariasi, seperti 

rusa, biawak, kera ekor panjang maupun fauna akuatik yang terdiri atas 

242 jenis ikan hias dan 133 genera akuatik. Selain itu, di lokasi ini terdapat 

pula jenis fauna langka yang berhabitat di pulau Burung dan pulau 

Geleang, seperti burung elang laut dada putih serta dua jenis penyu, yaitu 

penyu sisik dan penyu hijau (Susetiono, 2010:11).  
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Melihat kondisi lingkungan dan alam di Karimunjawa yang masih 

terjaga kelestariannya pemerintah menetapkan Karimunjawa sebagai salah 

satu Taman Nasional, agar kelestarian  ekosistem di Karimunjawa tetap 

terjaga. Taman Nasional Karimunjawa ditetapkan sebagai Cagar Alam 

Laut melalui SK Menhut No.123/Kpts-II/1986 kemudian pada tahun 1999 

melalui Keputusan Menhut No.78/Kpts-II/1999 Cagar Alam Karimunjawa 

dan perairan sekitarnya seluas 111.625 Ha diubah menjadi Taman 

Nasional dengan nama Taman Nasional Karimunjawa. Tahun 2001 

sebagian luas kawasan Taman Nasional Karimunjawa seluas 110.117,30 

Ha ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan dengan 

Keputusan Menhut No.74/Kpts-II/2001. 

2. Keadaan Penduduk Karimunjawa 

Kepulauan Karimunjawa secara administratif merupakan suatu 

wilayah kecamatan yang dibagi menjadi 3 desa yaitu Desa Karimun, Desa 

Kemujan, dan Desa Parang. Luas daratan kepulauan Karimunjawa adalah 

7.120 ha terdiri dari gugusan pulau yang berjumlah 27 pulau. Dari 27 

pulau tersebut, 5 pulau di antaranya telah dihuni baik oleh penduduk 

setempat maupun pendatang, sedangkan sisanya merupakan pulau yang 

belum berpenghuni. Berdasarkan data sensus penduduk Kecamatan  

Karimunjawa dihuni penduduk sebanyak 10.488 jiwa.  
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Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di 
Kecamatan  Karimunjawa Tahun 2012 

 
Desa Penduduk 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Karimunjawa 

2. Kemujan 

3. Parang 

2.305 

1.994 

   912 

2.319 

2.021 

   937 

    4.624 

    4.015 

    1.849 

Jumlah 5.211 5.277   10.488 

          Sumber: Data Kecamatan Karimunjawa 2012. 

Penduduk Karimunjawa yang sekarang merupakan generasi baru 

Karimunjawa, yang diperkirakan datang pada awal tahun 1900-an. Jadi 

bukan merupakan generasi terdahulu yakni masa Sunan Nyamplungan 

(1550). Kenyataan inipun merupakan keunikan lain dari Kepulauan 

Karimunjawa. Penghuni Karimunjawa bukanlah penghuni yang kontinyu, 

secara terus menerus dari generasi ke generasi berdiam disini. Namun 

terputus-putus seperti ada sekat  di setiap generasi. Satu generasi datang, 

tidak betah dengan alam Karimunjawa yang tandus lalu pergi. Kemudian 

datang lagi generasi baru, begitu terus menerus. Hal ini dibuktikan dengan 

ditemukannya kuburan-kuburan di Tengah Hutan. Hampir di setiap 

Pinggir pantai, tedapat kuburan tua, baik kuburan islam (Jawa, Bugis, 

Madura, Mandar, Buton, dsb), kuburan Cina Bahkan kuburan Belanda 

(Kerkoff). 
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Penduduk kepulauan Karimunjawa terdiri atas beberapa suku 

yang memiliki identitas tersendiri seperti bentuk rumah adat, kesenian dan 

tradisi. Suku-suku yang mendiami kepulauan Karimunjawa adalah suku 

Jawa, Bugis, Madura, Bajo dan Buton. Masyarakat Jawa banyak tinggal di 

dukuh Karimun, dukuh Legon Lele, dukuh Nyamplungan, dan dukuh 

Mrican. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Jawa adalah 

nelayan, bertani dan membuat industri rumah tangga, seperti batu bata 

merah dan minyak kelapa. Masyarakat Bugis sebagian besar bertempat 

tinggal di dukuh Batu Lawang, dukuh Legon Gede, dan dukuh Tlogo. 

Masyarakat Bugis terkenal sebagai pelaut yang ulung, oleh karena itu 

sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan petani 

rumput laut. Selain itu, tenun sarung Bugis juga merupakan kekhasan yang 

lain dari masyarakat Bugis. Hampir sama dengan masyarakat Jawa dan 

Bugis, masyarakat Madura pun sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. 

Selain itu, masyarakat Madura memiliki kemampuan membuat ikan kering 

sebagai industri rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa sebagaian besar 

mata pencaharian penduduk Karimunjawa adalah sebagai nelayan. Untuk 

lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut. 
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Tabel 2.2. Mata Pencaharian Penduduk Karimunjawa Tahun 2012 

Mata 

Pencaharian 

Jumlah Penduduk   Total Presentase

% Karimun Kemujan Parang 

1. Nelayan 1683 1476 627 3786 63.32 

2. Petani 445 399 158 1002 16.75 

3. Pengusaha 21 12 8 41 0.68 

4. pengrajin/ 

Buruh 

Industri 

113 84 87 284 4.74 

5. pedagang 97 22 35 154 2,57 

6. konstruksi 79 150 35 264 4,41 

7. pengangkutan 31 34 15 80 1,33 

8. PNS dan TNI 97 32 28 157 2,62 

9. Pensiunan 14 3 0 17 0,28 

10. Lainnya 

(Jasa) 

45 140 9 194 3,24 

        Jumlah 2625 2352 1002 5979 100,00 

 Sumber:  Data Kecamatan Karimunjawa 2012 (diolah) 

Data pada tabel, menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk 

di Kecamatan Karimunjawa secara umum di dominasi oleh profesi sebagai 

nelayan yaitu sebesar 3786 orang atau setara dengan 63,32 

persen. Kemudian disusul dengan mata pencaharian sebagai tukang Petani 

yakni sebanyak 1002 orang atau sebesar 16,75 persen serta mata 
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pencaharian sebagai Pengrajin/Buruh Industri sebanyak 284 orang atau 

dengan persentase sebesar 4,74 persen. Ketiga mata pencaharian itu yang 

mendominasi kehidupan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan 

Karimunjawa, Kabupaten Jepara. 

Dari segi agama yang dianut masyarakat Karimunjawa  mayoritas 

beragama Islam dan sisanya beragama Kristen baik Protestan maupun 

Katholik. Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk berdasarkan agama 

yang dianut di Kecamatan Karimunjawa dapat terlihat pada tabel  berikut. 

Tabel 2.3. Penduduk Menurut Agama yang dianut di Karimunjawa 

   Desa  Islam Protestan Katholik Hindhu Budha 

1. Karimun    4.574 32 18 - - 

2. Kemujan   3.994 21 - - - 

3. Parang   1.849 - - - - 

Jumlah 10.417 53 18 - - 

Sumber: Data Kecamatan Karimunjawa 2012 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 

masyarakat Karimunjawa beragama Islam sebesar 10.417, kemudian 

disusul Protestan sebesar 53 orang, Katholik 12 orang, dan tidak ada yang 

menganut agama Hindhu dan Budha. Dari beberapa agama yang dianut 

tersebut, masyarakat Karimunjawa tetap hidup rukun, tidak ada pertikaian, 

penindasan atau pelacehan terhadap agama minoritas atau sebaliknya. 

Bahasa yang digunakan penduduk Karimunjawa sangatlah 

beragam ada bahasa Jawa, Bugis, dan Madura. Dengan, adanya macam 
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bahasa tersebut pengetahuan akan bahasa lain sangatlah luas tidak hanya 

bahasa luar negeri yang di pelajari tetapi bahasa sendiri di pelajari guna 

untuk melestarikan kebudayaan sendiri. Dari berbagai suku di 

Karimunjawa umumnya masing-masing suku jika berkomunikasi dengan 

suku lain menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Contohnya, 

ketika masyarakat bugis berkomunikasi dengan masyarakat jawa atau 

bugis, bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa atau bahasa Indonesia 

begitupun sebaliknya.  Jadi, bisa dikatakan  bahasa pemersatu atau bahasa 

resmi di Karimunjawa adalah bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. 

Kesenian yang berkembang di Karimunjawa juga sangat beragam, 

ada seni gambus, reog dan pencak silat. Kesenian gambus banyak 

dimainkan suku jawa dan bugis. Seni reog dimainkan oleh orang jawa. 

Pencak silat banyak dimainkan oleh suku madura, tapi dari seluruh 

kesenian itu tidak menutup kemungkinan kesenian itu di mainkan secara 

bersama-sama pada acara-acara tertentu. Contohnya pada acara lomban 

dan sedekah bumi. 

Melihat kenyataan Karimunjawa yang beranekaragam, dari 

keragaman suku, bahasa, terdiri dari pulau-pulau sehingga Karimunjawa 

sering juga disebut miniaturnya Indonesia atu juga sering disebut dengan 

Indonesia kecil. Karimunjawa juga menjadi salah satu  tujuan objek wisata 

di Jawa Tengah, baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. 
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3. Pendidikan di Karimunjawa 

a. Pendidikan di Karimunjawa sebelum tahun 2001 

Pendidikan merupakan barometer kualitas sumber daya manusia 

yang dimiliki oleh suatu wilayah. Di sektor ini, pendidikan tidak hanya 

diarahkan untuk mencetak manusia pintar saja, tapi yang tak kalah 

pentingnya adalah peningkatan mutu moral bagi manusia yang 

bersangkutan seperti sikap hidup mandiri, keteguhan dan rasa tanggung 

jawab (Yamin, 2009:23). Kemudian lebih lanjut, mengenai tingkat 

pendidikan beserta fasilitas penunjang pendidikan untuk Karimunjawa 

sebelum tahun 2001 harus diakui masih jauh dari kategori memadai, 

dimana pada kecamatan ini hanya terdapat beberapa fasilitas pendidikan 

saja (Wawancara dengan Muslikin pegawai Kecamatan Karimunjawa, 

25 Mei 2013). Untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk 

Kecamatan Karimunjawa terlampir pada tabel berikut. 

 Tabel 2.4. Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Karimunjawa 
Sebelum Tahun 2001 (Usia Sekolah) 

 
 

Desa 

Pendidikan 

PT Akademi SLTA/

MA 

SLTP/ 

MTs 

SD 

Karimun 6 3 7 27 731 

Kemujan 2 2 4 9 456 

Parang 1 0 2 6 228 

    Jumlah 9 5 13 42 1.415 

Sumber: Data Kecamatan Karimunjawa 2000 
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Berdasarkan tabel tersebut, maka tingkat pendidikan penduduk 

Karimunjawa usia sekolah yang melanjutkan Perguruan Tinggi 

berjumlah 9 orang, Akademi berjumlah 5 orang, SLTA berjumlah 13 

orang, SLTP berjumlah 42 orang, dan SD 1415 orang. Melihat 

kenyataan tersebut banyak anak-anak Karimunjawa pada tahun 2000 

tidak melanjutkan sekolah setelah tamat Sekolah Dasar. Hal itu, 

disebabkan karena  terkendala jarak dan sarana pendidikan yang belum 

memadai.  

Sarana pendidikan merupakan sarana yang menjadi tempat untuk 

menimba ilmu. Adapun sarana/fasilitas pendidikan yang ada di 

Kecamatan Karimunjawa sebelum tahun 2001 dapat dikatakan masih 

kurang memadai dimana hanya ada 2 Taman Kanak-kanak yang satu 

terletak di Desa Kemujan dan Desa Karimun, memiliki 12 SD enam di 

Desa Karimun, empat di Kemujan dan dua di Desa Parang. Kemudian, 

untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) hanya ada 1 yaitu 

SMPN 01 Karimunjawa yang terletak di Desa Karimun dan juga belum 

tersedianya sarana pendidikan tingkat SLTA apalagi Perguruan Tinggi. 

Berikut tabel sekolah yang ada di Karimunjawa tahun sebelum tahun 

2001. 
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Tabel  2.5. Fasilitas Pendidikan atau Sekolah di Kecamatan 
Karimunjawa sebelum tahun 2001 

 
 

Desa 

Sekolah 

TK SD SLTP/MTs SLTA/MA 

Karimun 1 6 1 0 

Kemujan 1 4 0 0 

Parang 0 2 0 0 

          

Jumlah 

2 12 1 0 

Sumber: Data Kecamatan Karimunjawa tahun 2000 (diolah). 

Berdasarkan tabel tersebut, di Kecamatan Karimunjawa 

khususnya dalam hal fasilitas pendidikan  masih begitu kurang 

memadai dimana seperti yang tersaji dalam tabel hanya terdapat 2 TK, 

12 SD, 1 SLTA, dan belum tersedianya pendidikan tingkat SLTA. 

Kurangnya fasilitas pendidikan di Karimunjawa tentunya, akan 

berdampak  bagi tingkat pendidikan di  Karimunjawa seperti yang telah 

dijelaskan, yang melanjutkan  Perguruan Tinggi berjumlah 9 orang, 

Akademi berjumlah 5 orang, SLTA berjumlah 13 orang, SLTP 

berjumlah 42 orang, dan SD berjumlah 1415 orang. 

b. Pendidikan di Karimunjawa tahun 2001-2012 

 Pendidikan diyakini sebagai mekanisme untuk melakukan 

mobilitas vertikal secara cepat. Berbagai upaya yang mengarah pada 

peningkatan akses pendidikan telah dilakukan banyak negara. Jika ingin 

memetik hasil setahun, maka tanamlah sayuran, jika ingin menuai hasil 
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10 tahun, tanamlah buah-buahan. Tapi bila ingin menikmati hasil 100 

tahun, maka tanamlah manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

pendidikan dan kehidupan telah menyatu dalam sebuah kerangka 

filosofis, yakni proses bagaimana manusia mengenal diri dengan 

segenap potensi yang dimiliki dan memahami apa yang tengah 

dihadapinya dalam realitas kehidupan ini. Tidak saja kualitas 

pendidikan yang harus diperhatikan oleh tapi juga hak akses terhadap 

pendidikan, karena pendidikan merupakan sarana yang mutlak 

diperlukan untuk mewujudkan hak-hak hidup, seperti pekerjaan, 

kesehatan dan ketentraman. 

Pendidikan di Karimunjawa sendiri setelah tahun 2001 

menunjukkan angka peningkatan yang signifikan. Setelah tahun 2001 

sampai tahun 2012 banyak anak yang melanjutkan pendidikan 

kejenjang SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Untuk melihat tingkat 

pendidikan di Karimunjawa bisa dilihat dalam tabel berikut: 

                Tabel 2.6. Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Karimunjawa 
Tahun 2012 (Usia Sekolah) 

 
 

Desa 

Pendidikan 

PT Akademi SLTA/ 

MA  

SLTP/ 

MTs 

SD 

Karimun 29 9 197 425 823 

Kemujan 21 4 103 316 584 

Parang 11 3 40 85 315 

    Jumlah 57 16 340 826 1.722 

Sumber: Karimunjawa Dalam Angka 2012 
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Berdasarkan tabel tersebut, maka tingkat pendidikan penduduk 

Karimunjawa Usia sekolah meningkat tajam dibandingkan sebelum 

tahun 2001. Pada tahun 2012 tingkat pendidikan masyarakat 

Karimunjawa yang melanjutkan Perguruan Tinggi berjumlah 57 orang, 

Akademi berjumlah 16 orang, SLTA berjumlah 340 orang, SLTP 

berjumlah 826 orang, dan SD berjumlah 1.722 orang. Hal ini 

disebabkan karena menambahnya sarana pendidikan atau Sekolah dan 

juga kesadaran akan pentingnya pendidikan di Karimunjawa.   

Sarana Pendidikan atau Sekolah di Karimunjawa setelah tahun 

2001 sudah menjangkau sampai tingkat SLTA. Karimunjawa memiliki 

10 TK (2 di Karimun, 4 di Kemujan, dan 2 di Parang), memiliki  

14 SD ( 7 di Karimun, 4 di Kemujan, dan 3 di Parang), ditingkat SLTP 

Karimunjawa memiliki 3 SLTP yaitu 2 SMP Negeri (SMPN 01 

Karimunjawa yang terletak di Desa Karimun dan SMPN 02 terletak di 

Desa Parang) dan satu Madrasah Tsanawiyah swasta terletak di Desa 

Kemujan. Pendidikan tingkat SLTA ada dua yaitu  SMKN 01 

Karimunjawa yang terletak di Desa Karimun dan Madrasah Aliyah di 

Desa Kemujan. Berikut tabel sekolah yang ada di Karimunjawa tahun 

2012 . 
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Tabel 2.7.  Fasilitas Pendidikan atau Sekolah di Kecamatan 
Karimunjawa Setelah Tahun 2012 

 
 

Desa 

Sekolah 

TK SD SLTP/MTs SLTA/MA 

Karimun 5 7 1 1 

Kemujan 6 4 1 1 

Parang 2 3 1 0 

       Jumlah 13 14 3 3 

 Sumber: Data Kecamatan Karimunjawa 2012 

Berdasarkan tabel tersebut, di Kecamatan Karimunjawa 

khususnya dalam hal fasilitas pendidikan  menunjukkan angka 

peningkatan yang signifikan. Sebelum tahun 2001 hanya terdapat 2 TK, 

12 SD, 1 SLTP, dan belum tersedianya pendidikan tingkat SLTA, 

sedangkan tahun 2001 sampai tahun 2012 terdapat 13 TK, 14 SD, 3 

SLTP, dan 2 SLTA.   

 

B. Gambaran Umum Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 

1. Sejarah Berdirinya  

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda, berdiri di lingkungan 

perkampungan nelayan miskin Desa Kemujan, Kecamatan  Karimunjawa, 

Kabupaten Jepara pada tahun 2001. Yayasan pendidikan ini diprakarsai 

oleh seorang anak muda dari jepara yaitu Hisyam Zamroni. Beliau 

mendirikanYayasan Pendidikan Safinatul Huda berawal dari keprihatinan 

akan rendahnya sumber daya manusia di pulau terpencil di satu sisi, dan 



39 
 

  
 

rendahnya tingkat pendidikan di Karimunjawa. Banyak peserta didik 

tamatan sekolah dasar (SD) di Karimunjawa pada saat itu yang tidak dapat 

melanjutkan kejenjang pendidikan menengah. Hal ini disebabkan lokasi 

Karimunjawa yang terpencil (kepulauan). Faktor lain yang membuat 

didirikannya Yayasan Pendidikan Safinatul Huda adalah belum adanya 

pendidikan sekolah lanjutan yang berbasis Agama Islam. Padahal untuk 

mendapatkan pendidikan sekolah lanjutan yang berbasis Agama Islam 

harus menyeberang ke Jepara yang terpisah oleh laut sekitar 100 km dan 

sudah barang tentu harus diimbangi dengan biaya yang cukup tinggi. 

Keadaan ini menyulitkan masyarakat Karimunjawa yang rata-rata 

berekonomi menengah kebawah. Apalagi, pada saat itu di Karimunjawa 

hanya ada satu pendidikan tingkat SLTP yaitu SMP N 01 Karimunjawa, 

yang belum bisa menampung anak-anak Karimunjawa yang ingin 

melanjutkan sekolah tingkat SLTP. Melihat kondisi tersebut sehingga 

Hisyam Zamroni memiliki gagasan untuk mendirikan Yayasan Pendidikan 

Safinatul Huda yang berbasis Agama Islam. 

Gagasan Hisyam Zamroni untuk mendirikan Yayasan Pendidikan 

Safinatul Huda tersebut, kemudian disampaikan kepada  para tokoh di 

Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa dan hal itu didukung oleh para 

tokoh masyarakat. Langkah selanjutnya, untuk menjembatani pendirian 

Yayasan Pendidikan yang berwawasan islam, pada tanggal 13 Mei 2001 

mengadakan rapat di rumah salah satu tokoh masyarakat yaitu Rosyidi 

yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat. Rapat ini menghasilkan 
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keputusan untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Safinatul Huda di 

Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara. Hasil rapat tersebut kemudian 

disosialisasikan melalui kegiatan pengajian akbar di Dusun Mrican Desa 

Kemujan Kecamatan Karimunjawa. 

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda pertama kali  hanya 

mengelola MTs Safinatul Huda. Gedung yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar awalnya-pun masih meminjam gedung Madarasah 

Diniah di Desa Kemujan, tapi kondisi tersebut tidak menurunkan 

semangat guru untuk mengajar dan semangat anak Karimunjawa yang 

ingin melanjutkan sekolah. Dalam perkembangan waktunya atas bantuan 

masyarakat dan berbagai pihak akhirnya MTs Safinatul Huda memiliki 

gedung sendiri untuk digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. 

Berdirinya MTs Safinatul Huda membuat anak-anak Karimunjawa 

terutama Desa Kemujan tidak hanya berhenti di sekolah dasar saja, akan 

tetapi  banyak yang melanjutkan ke MTs Safinatul Huda karena berbagai 

pendekatan yang dilakukan pihak Yayasan terhadap masyarakat 

Karimunjawa bahwa pendidikan itu sangat penting. 

Pada tahun 2004 ketika MTs Safinatul Huda Karimunjawa 

meluluskan alumni pertamanya, kepala sekolah MTs Safinatul Huda, 

Hisyam Zamroni langsung mendirikan MA NU Safinatul Huda agar 

nantinya anak-anak yang lulus dari MTs Safinatul Huda tidak hanya 

berhenti di jenjang SLTP, dan juga diilhami dari rendahnya SDM dan 

semangat memajukan pendidikan anak nelayan miskin di Karimunjawa. 
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Pada tahun 2011 untuk melebarkan sayapnya, dalam memajukan 

pendidikan di Karimunjawa MA NU Safiantul Huda membuat kelas baru 

di Pulau Parang agar siswa dan siswi Parang tidak perlu jauh-jauh ke 

pulau Kemujan. Didirikanya kelas baru di Pulau Parang, siswa dan siswi 

MA NU Safinatul Huda yang berasal dari Pulau Parang banyak yang 

memilih bersekolah di Parang sendiri. Walaupun, ada beberapa siswa 

tetap tetap memilih sekolah di Desa Kemujan karena fasilitas di Kemujan 

lebih lengkap.  

2. Kondisi Bangunan 

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda terletak di jalan Serma Moh. 

Thoha Km.07 Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa. Yayasan yang 

kini mengelola dua lembaga pendidikan yaitu MTs Safinatul Huda dan 

MA NU Safinatul Huda Berada di satu komplek. Untuk kondisi  

bangunannya Yayasan Pendididkan Safinatul Huda beserta elemenya 

sudah sangatlah lengkap. Berikut ini kondisi bangunan Yayasan 

Pendidikan Safinatul Huda:  

a. Kantor Yayasan Pendidikan Safinatul Huda. 

 Setiap perusahaan, yayasan, lembaga, dan sekolah pasti 

mempunyai kantor. Menurut Moekijat (1997:3), kantor adalah setiap 

tempat yang biasanya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan 

tata usaha. Yayasan Pendidikan Safinatul Huda sendiri sudah memiliki 

kantor untuk kegiatan oprasionalnya. Kondisi fisik kantor Yayasan 

Pendidikan Safinatul Huda sangatlah unik karena berbentuk rumah 
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adat Bugis. Suatu ciri khas bahwa masyarakat Karimunjawa memiliki 

keanekaragaman budaya salah satunya dibangunlah kantor yayasan 

berbentuk rumah adat Bugis.   

b. MTs Safinatul Huda  

  Mts Safinatul Huda merupakan lembaga pendidikan pertama 

yang dikelola Yayasan Pendidikan Safinatul Huda berdiri tahun 2001. 

MTs Safinatul Huda memiliki satu kantor, 6 ruangan untuk kegiatan 

belajar mengajarnya, satu perpustakaan, dan satu tempat parkir  

c. MA NU Safinatul Huda  

  MA NU Safinatul Huda berdiri tahun 2004 setelah MTs 

Safinatul Huda meluluskan alumni pertamanya.  Memiliki satu kantor, 

3 ruangan kelas untuk kegiatan belajar mengajarnya, satu 

perpustakaan, dan satu Lab. Bahasa. 

d. Koperasi 

  Untuk menunjang kelancaran alat belajarnya dan kelengkapan 

yang lain Yayasan Pendidikan Safinatul Huda juga memiliki koperasi 

agar siswa dan siswanya tidak perlu keluar untuk membeli 

perlengkapan alat tulis dan kebutuhan yang lainnya sehingga 

didirikanlah koperasi. 

e. Mushola 

  Yayasan Pendidikan Safinatul Huda yang memiliki basis 

Agama Islam yang kuat tentunya memiliki fasilitas untuk kegiatan 

beribadah guru maupun siswanya salah satunya didirikanlah sebuah 
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Mushola. Lokasi Mushola berada di belakang MA NU Safinatul Huda, 

walaupun bangunannya tidak begitu besar namun cukup digunakan 

untuk kegiatan ibadah siswa dan siswinya, baik dari MTs Safinatul 

Huda maupun MA NU Safinatul Huda. 

f. Kondisi Asrama 

  Melihat kondisi geografis Karimunjawa yang berpulau-pulau 

membuat Yayasan Pendidikan Safinatul Huda perlu memiliki asrama 

dimana siswa-siswinya tidak perlu susah-susah untuk menyabrang 

untuk pulang pergi sekolah. Sehingga dibangunlah sebuah asrama agar 

siswa-siswi dari pulau Parang, nyamuk, dan genting tidak harus pulang 

kerumahnya lagi karena jarak yang cukup jauh. Untuk kondisi 

bangunannya terdiri dari dua asrama yaitu asrama putra dan putri yang 

lokasinya berada dismaping Mts Safinatul Huda sehingga 

memudahkan siswanya untuk pergi sekolah. 

 

C. KONDISI PENDIDIKAN MASYRAKAT KARIMUNJAWA TAHUN 

2001-2012 

Karimunjawa merupakan salahsatu kecamatan di Kabupaten Jepara, 

yang terbagi menjadi tiga desa yaitu Desa Karimun, Desa Kemujan, dan Desa 

Parang. Mayarakatnya terdiri atas beberapa suku yang memiliki identitas 

tersendiri seperti bentuk rumah adat, kesenian dan tradisi. Suku-suku yang 

mendiami kepulauan Karimunjawa adalah Suku Jawa, Bugis, dan Madura. 

Masyarakat Jawa banyak tinggal di dukuh Karimun, dukuh Legon Lele, dukuh 
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Nyamplungan, dan dukuh Mrican. Sebagian besar mata pencaharian 

masyarakat Jawa adalah nelayan, bertani dan membuat industri rumah tangga, 

seperti batu bata merah dan minyak kelapa. Masyarakat Bugis sebagian besar 

bertempat tinggal di Dukuh Batu Lawang, Dukuh Legon Gede, dan Dukuh 

Tlogo. Masyarakat Bugis terkenal sebagai pelaut yang ulung, oleh karena itu 

sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan petani rumput 

laut. Selain itu, tenun sarung Bugis juga merupakan kekhasan yang lain dari 

masyarakat Bugis. Hampir sama dengan masyarakat Jawa dan Bugis, 

masyarakat Madura pun sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, 

masyarakat Madura memiliki kemampuan membuat ikan kering sebagai 

industri rumah tangga. 

Pendidikan adalah bagian penting dalam kehidupan masyarakat tidak 

luput juga bagi masyarakat Karimuanjawa. Pendidikan diyakini sebagai 

mekanisme untuk melakukan mobilitas vertikal secara cepat. Berbagai upaya 

yang mengarah pada peningkatan akses pendidikan telah dilakukan banyak 

negara. Jika ingin memetik hasil setahun, maka tanamlah sayuran, jika ingin 

menuai hasil 10 tahun, tanamlah buah-buahan. Tapi bila ingin menikmati 

hasil 100 tahun, maka tanamlah manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

pendidikan dan kehidupan telah menyatu dalam sebuah kerangka filosofis, 

yakni proses bagaimana manusia mengenal diri dengan segenap potensi yang 

dimiliki dan memahami apa yang tengah dihadapinya dalam realitas 

kehidupan ini. Tidak saja kualitas pendidikan yang harus diperhatikan oleh 

tapi juga hak akses terhadap pendidikan, karena pendidikan merupakan 
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sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak hidup, seperti 

pekerjaan, kesehatan dan ketentraman. 

Pendidikan di Karimunjawa sendiri setelah tahun 2001 menunjukkan 

angka peningkatan yang signifikan. Setelah tahun 2001 sampai tahun 2012 

banyak anak yang melanjutkan pendidikan kejenjang SLTP, SLTA, dan 

Perguruan Tinggi. Pada tahun 2012 tingkat pendidikan masyarakat 

Karimunjawa yang melanjutkan Perguruan Tinggi berjumlah 57 orang, 

Akademi berjumlah 16 orang, SLTA berjumlah 340 orang, SLTP berjumlah 

826 orang, dan SD berjumlah 1.722 orang. Hal ini justru terbalik bila 

dibandingkan sebelum tahun 2001. Tingkat pendidikan masyarakat 

Karimunjawa sebelum tahun 2001 yaitu pada tahun 2000 yang melanjutkan 

Perguruan Tinggi berjumlah 9 orang, Akademi berjumlah 5 orang, SLTA 

berjumlah 13 orang, SLTP berjumlah 42 orang, dan SD 1415 orang. 

Meningkatnya pendidikan di karimunjawa pada tahun 2012 disebabkan 

karena menambahnya sarana pendidikan atau Sekolah dan juga kesadaran 

akan pentingnya pendidikan di Karimunjawa.  

Sarana Pendidikan atau Sekolah di Karimunjawa pada tahun 2001-

2012 sudah menjangkau sampai tingkat SLTA. Sebelum tahun 2001 hanya 

terdapat 2 Taman Kanak-kanak yang satu terletak di Desa Kemujan dan Desa 

Karimun, memiliki 12 SD enam di Desa Karimun, empat di Kemujan dan 

dua di Desa Parang. Kemudian, untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

(SLTP) hanya ada 1 yaitu SMPN 01 Karimunjawa yang terletak di Desa 
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Karimun dan juga belum tersedianya sarana pendidikan tingkat SLTA apalagi 

Perguruan Tinggi. 

Pada tahun 2001 mulailah berkembangnya pendidikan bagi 

masyarakat Karimunjawa di tingkat menengah. Tahun 2001 Pendidikan 

tingkat SLTP yang kedua di Karimunjawa telah lahir yaitu MTs Safinatul 

Huda terletak didesa kemujan yang berstatus swasta. Pada tahun 2004 

berdirilah tingkat SLTA pertama Karimunjawa yaitu MA NU Safinatul Huda 

yang berstatus swasta. Tahun 2005 berdiri pendidikan tingkat SLTA SMKN 

01 Karimunjawa. Pada tahun 2009 berdiri pendidikan tingkat SLTP ke 3 di 

Karimunjawa yang berstatus Negeri yaitu SMPN 2 Karimunjawa yang 

terletak di Desa Parang. 

Sampai tahun 2012 sarana pendidikan di Karimunjawa terdapat 10 

TK (2 di Karimun, 4 di Kemujan, dan 2 di Parang), memiliki  14 SD ( 7 di 

Karimun, 4 di Kemujan, dan 3 di Parang), ditingkat SLTP Karimunjawa 

memiliki 3 SLTP yaitu 2 SMP Negeri (SMPN 01 Karimunjawa yang terletak 

di Desa Karimun dan SMPN 02 terletak di Desa Parang) dan satu Madrasah 

Tsanawiyah swasta terletak di Desa Kemujan. Pendidikan tingkat SLTA ada 

dua yaitu  SMKN 01 Karimunjawa yang terletak di Desa Karimun 

dan Madrasah Aliyah di Desa Kemujan. Berikut mengenai layanan 

pendidikan bagi  masyarakat Karimunjawa: 

1. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Jumlah lembaga PAUD 

rentang tahun 2001 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan sebelum 



47 
 

  
 

tahun 2001 hanya terdapat 2 TK/RA dan tahun 2012 terdapat terdapat  10 

TK/RA. Hampir semua lembaga ini dikelola oleh swasta atau masyarakat. 

Berikut Lembaga PAUD yang ada di Karimunjawa: TK Syeh Amir 

Hasan, TK Sayid Abdullah, TK Nurul Huda, TK Manbaul Ulum, RA Al-

Muttaqin, TK Cikmas, TK Nyamplungan, dan TK Telaga. 

Jumlah lembaga PAUD belum mencukupi untuk memenuhi 

seluruh anak usia sekolah (AUS) di Kecamatan Karimunjawa. Disamping 

itu, lembaga PAUD yanng ada belum merata di seluruh desa di 

Karimunjawa. Karena itu, penyediaan lembaga PAUD dan peningkatan 

daya tampung lembaga yang ada menjadi amat penting untuk 

meningkatkan akses pendidikan anak usia dini. 

2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

Jumlah lembaga SD/MI di Kecamatan Karimunjawa rentang tahun 

2001 samapai tahun 2012 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan 

sebelum tahun 2001. sebelum tahun 2001 hanya terdapat 12 SD dan tahun 

2012 terdapat terdapat  14 SD. Dari semua SD yang ada di Karimunjawa 

semuanya berstatus Negeri. Berikut Sekolah Dasar yang ada di 

Karimunjawa, SDN 01 Karimunjawa, SDN 02 Karimunjawa, SDN 03 

Karimunjawa, SDN 04 Karimunjawa, SDN 05 Karimunjawa, SDN 06 

Karimunjawa, SDN 07 Karimunjawa, SDN 01 Kemujan, SDN 03 

Kemujan SDN 04, Kemujan SDN 05 Kemujan, SDN 01 Parang, SDN 02 

Parang, dan SDN 03 Parang. Jumlah lembaga yang tersedia telah mampu 

menampung semua Anak Usia Sekolah tingkat Dasar yang ada di 
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Karimunjawa karena setiap dusun yang ada di Karimunjawa susdah 

terdapat Sekolah Dasar, namun yang masih kurang dalam pendidikan 

tingkat dasar di Karimunjawa ketersedian buku penunjang pelajaran yang 

belum memadai.    

3. Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah 

Jumlah lembaga SMP/MTs mengalami peningkatan sbelum tahun 

2001 hanya terdapat 1 pendidikan tingkat SLTA yaitu SMPN 01 

Karimunjawa yang terdapat di Desa Karimun. Tahun 2001 MTs Safinatul 

Huda berdiri di Desa Kemujan kemudian disusul SMPN 01 Karimunjawa 

di Desa Parang.  Jumlah ini relatif cukup untuk menampung seluruh anak 

usia sekolah 13-15 tahun karena di Tiap desa pada tahun 2012 sudah 

mewakili walaupun tiap desa hanya ada satu pendidikan tingkat SLTP. 

4. Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan   

Jumlah lembaga SMA/MA/SMK antara tahun 2001 samapai tahun 

2012 hanya terdapat dua pendidikan tingkat SLTA yaitu MA NU 

Safinatul Huda yang berdiri pada tahun 2004 di Desa Kemujan dan SMK 

N 01 Karimunjawa berdiri pada tahun 2005 di Desa Karimun. Kedua 

lembaga  pendidikan menjadi tempat penempaan pendidikan masyarakat 

Karimunjawa di tingkat SLTA. MA NU Safinatul  Huda memiliki nilai-

nilai pendidikan agama islam yang kuat sedangkan SMK N 01 

Karimunjawa mengembangkan dalam bidang perikanan di Karimunjawa.  
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BAB III 

PERKEMBANGAN YAYASAN PENDIDIKAN SAFINATUL HUDA 

TAHUN 2001-2012 

 

A. Perkembangan Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda terletak di Jalan Serma Moh. 

Thoha Km. 07 Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara.  

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda, didirikan oleh seorang anak muda dari 

Jepara yaitu Hisyam Zamroni pada tahun 2001. Bermula dari keprihatinan 

akan rendahnya tingkat pendidikan di Karimunjawa, dengan banyaknya 

peserta didik tamatan sekolah dasar (SD) di Karimunjawa yang tidak dapat 

melanjutkan kejenjang pendidikan menengah. Hal ini disebabkan lokasi 

Karimunjawa yang terpencil (kepulauan). Faktor lain yang membuat 

didirikannya Yayasan Pendidikan Safinatul Huda adalah belum adanya 

pendidikan sekolah lanjutan yang berbasis Agama Islam. Padahal untuk 

mendapatkan pendidikan sekolah lanjutan yang berbasis Agama Islam 

(Madrasah Tsanawiyah) harus menyeberang ke Jepara yang terpisah oleh laut 

sekitar 100 km dan sudah barang tentu harus diimbangi dengan biaya yang 

cukup tinggi. Keadaan ini menyulitkan masyarakat Karimunjawa yang rata-

rata berekonomi menengah kebawah. Apalagi, pada saat itu di Karimunjawa 

hanya ada satu pendidikan tingkat SLTP yaitu SMP N 01 Karimunjawa, yang 

belum bisa menampung anak-anak Karimunjawa yang ingin melanjutkan 

sekolah tingkat SLTP. Melihat kondisi tersebut sehingga Hisyam Zamroni 
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memiliki gagasan untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 

yang berbasis Agama Islam. 

Gagasan Hisyam Zamroni untuk mendirikan Yayasan Pendidikan 

Safinatul Huda tersebut, kemudian disampaikan kepada  para tokoh di Desa 

Kemujan Kecamatan Karimunjawa dan hal itu didukung oleh para tokoh 

masyarakat. Langkah selanjutnya, untuk menjembatani pendirian Yayasan 

Pendidikan yang berwawasan islam, pada tanggal 13 Mei 2001 mengadakan 

rapat di rumah salah satu tokoh masyarakat yaitu Rosyidi yang dihadiri oleh 

para tokoh masyarakat. Rapat ini menghasilkan keputusan untuk mendirikan 

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten 

Jepara. Hasil rapat tersebut kemudian disosialisasikan melalui kegiatan 

pengajian akbar di dusun Mrican Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa. 

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda pertama kali  hanya mengelola 

MTs Safinatul Huda. Gedung yang digunakan dalam proses belajar mengajar 

awalnya-pun masih meminjam gedung Madarasah Diniah di Desa Kemujan, 

tapi kondisi tersebut tidak menurunkan semangat guru untuk mengajar dan 

semangat anak Karimunjawa yang ingin melanjutkan sekolah. Dalam 

perkembangan waktunya atas bantuan masyarakat dan berbagai pihak 

akhirnya MTs Safinatul Huda memiliki gedung sendiri untuk digunakan 

dalam kegiatan proses belajar mengajar.  

Pada tahun 2004 ketika MTs Safinatul Huda Karimunjawa 

meluluskan alumni pertamanya, kepala sekolah MTs Safinatul Huda, Hisyam 

Zamroni langsung mendirikan MA NU Safinatul Huda agar nantinya anak-
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anak yang lulus dari MTs Safinatul Huda tidak hanya berhenti di jenjang 

SLTP, dan juga diilhami dari rendahnya SDM dan semangat memajukan 

pendidikan anak nelayan miskin di Karimunjawa. Pada tahun 2011 untuk 

melebarkan sayapnya, dalam memajukan pendidikan di Karimunjawa MA 

NU Safiantul Huda membuat kelas baru di Pulau Parang agar siswa dan siswi 

Parang tidak perlu jauh-jauh ke Pulau Kemujan untuk mengikuti proses 

belajar mengajar. Walaupun, Ada beberapa siswa yang masih tetap sekolah di 

Desa Kemujan. 

Hisyam Zamroni adalah tokoh penting yang memprakarsai 

didirikannya Yayasan Pendidikan Safinatul Huda akan tetapi, tidak 

menjadikann dirinya menjadi Kepala Yayasan. Demi, menghormati yang 

lebih tua apalagi beliau seorang pendatang beliau  menyerahkan jabatan 

Kepala Yayasan kepada sesepuh atau tokoh masyarakat setempat yaitu 

Rosyidi (masih memimpin sampai saat ini). Hisyam Zamaroni lebih memilih 

menjadi kepala MTs Safinatul Huda selama 3 tahun yaitu sampai tahun 2004. 

Tiga tahun memimpin MTs Safinatul Huda, Hisyam Zamroni melepaskan 

jabatannya kepada Khoirul Anam S.H.I.  Hisyam Zamroni dipilih menjadi 

kepala MA NU Safinatul Huda karena pada saat itu MA NU Safintul Huda 

baru berdiri.   

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda yang berdiri dilingkungan 

Taman Nasional yaitu Taman Nasional Karimunjawa, juga menjalin 

kerjasama dengan pihak Balai Taman Nasional. Dalam upaya menjaga dan 

melestarikan alam Karimunjawa. Balai Taman Nasional Karimunjawa, 
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memberi materi tentang Lingkungan Hidup kepada siswa dan siswi Safinatul 

Huda terutama tentang lingkungan bahari, karena sebagian besar wilayah 

Karimunjawa merupakan laut. Ada  acara penanaman pohon bakau pada 

musim penghujan atau hari-hari tertentu antara Balai Taman Nasional 

Karimunjawa dengan pihak Yayasan Pendidikan Safinatul Huda dan 

Masyarakat Karimunjawa.  

     Yayasan Pendidikan Safianatul Huda sebagai yayasan yang 

berlandaskan Islam juga ikut berperan aktif dalam mengembangkan 

keagamaan dilingkunan masyarakat sekitar. Pembacaan Asmaulhusna tiap 

dua minggu sekali bersama masyarakat dan siswa, acara Tahlilan dan 

pembacaan Surat Yasin tiap satu bulan sekali, mengadakan Kurban Besar 

pada hari raya Idul Adha, dan berperan aktif dalam pengajian di tiap-tiap 

desa. Acara keagamaan ini, salahsatunya digunakan sebagi media kepada 

masyarakat agar anak-anak Karimunjawa mau bersekolah. Dalam acara 

keagamaan itu pula disisipkan doktirn kepada masyarakat akan pentingnya 

pendidikan untuk mengubah pola pikir masyarakat Karimunjawa yang masih 

banyak menganggap pendidikan bagi masyarakat Karimunjawa 

Sebagai yayasan pendidikan yang berkaitan dengan kehidupan sosial. 

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda turut serta berupaya membuat program 

dan membuka pembinaan keterampilan bagi wali murid dan masyarakat 

Karimunjawa. Misalnya, jahit menjahit, pelatihan pengolahan hasil perikanan 

dan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Disektor 

ekonomi antara yayasan dan masyarakat, dibentuk kelompok budidaya 
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rumput laut yaitu “Alga Jaya” yang berhasil meraih Juara I lomba Budidaya 

rumput laut tingkat Nasional tahun 2008.  

Dalam rangka menegakkan misi pendidikannya, Yayasan Pendidikan 

Safinatul Huda melakukan beberapa pendekatan agar anak-anak di 

Karimunjawa mau bersekolah. Pendekatan yang dilakukan Yayasan 

Pendidikan Safinatul Huda yaitu melalui pengajian-pengajian ditiap desa, 

perkempulan-perkumpulan masyarakat, kampanye di Sekolah-sekolah dan 

berbagai kegiatan yang menarik anak-anak Karimunjawa agar mau sekolah 

seperti lomba-lomba untuk anak-anak Sekolah Dasar dan sebagainya.     

Adapun cita-cita dan tujuan Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 

tertuang dalam Visi dan Misi yayasan pendidikan yaitu: 

1. Visi 

 Yayasan Pendidikan Safinatul Huda berupaya mencetak insan islami 

yang “Anggun Dalam Moral dan Unggul dalam Intelektual”. 

 

2. Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis Agama yang perpaduan 

berbagai macam pendidikan ketrampilan yang berorientasi pada 

tersedianya tenaga kerja terampil yang berbudi luhur. 

b. Pembentukan moral dan akhlak yang mulia dan mempunyai basic 

kompetensi yang jelas 
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c. Mendorong, membantu dan mengembangkan siswa untuk mengenal 

potensi dan jati dirinya sehingga menjadi pegangan dan kearifan dalam 

bertindak. 

B. Lembaga Pendidikan di Safinatul Huda 

1. MTS Safinatul Huda 

MTs Safinatul Huda adalah satu-satunya sekolah tingkat SLTP di 

Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa. Berdiri  pada tahun 2001, 

berawal dari keprihatinan akan tersedianya sarana pendidikan yang belum 

memadai, kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya pendidikan, dan 

belum adanya pendidikan sekolah menengah yang berbasis Agama Islam. 

Sebelum MTs safinatul huda lahir, biasanya anak dari lulusan Sekolah 

Dasar  langsung menikah bagi yang perempuan. Anak laki-laki biasanya 

ikut bekerja membantu orang tuanya mencari ikan di laut dan juga ada 

yang merantau ke luar Karimunjawa. Sebelum berdirinya MTs Safinatul 

Huda Orang tua di Karimunjawa,  kebanyakan menganggap pendidikan itu 

tidak penting dan di nomor duakan, yang penting bisa menangkap ikan di 

laut yang nantinya bisa menghidupi keluarganya kelak.  

Pada tanggal 10 Juni 2001 dibukalah tahun ajaran baru dan 

penerimaan siswa baru yang dibuka oleh Ka.Kanwil departemen agama 

yaitu Chabib Thoha.  Awal penerimaan peserta didik baru ini dilaksanakan 

di gedung Madrasah Diniyah Awaliyah Miftahul Huda Desa Kemujan 

Kecamatan Karimunjawa. Pada tahun 2002 Kepala Dusun Kemujan yaitu 

Pak Sardi (alm) memberikan tanahnya untuk wakaf untuk didirikannya 
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komplek Yayasan Pendidikan Safinatul Huda. Tanah itu terletak didekat 

balai Desa Kemujan dan bandara Dewadaru Karimunjawa seluas 3.864 

M� . Pada tahun itu juga dimulailah peletakan batu pertama untuk 

membangun Gedung MTs Safinatul Huda. Dengan swadaya masyarakat 

dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya Gedung MTs Safinatul Huda 

berdiri. Pada tahun ajaran 2002/2003 MTs. Safiantul Huda sudah 

menempati gedung baru tersebut yang berlokasi di Jalan Serma Moh. 

Thoha KM. 07 Desa Kemujan Kec. Karimunjawa.  

Sampai saat ini tersedia fasilitas-fasilitas penunjang pembelajaran, 

meliputi : Gedung permanen 6 ruangan, Aula serbaguna, Musholla sebagai 

sarana ibadah dan aktivitas keagamaan, Laboratorium Bahasa, 

Laboratorium Komputer, Laboratorium IPA, Perpustakaan, Lapangan 

Olah Raga, Ruang UKS dan tempat parkir. Kepemimpinan MTs Safinatul 

Huda sampai sejak berdirinya, mengalami dua pergantian, yaitu Hisyam 

Zamroni S.Ag tahun 2001 sampai 2004 dan   Khoirul Anam S.HI dari 

tahun 2004 sampai sekarang.  

 Kurikulum yang digunakan di MTs Safinatul Huda adalah 

kurikulum yang ditetapkan oleh Departemen Agama (DEPAG) untuk 

kurikulum pendidikan agama, sedangkan untuk pendidikan umum 

mengacu kepada kurikulum yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan 

Nasional. Kedua sumber kurikulum tersebut bermuara kepada Kurikulum 

Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan pembaharuan 

kurikulum pendidikan nasional dewasa ini.  
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 Dipadukannya Kurikulum Departemen Agama dan Departemen 

Nasional  mata pelajaran di MTs Safinatul Huda  terdiri dari Pendidikan 

Umum dan Pendidikan Agama Islam. Adanya pendidikan Agama siswa 

dan siswi MTs Safinatul Huda tidak henya cerdas dalam kehidupan dunia 

saja akan tetapi, ilmu akherat juga dapat. Ilmu Agama juga mengiring 

manusia untuk memilki budi pekerti yang luhur dan akhlak yang mulia, 

sehingga akan mencetak kader- kader penerus bangsa yang lebih baik. 

2. MA NU Safinatul Huda 

Pada tahun 2004 ketika MTs Safinatul Huda Karimunjawa 

meluluskan alumni pertamanya, Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 

langsung mendirikan MA NU Safinatul Huda agar nantinya anak-anak 

yang lulus dari MTs Safinatul Huda tidak hanya berhenti di jenjang SLTP. 

Pendirian MA NU Safianatul Huda juga diilhami dari rendahnya SDM dan 

semangat memajukan pendidikan anak nelayan miskin di Karimunjawa. 

Lembaga pendidikan ini hendak memadukan nilai-nilai pendidikan Islam, 

dengan tetap menjaga local wisdom yang ada. Sekolah yang lahir dari 

keprihatinan akan rendahnya sumber daya manusia (SDM) di pulau 

terpencil di satu sisi, dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang 

kebanyakan berprofesi sebagai nelayan ini, adalah spirit yang turut 

mengilhami lahirnya sekolah bagi para anak nelayan miskin tingkat SLTA 

di Karimunjawa. 

Berdiri tahun 2004, MA NU Safinatul Huda menjadi basis 

penempaan ilmu tingkat SLTA bagi masyarakat Karimun Jawa yang 
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berasal dari beragam suku yang ada. Bugis, Mandar, Buton, Bajo, Jawa, 

dan Madura. Ke-ragaman itu, sekaligus menjadi pembelajaran akan 

pluralisme bagi anak didiknya. Madrasah ini diresmikan oleh KH 

Musthofa Bisri (Gus Mus), dengan mengemban misi menyeleng-garakan 

proses pendidikan yang berorientasi pada mutu, pembentukan moral dan 

akhlak mulia. Sementara visi yang diusung, adalah “Anggun dalam moral 

unggul dalam intelektual”. 

Sampai saat ini tersedia fasilitas-fasilitas penunjang pembelajaran, 

meliputi : Gedung permanen 3 ruangan, Aula serbaguna, Musholla sebagai 

sarana ibadah dan aktivitas keagamaan, Laboratorium Bahasa, 

Laboratorium Komputer, Perpustakaan, Lapangan Olah Raga, Ruang UKS 

dan tempat parkir. Kepemimpinan MA NU Safinatul Huda sampai sampai 

saat ini masih dipimpin oleh Hisyam Zamroni. 

Sama dengan MTs Safianatul Huda kurikulum yang digunakan  

MA NU Safinatul Huda juga mengcu kurikulum yang ditetapkan oleh 

Departemen Agama (DEPAG) untuk kurikulum pendidikan agama. 

Pendidikan umum mengacu kepada kurikulum yang ditetapkan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional. Kedua sumber kurikulum tersebut 

bermuara kepada Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) yang 

merupakan pembaharuan kurikulum pendidikan nasional dewasa ini. 

Berikut tabel mata pelajaran dan guru di MTs Safinatul Huda. 

Dipadukannya Kurikulum Departemen Agama dan Departemen 

Nasional  mata pelajaran di MA NU Safinatul Huda  terdiri dari 
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Pendidikan Umum dan Pendidikan Agama Islam. Adanya pendidikan 

Agama siswa dan siswi MA NU Safinatul Huda tidak henya cerdas dalam 

kehidupan dunia saja akan tetapi, ilmu akherat juga dapat. Ilmu Agama 

juga mengiring manusia untuk memilki budi pekerti yang luhur dan akhlak 

yang mulia, sehingga akan mencetak kader- kader penerus bangsa yang 

lebih baik dan jujur. 

Selain ilmu pengetahuan, madrasah ini juga menanamkan 

kesadaran pada generasi muda Karimunjawa akan pentingnya menjaga 

kelestarian alam. Kesadaran itulah yang mengilhami dikembangkannya 

muatan lokal yang meliputi pendidikan kelautan, lingkungan hidup, 

kepariwisataan dan ecotourism. Teknik guider serta penguasaan bahasa 

asing, juga menjadi menu wajib yang harus dikuasai oleh anak didiknya. 

MA NU Safinatul Huda sering menggandeng pihak-pihak yang 

terkait pemberdayaan dan pelestarian alam bahari. Dinas Kelautan dan 

Perikanan, misalnya, digaet untuk mengembangkan ekonomi masyarakat 

pesisir, khususnya di bidang budidaya rumput laut. Dinas Pariwisata juga 

dirangkul untuk meningkatkan keterampilan bahasa dan guiding 

(panduan). “Bahasa adalah modal utama untuk berkomunikasi dengan 

wisatawan asing,” jelas Hisyam Zamroni (Kepala MA NU Safinatul 

Huda). 

Beberapa native speaker (penutur asli) juga sering didatangkan 

untuk berbagi pengalaman dengan siswa-siswi MA NU Safinatul Huda. 

Phillip, Sara, serta Jemima CH Enny dari Dejavato Foundation, adalah 
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sedikit di antara yang pernah mengajar keterampilan bahasa Inggris. Untuk 

bahasa Arab, didatangkan guru profesional alumnus Universitas Islam, 

baik dari IAIN atau UIN.  

Untuk pengetahuan mengenai konservasi (perlindungan) alam, MA 

NU Safinatul Huda pernah mendatangkan Mollie (Australia). Ir. G. Theo 

Van Beusekom (Belanda), mengajar ilmu fisika modern. Sedang ahli 

sejarah dari Suriname, Hellen, mengajar ilmu sejarah dan peradaban 

modern. Dari ketiga materi tersebut diharapkan memberi cakrawala yang 

lebih luas kepada siswa dan siswinya. Apalagi, yang memberi materi dari 

orang yang ahli dari bidangnya masing-masing tentunya akan menarik 

perhatian siswa dan siswi MA NU Safinatul Huda dalam mengikutinya. 

Sejak berdirinya, MA NU Safinatul Huda sudah menorehkan 

beberapa prestasi. Juara I lomba Budidaya rumput laut tingkat Nasional, 

berhasil diraih  melalui kelompok ALGA JAYA. Juara Umum III 

Perkemahan Temu Saka Bahari Se-Indonesia, yang diselenggarakan di 

Situbondo, Jawa Timur. Dua prestasi itu, mengukuhkan MA NU Safinatul 

Huda sebagai sekolah yang mempunyai perhatian tinggi pada 

pemberdayaan alam. Perhatian MA NU Safinatul Huda pada lingkungan, 

laut khususnya akhirnya berbuah manis. Bulan Mei 2009, salah satu 

siswanya terpilih menjadi peserta Konferensi Kelautan Dunia, yang digelar 

di Manado. Tak sia-sia pendirian Kelompok Pemula Pelestari dan 

Pemerhati Lingkungan Hidup Safina. 
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Berkat ilmu dan motivasi yang didapatkan dari Madrasah, alumni 

MA NU Safinatul Huda banyak yang melanjutkan kuliah baik di 

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. MA NU Safinatul Huda juga bekerja 

sama dengan beberapa perguruan tinggi agar siswanya bisa kuliah gratis. 

Misalnya, kerjasama dengan UNNES tiap tahunnya mulai tahun 2009 

siswa MA NU Safinatul Huda mendapat 3 sampai 4 jata siswa untuk 

mendapat beasiswa di UNNES.  MA NU Safinatul Huda juga menjalin 

kerjasama dengan UNWAHAS, IAIN Wali Songo, INISNU, STIENU, dan 

beberapa perguruan tinggi yang lain. 
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BAB IV 

PERAN YAYASAN PENDIDIKAN SAFINATUL HUDA TERHADAP 

KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KARIMUNJAWA 

 

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan 

dilihat dari segi kegiatannya, sebagai lembaga sosial. Yayasan didirikan bukan 

untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya 

tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain 

(http://ansharus.blog.ca/2011/03/27/tujuan-dan-kegiatan-yayasan-pendidikan-ind). 

Keberadaan yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, yang 

menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan. Adanya sebuah  yayasan, maka segala keinginan 

sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, diwujudkan dalam suatu lembaga yang 

diakui dan diterima keberadaannya. 

Yayasan Pedidikan Safinatul Huda adalah sebuah yayasan pendidikan 

yang mengelola dua lembaga pendidikan yaitu MTs Safinatul Huda dan MA NU 

Safinatul Huda. Yayasan  Pendidikan adalah tempat transfer ilmu pengetahuan 

dan budaya (peradaban). Melalui praktik pendidikan, peserta didik diajak untuk 

memahami bagaimana sejarah atau pengalaman budaya dapat ditransformasi 

dalam zaman kehidupan yang akan mereka alami serta mempersiapkan mereka 

dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang ada didalamnya. 

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sebuah yayasan pendidikan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap corak dan karakter masyarakat. Belajar dari 
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sejarah perkembanganya Yayasan pendidikan yang ada di Indonesia memiliki 

beragam corak dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang 

melingkupi. Mulai dari zaman kerajaan dengan bentuknya yang sangat sederhana 

dan zaman penjajahan yang sebagian memiliki corak ala barat dan gereja, dan 

corak ketimuran ala pesantren sebagai penyeimbang, serta model dan corak 

kelembagaan yang berkembang saat ini tentunya tidak terlepas dari kebutuhan dan 

tujuan masing-masing (Nurhayati, 2009:43). 

Sebagai sistem sosial, yayasan pendidikan harus memiliki fungsi dan 

peran dalam perubahan masyarakat menuju ke arah perbaikan dalam segala lini. 

Begitu pula, dengan Yayasan Pendidikan Safinatul Huda pada tahun 2012 sudah 

berusia 12 tahun kini telah banyak berperan terhadap kehidupan masyarakat 

Karimunjawa dalam berbagai bidang sosial budaya, keagaman, terutama dalam 

bidang pendidikan. Oleh karena itu, Yayasan Pendidikan Safinatul Huda dapat 

dikatakan sebagai agen perubahan artinya Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 

sebagai lembaga pendidikan mampu melakukan perubahan terhadap kehidupan 

masyarakat di Karimunjawa.  

A. Peranan dalam bidang Sosial 

Peranan Yayasan Pendidikan Safinatul Huda sebagai lembaga sosial 

menunjukkan keterlibatan yayasan dalam menangani masalah-masalah sosial 

yang dihadapi oleh masyarakat. Masalah-maslah sosial yang dimaksud disini 

adalah aspek kehidupan sosial yang berkaiatan dengan kehidupan kesharian 

masyarakat Karimunjawa. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam 

kehidupan sosial adalah sebagai berikut: 
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1. Pelestarian Budaya Masyarakat di Karimunjawa 

Karimunjawa terdiri dari beberapa Suku ada Suku Jawa, Suku 

Bugis, dan Suku Madura.  Tiap suku memilki kebudayaan, tradisi, dan 

adat istiadat yang berbeda. Sebagai suatu yayasan masuk dalam bagian 

masyarakat, maka Yayasan Pendidikan Safinatul Huda ikut berperan 

dalam menjaga kelestarian tradisi dan budaya di Karimunjawa. Dalam 

acara atau kegiatan yang di selenggarakan di Yayasan, Yayasan 

Pendidikan Safinatul Huda selalu menampilkan kesenian yang ada di 

Karimunjawa seperti Reog (Jawa) dan Pencak silat (Bugis). Pemain dari 

kesenian-kesenian tersebut, banyak berasal dari siswa  Safinatul Huda 

baik MTs Safinatul Huda maupun MA NU Safinatul Huda.  Berikut 

adalah kutipan wawancara dengan Hisyam Zamroni mengenai pentingnya 

melestarikan kebudayaan masyarakat yang ada di Karimunjawa : 

“Di pentaskannya, kesenian-kesenian seperti Reog dari 
kesenian jawa dan pencak silat dari kesenian bugis, diharapkan 
para siswa dan siswi Safinatul Huda di Karimunjawa tetap 
mengenal dan melestarikan kebudayaan dan keseniannya 
masing-masing. Kami dari pihak Yayasan tentuya akan selalu 
mengupayakan hal itu” (wawancara tanggal 25 Mei 2013). 
 

2. Menjaga kelestarian lingkungan. 

Karimunjawa merupakan salah satu Taman Nasional yang ada di 

Indonesia. Taman Nasional Karimunjawa ditetapkan sebagai Cagar Alam 

Laut melalui SK Menhut No.123/Kpts-II/1986 kemudian pada tahun 1999 

melalui keputusan Menhut No.78/Kpts-II/1999 Cagar Alam Karimunjawa 

dan perairan sekitarnya seluas 111.625 Ha diubah menjadi Taman 

Nasional dengan nama Taman Nasional Karimunjawa. Tahun 2001 
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sebagian luas kawasan Taman Nasional Karimunjawa seluas 110.117,30 

Ha ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan dengan 

Keputusan Menhut No.74/Kpts-II/2001. 

Sebagai yayasan pendidikan yang menelurkan generasi-genarasi 

penerus Karimunjawa. Yayasan Pendidikan Safinatul Huda turut serta 

dalam menjaga kelestarian alam di Karimunjawa dan mendidik generasi 

Karimunjawa untuk memiliki pengetahuan dan kesadaran akan 

pentingnya kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu Yayasan Safinatul 

Huda selalu menjalin kerjasama dengan Balai Taman Nasioanal 

Karimunjawa dan masyarakat Karimunjawa dalam menjaga kelestarian 

lingkungan di Karimunjawa. 

Siswa MTs Safinatul Huda dan MA NU Safinatul di beri materi 

mengenai lingkungan hidup di Karimunjawa. Sebagai praktiknya Yaysan 

Pendidikan Safinatul Huda memiliki hutan mangrove mini untuk kegiatan 

penilitiannya. Menurut penuturan Hisyam Zamroni, tiap bulan Oktober 

saat musim penghujan, Yayasan Pendidikan Safinatul Huda mengadakan 

penanaman mangrove di sekitar pantai Karimunjawa. Kegiatan ini 

dilakukan bertujuan agar pantai di Karimunjawa tidak terkena abrasi dan 

ekosistem hutan mangrove di Karimunjawa tetap terjaga (Wawancara, 23 

Mei 2013).   
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3. Mengadakan Bakti Sosial. 

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda sering melakukan bakti sosial 

di lingkuangan Masyarakat Karimunjawa. Pada tahun 2008 ada kerjasama 

antara Universitas Muria Kudus dengan Yayasan Pendidikan Safinatul 

Huda mengadakan pengobatan gratis untuk masyarakat Karimunjawa 

yang diadakan di komplek Yayasan Pendidikan Safinatul Huda. Hasilnya, 

masyarakat pada saat itu sangat antusias dalam mengikuti pengobatan 

gratis yang diselenggarakan tersebut. 

Pada tahun 2009 dan tahun 2010 Yayasan Pendidikan Safinatul 

Huda mengadakan bakti sosial dengan Universiatas Negeri Semarang 

dengan mengusung tema “Konservasi Budaya dan Konservasi 

Lingkungan”. Kegiatanya meliputi  menanam seribu pohon dan bersih 

lingkungan pantai di Karimunjawa, kampanye pentingnya menjaga tradisi 

dan kebudayaan sendiri, dan tidak luput pula menampilkan kesenian khas 

Karimunjawa dan beberapa kesenian di Indonesia. Bertujuan untuk 

membentengi kebudayaan dan tradisi yang ada di Karimunjawa yang 

mulai terkikis oleh kebudayaan global karena banyaknya wisatawan yang 

berkunjung ke Karimunjawa baik wisatawan asing maupun luar negeri. 

4. Melakukan Kontrol Sosial 

 Sebuah Yayasan Pendidikan yang mengelola Sekolah, Yayasan 

Pendidikan Safinatul Huda harus mampu menanamkan nilai-nilai dan 

loyalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat dan tentunya melakukan 

mekanisme kontrol sosial kepada anak didiknya. Melalui pendidikan 
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individu mengadopsi nilai-nilai sosial dan melakukan interaksi nilai-nilai 

tersebut dalam kehidupannya sehari-hari selanjutnya sebagai individu, 

sebagai anggota masyarakat, juga dituntut untuk memberi dukungan dan 

berusaha untuk mempertahankan tatanan sosial yang berlaku. 

 Masyarakat Karimunjawa terdiri dari beraneka ragam Suku ada 

Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Madura, Suku Bajo, dan Suku Buthon. 

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda memiliki andil dalam menjaga 

kesatuan ditengah perbedaan tersebut. Yayasan Pendidikan Safinatul 

Huda menerapkan pendidikan multikultural dan pentingnya budaya 

pluralis di sekolah yang dikelolanya. Sehingga generasi Karimunjawa 

memahami akan pentingnya budaya pluralisme agar tidak terjadi 

pertikaian atau pertentangan di Karimunjawa dan perdamaian akan selalu 

terjaga. 

5. Santunan dan Beasiswa kepada anak yatim dan orang kurang mampu. 

 Pada bulan Asyuro Yayasan Pendidikan Safinatul Huda biasanya 

mengadakan pengajian. Dalam pengajian tersebut ada pemberian 

santunan terhadap anak yatim yag ada di Desa Kemujan. Bentuk dari 

kepedulian terhadap anak yatim dan sesama makhluk sosial yang hidup 

berdampingan. 

 Yayasan Pendidikan Safinatul Huda sabagai Lembaga Sosial yang 

bergerak dalam bidang pendidikan tentunya bertanggung jawab terhadap 

kelangsungan pendidikan terutama bagi orang kurang mampu. Wujud 

dari perannya tersebut, Yayasan Pendidikan Safinatul Huda memberikan 



67 
 

  
 

beasiswa bagi orang kurang mampu yaitu dengan sekolah gratis di 

Lembaga pendidikannya yaitu MTs  Safinatul Huda dan MA NU 

Safinatul Huda. 

 

B. Peranan dalam bidang ekonomi.  

Masyarakat Karimunjawa yang sebagian besar masyarakatnya 

berprofesi sebagai nelayan masih bertaraf  kehidupan rendah. Yayasan 

Pendidikan Safinatul Huda ikut  berperan aktif dalam upaya peningkatan 

ekonomi masyarakat Karimunjawa.   Untuk  meningkatkan  perokonomian 

masyarakat Karimunjawa diwujutkan melalui kegiatan berikut.  

1. Pendidikan keterampilan 

Pendidikan ketrampilan ini di lakukan dengan berbagai hal, seperti 

pelatihan pembuatan kerajianan dari sabut kelapa dan tempurung kelapa, 

pernak pernik dari kayu khas Karimunjawa (dewa dewadaru, kalimasada 

dan setigi), pelatihan sablon dan jahit menjahit. Pendidikan ketrampilan 

ini di berikan kepada siswa/siswi Safinatul Huda dan Masyarakat yang 

mau belajar karena kegiatanya di luar jam pelajaran. Kegiatan ini 

dilakukan bertujuan agar siswa-siswi di Karimunjawa mampu hidup 

mandiri dan memanfaatkan sumber daya yang ada di Karimunjawa.      

2. Kegiatan Koperasi 

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda memilki koperasi umum yang 

kepungurusannya dan pengelolaannya melibatkan masyarakat. Koperasi 

ini menyediakan barang-barang yang lebih murah dari toko lainnya, 
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sehingga keterjangkaun pembelian masyarakat dapat tercapai dan 

siswa/siswi Safinatul Huda juga bisa membeli perlengkapan sekolah 

dilingkup Safinatul Huda Sendiri 

3. Pelatihan-pelatihan. 

 Pelatihan ini mencakup berbagai bidang seperti, pengolahan hasil 

perikanan dilakukan melalui pelatihan pembuatan abon ikan dari berbagai 

macam ikan dan membuat bandeng presto beserta penegmasannya. 

Pembuatan berbagai macam makanan dari rumput laut seperti manisan 

rumput laut, dodol rumput laut, dan keripik rumput laut. Pelatihan 

pembuatan makanan dari jambu mete seperti manisan jambu mete dan 

abon jambu mete. Dari tiga  bidang  pelatihan  tersebut merupakan 

sumber yang melimpah di Karimunjawa sehingga masyarakat 

Karimunjawa benar-benar bisa memanfaatkan sumberdaya yang ada di 

Karimunjawa.     

4. Mendirikan kelompok budidaya rumput laut. 

Masyarakat Karimunjawa banyak manggantungkan hidup melalui 

budidaya rumput laut. Bentuk keterlibatannya, Yayasan Pendidikan 

Safinatul Huda dengan Masyarakat, membentuk kelompok budidaya 

rumput laut yaitu “Alga Jaya” yang berhasil meraih Juara I lomba 

budidaya rumput laut tingkat Nasional tahun 2007. 
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C. Peranan dalam bidang Keagamaan 

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda sebagai Yayasan Pendidikan 

yang berbasis agama islam, memiliki tanggung jawab dalam menjaga tradisi-

tradisi ke Islaman di Karimunjawa. Apalagi, masyarakat Karimunjawa 

mayoritas beragama Islam. Beberapa kegiatan Yayasan Pendidikan Safinatul 

Huda dalam rangka ikut serta menegakkan kalimat Allah di Karimunjawa 

sebagai berikut: 

1. Pembacaan Asma’ulhusna 

 Asma'ulhusna secara  harfiah adalah nama-nama, sebutan, 

gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Nama-

nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang 

menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. Pembacaan 

Asmaulhusna diadakan tiap 1 minggu sekali bersama masyarakat dan 

siswa di Komplek Yayasan Pendidikan Safinatul Huda kemudian di ikuti 

diskusi mengenai agama Islam. 

2.  Pembacaan Surat Yasin dan Ngaji Kitab 

 Pembacan surat yasin dan ngaji kitab ini di lakukan satu bulan 

sekali antara pengurus yayasan, siswa, masyarakat dan tokoh masyarakat 

di Karimunjawa. Kitab-kitab yang dikaji seeprti Taalim Mutaalim, 

Safinatul Jannah, dan beberapa kitab Kuning.  

3. Kurban Besar pada hari raya Idul Adha 

 Kurban besar biasanya, diawali lomba pawai pada malam Idul 

Adha, Sholat Idul Adha bersama, dan Penyembelihan Hewan Qurban. 
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Hewan Qurban yang disembelih biasanya berasal dari Masyarakat 

Karimunjawa, dan dari pejabat Kabupaten Jepara. 

4. Berperan aktif dalam pengajian di tiap-tiap Desa. 

 Dalam rangka berbaur dengan masyarakat pengurus Yayasan 

Pendidikan Safinatul Huda selalu berperan aktif dalam pengajian di tiap-

tiap desa dan secara tidak langsung pengurus dari Yayasan Pendidikan 

Safinatul Huda adalah tokoh masyarakat di Karimunjawa. Dalam 

pengajian-pengajian tiap desa ini juga disisipkan mengenai pentingnya 

pendidikan bagi masyarakat Karimunjawa. 

    

D. Peranan dalam bidang Pendidikan 

Pendidikan adalah tugas utama didirikanya Yayasan Pendidikan 

Safinatul Huda. Yayasan Pendidikan Safinatul Huda memiliki peran yang 

sangat besar bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan di Karimunjawa. 

Peranan Yayasan Pendidikan Safinatul Huda bagi pendidikan di 

Karimunjawa sebagai berikut:  

1. Menyediakan Pendidikan tingkat SLTP dan SLTA  di Karimunjawa 

 Karimunjawa adalah sebuah daerah kepulauan yang terletak 

disebelah utara pulau  Jawa. Untuk menjangkaunya kurang lebih 

memakan waktu 6 jam untuk sampai di Karimunjawa dari pelabuhan 

Jepara menggunakan kapal  ferry.  

 Yayasan Pendidikan Safinatul Huda merupakan pendidikan bagi 

masyarakat nelayan miskin Karimunjawa yang berlokasi di Desa 
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Kemujan Kecamatan Karimunjawa. Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 

merupakan pionir  penting dalam  memajukan pendidikan di 

Karimunajawa.  Yayasan Pendidikan Safinatul Huda menyediakan dua 

Lembaga Pendidikan  yaitu  MTs Safinatul Huda pendidikan tingkat 

SLTP dan MA NU Safinatul Huda pendidikan tingkat SLTA. MTs 

Safinatul Huda dan MA NU Safinatul Huda telah menjadi bagian penting 

dalam mengembangkan dan menyediakan  pendidikan di Karimunjawa. 

 MTs Safinatul Huda berdiri pada tahun 2001 berawal dari 

minimnya anak Karimunjawa yang melanjutkan sekolah kejenjang SLTP, 

kurangnya sarana pendidikan, dan belum tersedianya pendidikan sekolah 

lanjutan yang berbasis Agama Islam. Berikut wawancara dengan Yuda 

Antonie (Kepala Desa Kemujan) mengenai Pendidikan di Karimunjawa 

sebelum MTs Safinatul Huda lahir :   

“Sebelum MTs Safinatul Huda berdiri ya mas, banyak anak 
Karimunjawa yang tidak melanjutkan sekolah kejenjang SLTP 
terutama Desa Kemujan, tempat dimana tempat Safinatul Huda 
lahir. Banyak anak Karimunjawa pada saat itu, yang putri 
langsung menikah dan putra lansung ikut melaut mas. 
Walaupun sudah ada SMPN 01 Karimunjawa tapi belum bisa 
menampung anak-anak Karimunjawa yang ingin melanjutkan 
sekolah” (wawancara tanggal 19 Mei 2013). 
 

 Apabila dilihat dari banyaknya jumlah anak yang sekolah,  MTs 

Safinatul Huda memiliki andil yang sangat besar dalam pendidikan di 

Karimunjawa. Pada tahun 2000 sebelum MTs Safinatul Huda lahir  anak 

Karimunjawa yang sekolah SLTP hanya berjumlah 42  orang. Pada tahun 

2001 ada 81 orang yang melanjutkan sekolah merupakan awal tahun 

berdiriya MTs Safinatul Huda. Dalam perkembangannya, pada tahun 
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2012 masyarakat Karimunjawa yang melanjutkan sekolah tingkat SLTP 

bejumlah 826 Orang. Berikut tabel masyarakat Karimunjawa yang 

melanjutkan sekolah tingkat SLTP tahun 2000 samapai tahun 2012. 

Tabel 4.1. Pendidikan Tingkat SLTP Tahun 2000 sampai tahun 2012  

Desa Karimun Kemujan Parang Jumlah 

2000 27 9 6 42 

2001 39 32 10 81 

2002 82 66 14 162 

2003 134 80 18 232 

2004 181 149 21 351 

2005 204 184 19 407 

2006 236 198 24 458 

2007 267 223 26 516 

2008 294 258 32 584 

2009 304 275 29 608 

2010 340 287 36 663 

2011 397 311 87 795 

2012 425 316 85 826 

Sumber: Data Kecamatan Karimunjawa (diolah) 

 Melihat tabel tersebut membuktikan bahwa setelah MTs Safinatul 

Huda lahir, anak yang melanjutkan sekolah tingkat SLTP meningkat. 

Pada tahun 2001 awal berdirinya, MTs Safinatul Huda menerima siswa 

sebanyak 34. Dilihat dari sisinya tahun 2001 anak yang melanjutkan 
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sekolah diluar MTs Safinatul Huda berarti ada 50 orang dari Jumlah total 

81 anak Karimunjawa yang sekolah tingkat SLTP jadi, MTs safinatul 

huda pada awal berdirinya sudah menyumbang sangat besar tingkat 

pendidikan di Karimunjawa. Perkembangan waktunya, tahun 2012 anak 

yang melanjutkan sekolah tingkat SLTP di Karimunjawa ada 826 orang. 

Dari jumlah  tersebut MTs Safinatul Huda menyumbang 296 dan sisanya 

ada yang sekolah di Karimunjawa sendiri dan diluar Karimunjawa. Pada 

tahun 2012 di Karimunjawa sudah ada 3 pendidikan tingkat SLTP yaitu 

SMPN 01 Karimunjawa yang ada di Desa Karimun, MTs Safinatul Huda 

di Desa Kemujan, dan SMPN 02 Karimunjawa di Desa Parang. 

 MA NU Safinatul Huda yang berdiri pada tahun 2004 adalah 

pendidikan tingkat SLTA pertama di Karimunjawa. Sebagai pendidikan 

pertama tingkat SLTA di Karimunjawa MA NU Safinatul Huda menjadi 

satu-satunya tempat menempuh pendidikan SLTA di Karimunjawa. 

Berdirinya MA NU Safinatul Huda maka banyak anak Karimunjawa yang 

bisa melanjutkan sekolah tingkat SLTA di Karimunjawa sendiri. Berikut 

tabel pedidikan masyarakat Karimunjawa tingkat SLTA tahun 2003 

sampai tahun 2012. 
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Tabel 4.2. Pendidikan Tingkat SLTA tahun 2003 sampai 2012 

Desa Karimun Kemujan Parang Jumlah 

2003 13 9 4 26 

2004 32 29 10 71 

2005 67 58 13 138 

2006 92 82 16 190 

2007 105 87 14 206 

2008 122 91 18 231 

2009 130 94 27 251 

2010 167 97 29 293 

2011 178 98 36 312 

2012 197 103 40 340 

  Sumber : Data Kecamatan Karimunjawa (diolah) 

 Dari tabel tersebut anak Karimunjawa yang melanjutkan sekolah 

tingkat SLTA mengalami peningkatan. Tahun 2003 sebelum MA NU 

Safinatul Huda berdiri hanya ada 24 anak Karimunjawa yang melanjutkan 

sekolah tingkat SLTA. Tahun 2004 awal berdirinya MA NU Safianatul 

Huda meningkat 71 anak dan yang bersekolah di MA NU Safinatul Huda 

pada saat itu ada 43 anak berarti, MA NU Safinatul Huda menyumbang 

lebih dari 50%. Tahun 2012 anak Karimunjawa yang sekolah tingkat 

SLTA berjumlah 340 0rang. Dari jumlah  340 Orang tersebut, yang 

sekolah di MA NU Safinatul Huda ada 127, sisanya ada yang sekolah 
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SMKN Karimunjawa dan disekolah luar Karimunjawa karena pada tahun 

2012 SMKN Karimunjawa sudah berdiri.     

2. Alumni Yang memiliki Motivasi Kuliah yang tinggi 

 Yayasan Pendidikan Safinatul Huda tidak hanya berhenti 

memperjuangkan pendidikan sampai tingkat SLTA. Yayasan Pendidikan 

Safinatul melalui lembaganya  yaitu MA NU Safinatul Huda selalu 

menggembleng murid-muridnya agar memiliki semangat dan usaha untuk 

bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi, sebagaimana di katakana Hisyam 

Zamroni:.  

“MA NU Safinatul Huda selalu menggembleng murid-muridnya 
agar memiliki semangat dan usaha untuk bisa melanjutkan ke 
Perguruan Tinggi. Di MA NU Safinatul Huda terdapat mata 
pelajaran mengenai pengembangan diri. Dalam mata pelajaran 
inilah  siswa dan siswi MA NU Safinatul Huda diberi Motivasi 
untuk Kuliah. Tidak hanya di Mata Pelajaran Pengembangan diri, 
dimata pelajaran yang lain setiap guru di wajibkan memberi 
motivasi kepada siswa-siswanya agar memiliki semangat dan 
usaha untuk melanjutkan kuliah” (wawancara tanggal 19 Mei 
2013). 
 

 Demi memajukan pendidikan di Karimunjawa, MA NU Safinatul 

Huda menjalin kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi agar 

siswanya dipermudah masuk Perguruan Tinggi. Pada tahun 2009 MA NU 

Safinatul Huda menjalinkan kerjasama dengan Universitas Negeri 

Semarang. Pada tahun tersebut, ada 3 siswanya mendapat beasiswa di 

UNNES dan disusul tahun-tahun berikutnya, tahun 2010 ada 8 siswa, 

tahun 2011 ada 3 siswa, dan tahun 2012 ada 2 siswa. Semua siswa 

tersebut tidak dikenakan biaya sepeserpun saat kuliah di UNNES. MA 
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NU Safinatul Huda juga menjalin kerjasama dengan UNWAHAS, IAIN 

Wali Songo, INISNU, STIENU, dan beberapa perguruan tinggi yang lain. 

 Alumni MA NU Safinatul Huda dari tahun 2007 sampai tahun 

2012 yang melanjutkan kuliah tercatat ada 53 0rang yang tersebar 

dibeberapa Perguruan Tinggi di Indonesia baik Perguruan Tinggi Negeri 

maupun Swasta. Alumni Safianatul Huda yang menempuh Perguruan 

Tinggi tersebutlah, yang kelak akan mengubah dan mengisi Karimunjawa 

dalam segala bidang, dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan 

juga parawisata. Dari sekian banyak yang melanjutkan keperguruan 

tinggi, sudah banyak yang menjadi sarjana, yang sudah mengisi 

kehidupan di Karimunjawa baik jadi guru, pengusaha dan pejabat 

pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan di Karimunjawa. 

3. Alumni yang mengabdikan bagi pendidikan di Karimunjawa. 

Sebelum berdirinya Yayasan Pendidikan Safinatul Huda di 

Karimunjawa banyak guru yang didatangkan dari luar Karimunjawa 

diantaranya berasal dari Rembang, Klaten, Jepara dan Yogyakarta. Pada 

tahun 2012 banyak siswa lulusan Safinatul Huda yang menjadi tenaga 

pendidik (PAUD, TK, SD, SLTP, dan SLTA) di Karimunjawa sendiri 

karena banyak alumni Safinatul Huda yang melanjutkan ke Perguruan 

Tinggi dan sudah menuntaskan pendidikanya. Berikut tabel alumni MA 

NU Safinatul Huda yang mengabdikan diri bagi pendidikan di 

Karimunjawa. 
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Tabel 4.3.  Alumni Safinatul Huda yang Mengabdikan Diri bagi 
Pendidikan di Karimunjawa 

No Nama Jabatan 

1 Arif Mursalim Guru SDN 05 Kemujan 

2 Isnaini Guru RA Al Mutaqin Mrican 

3 Dian Arista Guru SDN 04 Kemujan 

4 Dwi Jayanto Guru SDN 06 Karimunjawa 

5 Fatamawati Guru TK Manbaul Ulum Batulawang 

6 Gunawan Guru MA NU Safinatul Huda 

7 Hasyim As’ari Staf Tata Usaha MTs Safinatul Huda 

8 Lusiana Guru MTs Safinatul Huda 

9 Musthafa Kamal Ali Guru SDN 01 Kemujan 

10 Nismawati Guru di MA NU Safinatul Huda 

11 Nur Asia Guru TK Miftakhul Huda Jelmun 

 Sumber: Data KAMUS (Keluarga Alumni MA NU Safinatul Huda). 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa alumni dari MA NU 

Safinatul Huda banyak yang mengabdikan dirinya di tingkat TK, SD, 

SLTP, dan SLTA baik menjadi guru atau staf.  Banyakanya, Alumni 

Safinatul Huda yang mengabdiakan dari bagi pendidikan Karimunjawa 

akan mengatasi permasalahan klasik dalam dunia pendidikan di 

Karimunjawa. Pada musim libur semesteran atau lebaran banyak guru-

guru yang berasal dari luar Karimunjawa yang telat datang mengajar di 

Karimunjawa. Dampak dari ketelatan tersebut banyak pelajaran yang 

kosong sehingga peserta didik ketinggalan mata pelajaran.  Ketelatan ini 
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bukan tanpa sebab karena jarak dan rasa kangen yang begitu besar kepada 

keluarga, selama berbulan-bulan mengajar di Karimunjawa. Kekosongan 

jam mata pelajaran di beberapa sekolah di Karimunjawa mulai teratasi, 

ketika MA NU Safintul Huda meluluskan alumni pertamnya, tahun 2007 

sampai sekarang. Alumni MA NU Safinatul Huda banyak yang menjadi 

Guru tetap atau Guru pebantu di beberapa Sekolah di  Karimunjawa. 

4. Peran dalam Pengembangan Pendidikan Islam 

Penduduk Karimunjawa sebagian besar merupakan masyarakat 

nelayan. Karakter masyarakat nelayan tentunya berbeda dengan 

masyarakat perkotaan yang mana cara bertahan hidup, mereka cendrung 

lebih keras karna dipengaruhi oleh faktor letak geografis daerahnya, 

demikian juga dengan budaya yang ada di Karimunjawa. Serta kesadaran 

masyarakat terhadap pendidikan masih tergolong rendah, hal ini dapat 

dilihat dari minimnya kepudulian masyarakat nelayan terhadap pendidikan 

putra-putrinya, leih-lebih terhadap pendidikan agama islam yang jelas-

jelas diperlukan sekali dalam kehidupan sehari-hari. Dalam eraglobalisasi 

seperti sekarang ini tantanagan hidup semakin berat, serta maraknya 

budaya modernisasi yang masuk dari luar belum tentu mempunyai nilai 

positif dalam kehidupan masyarakat Karimunjawa. Oleh karena itu untuk 

menghadapi segala kemungkinan buruk yang akan terjadi dari akibat 

masuknya budaya-budaya baru, maka diperlukan sebuah filter untuk 

menyaring budaya tersebut. Dalam hal ini Yayasan Pendidikan Safinatul 

Huda yang berbasis agama islam mempunyai peranan penting dalam 
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megembangkan pendidikan agama islam di Karimunjawa, agar generasi 

penerus Karimunjawa tidak keluar dari koridor norma yang bisa merusak 

moral, dan norma yang sudah ada.         

Lembaga Pendidikan Safinatul Huda yang memiliki kurikulum 

Islam yang didalamnya terdapat mata pelajaran Aqidah Akhlaq, Al-Qur’an 

Khadis, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dan Nahwu-Shorof. 

Aqidah Akhlak didalamnya mengajarakan tentang tingkah laku, tabi’at, 

watak, moral atau budi pekerthi baik dan mulia yang sesuai dengan ajaran 

Islam. Al-Quran Khadis yang didalamnya menyuruh umat Islam untuk 

berbuat yang sesuai dengan syariat Islam dan melarang perbuatan yang 

tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu Al-Qur’an dan Khadis. Fiqih 

didalamnya mengajarkan tentang Hukum-hukum Islam yang akan 

menuntun umatnya dijalan yang benar sesuai dengan Syariat Islam. 

Bahasa Arab adalah mata pelajaran yang akan membantu memahami 

tentang  Agama Islam karena banyak kitab-kitab tentang ajaran Islam 

mengunakan Bahasa Arab. Mata Pelajaran tersebut diharapakan akan 

membuat siswa Safinatul Huda tidak hanya cakap dalam hal duniawai 

akan tetapi kepentigan akhirat juga terpenuhi. 

Untuk menambah pemahaman tentang agama Islam bagi  siswa 

dan siswi Safinatul Huda, Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 

mengadakan pesantren kilat yang diadakan di bulan Romadhon. Pesantren 

kilat ini diwajibkan bagi selurah sisiwa dan siswi MTs Safinatul Huda dan 

MA NU Safinatul Huda. Dalam pesantren kilat ini materi yang diajarkan 
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mengenai kitab-kitab kuning, talaim muatalim, dan lain-lalin. Pesantren 

kilat ini dilaksankan dari awal bulan Romadhon sampai hari ketiga 

sebelum Romadhon. 

5. Sekolah gratis bagi orang yang tidak mampu. 

Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan, menyerap, dan 

menyebarluaskan pengetahuan, namun akses terhadap pendidikan tidak 

tersebar secara merata, dan golongan miskin paling sedikit mendapat 

bagian, kasus ini dapat dilihat dibeberapa daerah di Indonesia. Padahal, 

dalam sila ke lima Pancasila disebutkan “keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia”. Melihat sila tersebut Pendidikan harus di laksanakan 

seadil-adilnya bagi seluruh rakayat Indonesia. Ironisnya, banyak 

masyarakat kurang mampu yang tidak mengenyam pendidikan. Dalam 

rangka mengamalkan pancasila sila kelima, Yayasan Pendidikan Safinatul 

Huda menyediakan sekolah gratis bagi anak-anak Karimunjawa yang 

berasal dari latar belakang orang yang tidak mampu. Setiap siswa yang 

mendapat beasiswa di MTs Safinatul Huda dan MA NU Safinatul Huda 

tidak dikenakan biaya apapun sampai menuntaskan pendidikanya dan 

mendapatkan perlengkapan sekolah seperti seragam dan sebagainya. 

Menurut penuturan Hidayatul Qiptiyah (Waka Kesiswaan MA NU 

Safinatul Huda) siswa yang mendapat beasiswa, selalu mendapat 

bimbingan dan pantauan dari pihak sekolah agar siswa tersebut tetap 

sekolah karena kalau tidak mendapat bimbingan siswa-siswa tersebut 
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biasanya jarang masuk kelas, lebih memilih bekerja di Laut untuk 

membantu Orang tuanya (Wawancara, 19 Mei 2013). 

6. Menyadarkan Masyarakat akan pentingnya pendidikan. 

 Yayasan Pendidikan Safinatul Huda yang bergerak dalam bidang 

pendidikan memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap 

pendidikan di Karimunjawa. Masyarakat Karimunjawa yang memilki 

tingkat kesadaran yang rendah dalam bidang pendidikan menjadi tugas 

yang serius bagi Yayasan Pendidikan Safinatul Huda. Dari awal 

berdirinya yaitu tahun 2001 Yayasan Pendidikan Safinatul Huda mulai 

mengembar-gemborkan akan pentingnya pendidikan.  

 Yayasan Pendidikan Safinatul Huda  menyiarkan akan pentingnya 

pendidikan dari berbagai situasi dan kesempatan. Melalui pengajian, 

perkumpulan warga, masuk sekolah-sekolah dan pengunaan media yang 

mengajak masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi kemajuan 

Karimunjawa. Berikut kutipan wawancara langsung dengan Hisyam 

Zamroni: 

“Banyak masyarakat Karimunjawa pada saat itu masih bersifat 
kolot menganggap pendidikan tidak penting itu tidak penting 
mas. Masyarakat Karimunjawa beranggapan, seng penteng iso 
moco, iso ngo laot kanggo ngingoni anak bojo. Agar masyarakat 
Karimunjawa memiliki kesadaran akan pentinnnya pendidikan, 
kami dari pihak Yayasan melakukan dengan berbagai 
pendekatan seperti di pengajian tiap desa, perkumpulan warga, 
masuk sekolah-sekolah dan pengunaan media-media tentang 
pentingnya pendidikan” (wawancara tanggal 19 Mei 2013). 
    

Sedangkan, menurut penuturan Bukari (Masyarakat Karimunjawa) 

sebelum Yayasan Pendidikan Safinatul Huda berdiri, orang tua di 
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Karimunjawa kebanyakan menganggap pendidikan tidak penting dan di 

nomorduakan, yang penting bisa menangkap ikan di laut yang nantinya 

bisa menghidupi keluarganya kelak, kini pola pikir tersebut sudah mulai 

terkikis dan menganggap pendidikan itu sangat penting bagi anak-

anaknya semenjak Safinatul Huda lahir (Wawancara, 23 Mei 2013). 

 Berbagai pendekatan yang dilakukan oleh yayasan memang 

berdampak positif bagi pendidikan di Karimunjawa. Banyak orang tua di 

Karimunjawa yang menyekolahkan anaknya kejenjang SLTP, SLTA dan 

Perguruan Tinggi yang memang salah satu faktornya disebabkan oleh 

bebagai pendekatan yang dilakukan Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 

mengenai pentingnya pendidikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Pada tahun 2001 sampai tahun 2012 banyak anak Karimunjawa yang 

melanjutkan pendidikan kejenjang SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. 

Pada tahun 2012 tingkat pendidikan masyarakat Karimunjawa yang 

melanjutkan Perguruan Tinggi berjumlah 57 orang, Akademi berjumlah 16 

orang, SLTA berjumlah 340 orang, SLTP berjumlah 826 orang, dan SD 

berjumlah 1.722 orang. Hal ini justru terbalik bila dibandingkan sebelum 

tahun 2001. Tingkat pendidikan masyarakat Karimunjawa sebelum tahun 

2001 yang melanjutkan Perguruan Tinggi berjumlah 9 orang, Akademi 

berjumlah 5 orang, SLTA berjumlah 13 orang, SLTP berjumlah 42 orang, 

dan SD 1415 orang. Meningkatnya pendidikan di Karimunjawa pada tahun 

2012 disebabkan karena menambahnya sarana pendidikan dan juga 

kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat Karimunjawa.  

Sarana Pendidikan atau Sekolah di Karimunjawa pada tahun 2001-2012 

sudah menjangkau sampai tingkat SLTA. Sebelum tahun 2001 hanya 

terdapat 2 Taman Kanak-kanak yang satu terletak di Desa Kemujan dan 

Desa Karimun, memiliki 12 SD enam di Desa Karimun, empat di Kemujan 

dan dua di Desa Parang. Kemudian, untuk Sekolah Lanjutan Tingkat 
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Pertama (SLTP) hanya ada 1 yaitu SMPN 01 Karimunjawa yang terletak di 

Desa Karimun dan juga belum tersedianya sarana pendidikan tingkat SLTA 

apalagi Perguruan Tinggi. 

Pada tahun 2001 mulailah berkembangnya pendidikan bagi masyarakat 

Karimunjawa di tingkat menengah. Tahun 2001 Pendidikan tingkat SLTP 

yang kedua di Karimunjawa telah lahir yaitu MTs Safinatul Huda terletak 

didesa kemujan yang berstatus swasta. Pada tahun 2004 berdirilah tingkat 

SLTA pertama Karimunjawa yaitu MA NU Safinatul Huda yang berstatus 

swasta. Tahun 2005 berdiri pendidikan tingkat SLTA SMKN 01 

Karimunjawa. Pada tahun 2009 berdiri pendidikan tingkat SLTP ke 3 di 

Karimunjawa yang berstatus Negeri yaitu SMPN 2 Karimunjawa yang 

terletak di Desa Parang. 

Sampai tahun 2012 sarana pendidikan di Karimunjawa terdapat 10 TK 

(2 di Karimun, 4 di Kemujan, dan 2 di Parang), memiliki  14 SD ( 7 di 

Karimun, 4 di Kemujan, dan 3 di Parang), ditingkat SLTP Karimunjawa 

memiliki 3 SLTP yaitu 2 SMP Negeri (SMPN 01 Karimunjawa yang 

terletak di Desa Karimun dan SMPN 02 terletak di Desa Parang) dan satu 

Madrasah Tsanawiyah swasta terletak di Desa Kemujan. Pendidikan tingkat 

SLTA ada dua yaitu  SMKN 01 Karimunjawa yang terletak di Desa 

Karimun dan Madrasah Aliyah di Desa Kemujan. 

2. Yayasan Pendidikan Safinatul Huda, didirikan oleh seorang anak muda dari 

Jepara yaitu Hisyam Zamroni pada tahun 2001. Bermula dari keprihatinan 

akan rendahnya tingkat pendidikan di Karimunjawa, dengan banyaknya 
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peserta didik tamatan sekolah dasar (SD) di Karimunjawa yang tidak dapat 

melanjutkan kejenjang pendidikan menengah, dan belum adanya 

pendidikan sekolah lanjutan yang berbasis Agama Islam. Padahal untuk 

mendapatkan pendidikan sekolah lanjutan yang berbasis Agama Islam 

(Madrasah Tsanawiyah) harus menyeberang ke Jepara yang terpisah oleh 

laut sekitar 100 km dan sudah barang tentu harus diimbangi dengan biaya 

yang cukup tinggi. Keadaan ini menyulitkan masyarakat Karimunjawa 

yang rata-rata berekonomi menengah kebawah. Apalagi, pada saat itu di 

Karimunjawa hanya ada satu pendidikan tingkat SLTP yaitu SMP N 01 

Karimunjawa, yang belum bisa menampung anak-anak Karimunjawa yang 

ingin melanjutkan sekolah tingkat SLTP. Melihat kondisi tersebut sehingga 

Hisyam Zamroni memiliki gagasan untuk mendirikan Yayasan Pendidikan 

Safinatul Huda yang berbasis Agama Islam. 

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda pertama kali  hanya mengelola 

MTs Safinatul Huda. Gedung yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar awalnya-pun masih meminjam gedung Madarasah Diniah di Desa 

Kemujan, tapi kondisi tersebut tidak menurunkan semangat guru untuk 

mengajar dan semangat anak Karimunjawa yang ingin melanjutkan 

sekolah. Dalam perkembangan waktunya atas bantuan masyarakat dan 

berbagai pihak akhirnya MTs Safinatul Huda memiliki gedung sendiri 

untuk digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. 

Pada tahun 2004 ketika MTs Safinatul Huda Karimunjawa meluluskan 

alumni pertamanya, kepala sekolah MTs Safinatul Huda, Hisyam Zamroni 
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langsung mendirikan MA NU Safinatul Huda agar nantinya anak-anak 

yang lulus dari MTs Safinatul Huda tidak hanya berhenti di jenjang SLTP, 

dan juga diilhami dari rendahnya SDM dan semangat memajukan 

pendidikan anak nelayan miskin di Karimunjawa. Pada tahun 2011 untuk 

melebarkan sayapnya, dalam memajukan pendidikan di Karimunjawa MA 

NU Safiantul Huda membuat kelas baru di Pulau Parang agar siswa dan 

siswi Parang tidak perlu jauh-jauh ke Pulau Kemujan untuk mengikuti 

proses belajar mengajar. Walaupun, ada beberapa siswa yang masih tetap 

sekolah di Desa Kemujan. 

3. Yayasan  Pendidikan adalah tempat transfer ilmu pengetahuan dan budaya 

(peradaban). Melalui praktik pendidikan, peserta didik diajak untuk 

memahami bagaimana sejarah atau pengalaman budaya dapat 

ditransformasi dalam zaman kehidupan yang akan mereka alami serta 

mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang 

ada didalamnya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sebuah yayasan 

pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap corak dan 

karakter masyarakat. Sebagai sistem sosial, yayasan pendidikan harus 

memiliki fungsi dan peran dalam perubahan masyarakat menuju ke arah 

perbaikan dalam segala lini. Begitu pula, dengan Yayasan Pendidikan 

Safinatul Huda pada tahun 2012 sudah berusia 12 tahun kini telah banyak 

berperan terhadap kehidupan masyarakat Karimunjawa dalam berbagai 

bidang sosial budaya, keagaman, terutama dalam bidang pendidikan. Oleh 

karena itu, Yayasan Pendidikan Safinatul Huda dapat dikatakan sebagai 
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agen perubahan artinya Yayasan Pendidikan Safinatul Huda sebagai 

lembaga pendidikan mampu melakukan perubahan terhadap kehidupan 

masyarakat di Karimunjawa. 

Pendidikan Safinatul Huda memiliki peran yang sangat besar bagi 

perkembangan dan kemajuan pendidikan di Karimunjawa. Peranan 

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda bagi pendidikan di Karimunjawa 

adalah menyediakan pendidikan tingkat SLTP dan SLTA di Karimunjawa, 

alumni yang memiliki motivasi kuliah yang tinggi, alumni yang 

mengabdikan bagi pendidikan di Karimunjawa, peran dalam 

pengembangan Pendidikan Islam, Sekolah gratis bagi orang yang tidak 

mampu, dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan. 
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B. Saran 

Sebagai bagian akhir dari karya ini akan dikemukakan beberapa saran 

yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Yayasan 

Pendidikan Safinatul Huda dan Pendidikan di Karimunjawa  di masa yang 

akan datang. 

1. Sebagai Yayasan Pendidikan yang menjadi kebanggan masyarakat 

Karimunjawa, Yayasan Pendidikan Safinatul Huda harus bertujuan untuk 

meningkatkan mutu atau kualiatas pendidikanya, lebih tertib, dan lebih 

disiplin. 

2. Demi tercapainya pendidikan yang bermutu Yayasan Pendidikan Safinatul 

Huda hendakalah menambah sarana dan fasilitas pendidikannya seperti 

buku-buku penunjang mata pelajaran, dan kelengkapan Laboratorium yang 

belum memadai. 

3. Intensitas dan kerjasama antara masyarakat dan yayasan harus tetap dijaga 

agar tercapainya pendidikan yang bersinergi dengan kebutuhan 

masyarakat. 
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Lampiran 1 

 

PETA KABUPATEN JEPARA 

 

 

Sumber :  

http://www.btravindonesia.com/kabupaten-jepara (diunduh 30 Juni 2013) 
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Lampiran 2 

PETA KARIMUNJAWA 

 

 

Sumber: 

http://www.btravindonesia.com/wisata-taman-laut-karimunjawa.html/peta-
pulau-karimunjawa (diunduh 30 Juni 2013) 
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Lampiran 3 

 

DENAH YAYASAN PENDIDIKAN SAFINATUL HUDA 
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Lampiran 4 

INSTRUMEN PENELITIAN 

A. Pedoman Pengamatan 

NO Hal-hal yang diamati Hasil Pengamatan 

1.  Sekolah-sekolah di 

Karimunjawa 

 

2.  Yayasan Pendidikan Safinatul 

Huda 

 

a. Letak  

b. Bangunan Yayasan  

3.  MTs dan MA NU Safainatul 

Huda 

 

a. Letak  

b. Bangunan Sekolah  

 

B. Pedoman Wawancara 

1. Sasaran Wawancara 

a. Pendiri Yayasan Safinatul Huda 

b. Masyarakat dan Tokoh masyarakat Karimunjawa  

c. Kepala Sekolah MTs dan MA Safinatul Huda 

d. Siswa MTs dan MA Safinatul Huda 
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2. Hal-hal yang ditanyakan 

a. Pendiri Yayasan Safinatul Huda 

1) Kapan Yayasan Pendidikan Safinatul Huda Berdiri ? 

2) Apa yang melatar belakangi didirikannya Yayasan Pendidikan 

Safinatul Huda ? 

3) Pihak-pihak mana yang membantu didirikannya Yayasan 

Pendidikan Safinatul Huda ? 

4) Bagaimana kondisi pendidikan Karimunjawa sebelum 

didirikannya Yayasan Pendidikan   Safinatul Huda ? 

5) Berapa sekolah yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Safinatul 

Huda ? 

6) Bagaimana perkembangan Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 

hingga samapai saat ini ? 

7) Bagaimana hubungan Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 

dengan masyarakat karimunjawa ? 

8) Bagaimana peran Yayasan Pendidikan Safinatul Huda terhadap 

pendidikan masyarakat nelayan di Karimunjawa ? 

b. Mayarakat dan tokoh masyarakat 

1) Bagaimana kondisi pendidikan karimunjawa sebelum adanya 

Yaysan Pendidikan Safinatul Huda ? 

2) Bagaimana kondisi pendidikan di karimunjawa sejak berdirinya 

Yayasan Pendidikan Safinatul Huda ? 
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3) Apa pandangan bapak/ibu mengenai Yayasan Pendidikan 

Safinatul Huda ? 

4) Seberapa pentingkah Yayasan Pendidikan Safinatul Huda bagi 

pendidikan di Karimunjawa ? 

5) Bagaimana hubungan Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 

dengan masyarakat Karimunjawa ? 

6) Apa kontribusi masyarakat bagi perkembangan Yaysan 

Pendidikan Safinatul huda ?  

c. Siswa MTs dan MA NU Safinatul Huda 

1) Bagaimana kondisi Madrasah ? 

2) Bagaimana pelayanan pendidikan di Madrasah ? 

3) Apa panadangannya mengenai Madrasah ? 

d. Kepala sekolah MTs dan MA NU Safinatul Huda 

1) Kapan Madrasah ini berdiri ? 

2) Fasilatas apa saja yang dimiliki oleh Madrasah ? 

3) Bagaimana keadaan sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh 

Madrasah ? 

4) Bagaimana perkembangan Yayasan Pendidkan Safinatul Huda ? 

5) Seberapa pentingkah Yayasan Pendidikan Safinatul Huda bagi 

pendidikan di Karimunjawa ? 
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C. Dokumen 

Digunakan untuk mendapatkan catatan tentang : 

1. Sejarah Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 

2. Kondisi Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 

3. Sekolah Yang dikelola Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 

4. Kondisi Masyarakat Karimunjawa 

5. Jumlah Penduduk 
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Lampiran 5 

DAFTAR NAMA INFORMAN 

1. Nama : H. Hisyam Zamroni, S.Ag. MSI 

Umur  : 40 thn. 

Pekerjaan  : Kepala MA NU Safinatul Huda/Pendiri Yayasan Pendidikan      
Safinatul Huda 

Alamat  : Kemujan Karimunjawa 

2. Nama : Rosyidi 

Umur  : 54 thn 

Pekerjaan  : Kepala Yayasan Pendidikan Safinatul Huda  

Alamat  : Kemujan, RT01/RW04, Kemujan Kec. Karimunjawa 

3. Nama : Khoirul Anam, S.HI 

Umur  : 42 thn 

Pekerjaan  : Kepala Sekolah MTs Safinatul Huda 

Alamat  : Karimun, RT07/RW04 Kec. Karimunjawa 

4. Nama : Muslikin 

Umur  : 46 thn 

Pekerjaan  : Pegawai Kecamatan Karimunjawa 

Alamat  : Kemujan, RT 02/RW 01 Kemujan Kec. Karimunjawa  

5. Nama : Yuda Antoni, SE 

Umur  : 39 thn 

Pekerjaan  : Lurah Desa Kemujan 

Alamat  : Kemujan, RT 02/ RW 01 Kemujan Kec. Karimunjawa 

6. Nama : Siti Kholifah, S.Pd 

Umur  : 34 tahn 

Pekerjaan  : Guru 
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Alamat  : Gon Boyo, RT 03/ RW 02 Kec. Karimunjawa 

7. Nama : Bukari 

Umur  : 61 thn 

Pekerjaan  : Nelayan 

Alamat  : Telaga RT 01/ RW 03 Kemujan Kec. Karimunjawa 

8. Nama : Marioto 

Umur  : 35 thn 

Pekerjaan  : Nelayan 

Alamat  : Batulawang RT O4/ RW O4 Kemujan Kec. Karimunjawa 

9. Nama : Khoirul Huda 

Umur  : 17 thn 

Pekerjaan  : Pelajar di MA NU Safinatul Huda 

Alamat  : Mrican RT 03/ RW 04 Kemujan Kec. Karimunjawa   

10. Nama : Zainul  Fatah 

Umur  : 15 thn 

Pekerjaan  : Pelajar di MTs Safinatul Huda 

Alamat  : Mrican RT 05/RW 04 Kemujan Kec. Karimunjawa 
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Lampiran 6 

SURAT KETERANGAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama  : 

Umur  : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

Menerangkan bahwa saya  telah diwawancarai oleh mahasiswa dari Universitas 

Negeri Semarang (UNNES) 

Nama  : Mukminin 

NIM  : 3101409103 

Jurusan : Sejarah (Pendidikan Sejarah) 

Hal : Wawancara berkenaan dengan Yayasan Pendidikan Safinatul   

Huda dan  Pendidikan di Karimunjawa 

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya 

 

……;…………………………. 

 

   

(………………………………) 

 



101 
 

  
 

 

 

 



102 
 

  
 

Lampiran 7 

SUSUNAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN SAFINATUL HUDA 

1. Pelindung : Kepala Desa Kemujan 

2. Ketua       : 1. Rosyidi 

3. Ketua       : 2. Nor Fathoni 

4. Sekretaris: 1. Muslikhun, S.Pd.I 

5. Sekretaris: 2. Bambang Kunarto 

6. Bendahara: 1.  Muh. Sakim 

7. Bendahara: 2.  Muslikhin 

8. Tata usaha: 1.   Ali Munawar 

2.  Sungatno 

Sumber : Data Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 
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Lampiran 8 

Struktur Organisasi Lembaga Pendidikan Safinatul Huda 

1. MTs Safinatul Huda 

a) Kepala Madrasah : Khoirul Anam, S.HI  

b) Waka Kurikulum : Kholifiyatul Nida, S.Pd 

c) Waka Kesiswaan : Moh. Rifa’I, S,Pd.I 

d) Waka Humas       : Tajudin, S.Pd.I 

e) Kepala Urusan Tata Usaha : Ahsarudin, S.Pd 

f) Urusan Perpustakaan : Lafil Musholina, S.Pd 

2. MA NU Sasfinatul Huda 

a) Kepala Sekolah   : Hisyam Zamroni, S.Ag. M.SI 

b) Waka Kurikulum : Muhsin Alatas S.Pd.I  

c) Waka Kesiswaan : Hidayatul Qiptiyah, S.Pd 

d) Waka Huma        : Yuda Antoni Gaduel, S.E 

e) Kepala Urusan Tata Usaha : Mustagfirin, S.Pd 

f) Urusan Perpustakaan : Magfiratul Hasanah, S.Pd.I 

 Sumber: Data Yayasan Pendidikan Safinatul Huda 
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Lampiran 9  

MATA PELAJARAN DAN GURU MTs SAFINATUL HUDA 

    No Mata Pelajaran Guru 

1.  Al Qur’an Hadits Akhmad Kholiqin, S.Ag 

2.  Aqidah Akhlak Akhmad Fathoni 

3.  Bahasa Arab Kholiq, S.Pd.I 

4.  Bahasa Inggris Azam Musthofa, S.Pd 

5.  Bahasa Jawa Ahsarudin, S.Pd 

6.  Fiqih Khoirul Anam, S.HI 

7.  Ilmu Pengetahuan Alam Siti Hanifah, S.Pd 

8.  Ilmu Pengetahuan Sosial Sumariyanto, S.Pd 

9.  Ke-NU-an Khoirudin A.Md 

10.  Kertangkes Lafil Musholina, S.Pd 

11.  Matematika Kholifiyatul Nida, S.Pd 

12.  Nahwu-Shorof Moh. Rifa’I, S,Pd.I 

13.  Pendidikan Lingkungan 

Hidup 

Balai Taman Nasional 

Karimunjawa (BTN) 

14.  Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan  

Agus Salim, S.Pd. 

15.  Sejarah Kebudayaan Islam Tajudin, S.Pd.I 

Sumber: Data Mts Safinatul Huda 
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Lampiran 10 

MATA PELAJARAN DAN GURU MA NU SAFINATUL HUDA 

No Mata Pelajaran Guru 

1.  Al Qur’an Hadits Akhmad Kholiqin, S.Ag 

2. Aqidah Akhlak Lumatus Shofrok, S.Pd.I 

3. Bahasa Arab Muhsin Alatas, S.Pd.I 

4. Bahasa Indonesia Muniati, S.Pd 

5. Bahasa Inggris Bagus Ririh Irawan, S.Pd 

6. Bahasa Jawa Ahsarudin, S.Pd 

7. Ekonomi-Akuntansi Yuda Antoni, SE 

8. Fiqih Suaibah Aslamiyah, A.Md 

9. Fisika Chofid Nasul Ichrom, A.Ma 

10. Geografi Hidayatul Qiptiyah, S.Pd. 

11. Ke-NU-an Ansor, S.HI 

12. Kimia Chofid Nasul Ichrom, A.Ma 

13. KTK Sida Nur Halimah,  S.Pd.I 

14. Matematika Siti Kholifah, S.Pd 

15. Nahwu Moh. Rifa’I, S.Pd.I 

16. 
Pendidikan Lingkungan 

Hidup 

BTN (Balai Taman Nasional) 

Karimunjawa 

17. 
Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan 
Mustagfirin. S.Pd 

18. Pengembangan Diri Siti Nurwati, S.Pd 

19. PKn HIdayatul Qiptiyah, S.Pd. 

20. Sejarah Umum Mukhayati, S.Pd.I 

21. Sejarah Kebudayaan Islam Ansor, S,H.I 

22. Sosiologi Moh. Sofi’I, S,Pd.I 

23. TIK Magfiratul Hasanah, S.Pd.i 

Sumber : Data MA NU Safinatul Huda 
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Lampiran 11 

SISWA DAN SISWI MA NU SAFINATUL HUDA YANG MELANJUTKAN 

KULIAH 

1. Arif Mursalim (INISNU Jepara tahun 2007 Jurusan Pendidikan Agama 

Islam) 

2. Gunawan (INISNU Jepara tahun 2007 Jurusan Pendidikan Agama Islam) 

3. Haniah (INISNU Jepara tahun 2007 Jurusan Dakwah Islam) 

4. Lusiana (INISNU Jepara tahun 2007 Jurusan Pendidikan Agama Islam) 

5. Nismawati (IAIN Walisongo tahun 2007 Jurusan Biologi) 

6. Nur Hidayah (INISNU Jepara tahun 2007 Jurusan Dakwah islam)  

7. Vitriya Hamida (IAIN Walisongo tahun 2007 Jurusan fisika) 

8. Assariful Fata (UNIKA tahun 2008 Jurusan Perikanan) 

9. Abdul Rouf (INISNU Jepara tahun 2008 Jurusan Pendidikan Agama Islam) 

10. Dwi Jayanto (IAIN Walisongo tahun 2008 Jurusan Bahasa Arab) 

11. Nuryadin (INISNU Jepara tahun 2008 Jurusan Pendidikan Agama Islam) 

12. Dian Arista (UNNES tahun 2009 Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar) 

13. Efhan Tantra Sintara (Univesitas Jana Badra Yogyakarta tahun 2009 Jurusan 

Akuntansi)  

14. Eklas Anam (INISNU Jepara tahun 2009 Jurusan Pendidkan Agama Islam) 

15. Eni Fitrianingsih (AKBID Yogyakarta tahun 2009) 

16. Ismawati (STMIK AMIKOM Yogyakarta tahun 2009 Jurusan Teknik 

Informatika ) 

17. Fakhrur Rozi (IKIP Veteran tahun 2009 Jurusan Pendidikan Geografi) 
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18. Fatmawati (IAIN Walisongo tahun 2009 Jurusn Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah) 

19. Mas’ud Dwi Jayanto (STIENU Jepara tahun 2009 Jurusan Manajemen) 

20. Misbakhul Anam (STIENU Jepara tahun 2009 Jurusan Manajemen) 

21. Mukminin (UNNES tahun 2009 Jurusan Pendidikan Sejarah) 

22. Musthafa Kamal Ali (UNNES tahun 2009 Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar) 

23. Nur Listiono (STIENU Jepara tahun 2009 STIENU Jepara Jurusan 

Akuntansi) 

24. Singgi Listiawan (INISNU Jepara tahun 2009 Jurusan Pendidikan Agama 

Islam) 

25. Siti Ruqoyah (STIKES Muhammadiyah Kudus tahun 2009 Jurusan 

Keperawatan) 

26. Okta Viani (STTKD Yogyakarta tahun 2009 Jurusan Manajemen 

Transportasi) 

27. Zainal Arifin (IAIN Walisongo tahun 2009 Jurusan Ekonomi Syariah) 

28. Efi Susanti (UNNES tahun 2010 Jurusan Pendidikan Matematika) 

29. Nanik Maharati (UNNES tahun 2010 Jurusan Pendidikan Geografi) 

30. Nur Rochimah (UNNES tahun 2010 Jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi) 

31. Anwar mubharok (IKIP Veteran tahun 2010 Jurusan Pendidikan Sejarah) 

32. Iskandar (Universitas Sarjanawiata Taman Siswa tahun 2011 Jurusan 

Psikologi) 
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33. Chusnul Chotimah ( Universitas Jana Badra  tahun 2010 Menejemen 

Perusahaan) 

34. Bakharudin (UNIROW Tuban tahun 2010 Jurusan Perikanan) 

35. Khoirul Amin (UNWAHAS tahun 2010 Jurusan Hukum) 

36. Naim Al Adzim (UNNES tahun 2010 Jurusan Pendidikan Geogradi) 

37. Reni Fatmawati (UNWAHAS tahun 2011 Jurusan Farmasi) 

38. Evi Darmisuryani (UNWAHAS tahun 2011 Jurusan Teknik Mesin) 

39. Sofa maulana (Universitas Sarjanawiata Taman Siswa tahun 2011 Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar) 

40. Aris nur salim (Universitas Sarjanawiata Taman Siswa tahun 2011 Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar) 

41. Novi rahayu (AKBID Al-Hikamah Mayong Jepara) 

42. Nila safitri ( UNNES tahun 2010 Jurusan Ekonomi Akuntansi) 

43. Rizki Raharjo (UNNES tahun 2010 Jurusan Pendidikan Jasmani dan 

Keolahragaan) 

44. Suryadi (UNNES tahun 2010 Jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi) 

45. Samian (UNNES tahun 2010 Jurusan Pendidikan Sosiologi ) 

46. Widya Rahma (UNNES tahun 2010 Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia ) 

47. Stefani Tantra Sintara  (UNNES tahun 2011 Jurusan Pendidikan Ekonomi 

Perkantoran) 

48. Nur Khamidah ( UNNES tahun 2012 Jurusan Geografi) 

49. Ruwaidah (IAIN Wali Songo tahun 2012 Jurusan Ilmu Filsafat Islam)  

50. Ulisathul Muchofifah (UNNES tahun 2012 Jurusan Pendidikan Ekonomi) 
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51. Sri Wijayanti (UNWAHAS tahun 2012 Jurusan Hukum) 

52. Oktavian Yuda (UNWAHAS tahun 2012 Jurusan Tehnik Mesin) 

53. Yuni Tari Amalia ( Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta tahun 2012 Jurusan 

Perikanan) 

54. Agus Hermawan (STTA Adisucipto tahun 2012 Jurusan Teknik 

Penerbangan)  
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Lampiran 12 

GAMBAR-GAMBAR 

 

Gambar 1. Hisyam Zamroni : Pendiri Yayasan Pendidikan Safinatul  

  Huda (Dok. Hisyam Zamroni). 
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Gambar 2. Kantor Yayasan Pendidikan Safinatul Huda  

(Sumber: Dokumentasi pribadi). 

 



112 
 

  
 

 

Gambar 3. MA NU Safinatul Huda (Sumber: Dokumentasi pribadi). 

 

 

 

Gambar 4. MTs Safinatul Huda (Sumber: Dokumentasi pribadi). 
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Gambar 5.  Koperasi Safinatul Huda (Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

 

 

Gambar 6.  Asrama Safinatul Huda (Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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Gambar 7.  Tempat Parkir Safinatul Huda (Sumber: Dokumentasi 

pribadi) 

 

 

Gambar 8.  Lab. Bahasa Safinatul Huda (Sumber: Dokumentasi pribadi) 

 

 


