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SARI 
 

Widyawati, Ani. 2010. Sejarah Berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Nasima dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Umat Islam di Kota Semarang 
1997-2009. Skripsi, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Semarang.116h. 
 
Kata Kunci : Sejarah, Pengaruh dan Pendidikan Umat Islam di kota 
Semarang. 
 
 Perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia dari masa pra kolonoial sampai 
era reformasi ini tak bisa dilepaskan dari elemen penting yang disebut agama. 
Mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Banyak orang 
menyatakan bahwa pendidikan Islam di Indonesia sama tuanya dengan 
pertumbuhan dan perkembangan umat Islam di bumi nusantara. Sebelum tahun 
1990an, jenis sekolah umum yang berbasis Islam diminati oleh masyarakat 
menengah ke bawah namun setelah tahun 1990an di banyak kota besar di jawa 
banyak sekolah Islam didirikan dengan tujuan membantu keluarga menengah ke 
atas dengan jenis lembaga pendidikan alternatif yang sangat menjanjikan. SMP 
Nasima adalah salah satu SMP swasta di kota Semarang yang bernaung di bawah 
Yayasan Pendidikan Islam Nasima berdiri pada tahun 1997. Keunikan dari SMP 
ini antara lain; pertama kata “Nasima” yang melekat sebagai identitasnya 
merupakan kepanjangan dari nasionalis dan agama, berbeda dengan sekolah 
berbasis Islam pada umumnya yang biasa menggunakan istilah istilah yang 
familiar dalam dunia Islam seperti Al Azhar, Hidayatullah, Cahaya Umat dan lain 
lain, kedua sebagian besar anak didiknya berasal dari golongan menengah ke atas 
merupakan suatu fenomena di luar kewajaran, dan ketiga menerapkan sistem 
pembelajaran  full day school. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa SMP 
Nasima didirikan (2) Bagaimana Pengaruh SMP Nasima terhadap pendidikan 
umat Islam di kota Semarang. 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Sejarah 
SMP Nasima (2) Pengaruh SMP Nasima terhadap pendidikan umat Islam di kota 
Semarang. 
 Penelitian ini menggunaan pendekatan historis, metode pengumpulan data 
dengan kajian lapangan berupa observasi dan wawancara serta studi dokumen. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Nasima  dan kota Semarang. Setelah data di 
kumpulkan , pengujian data dilakukan dengan kritik sumber yaitu dengan menguji 
keaslian sumber dan membandingkan antara data yang satu dengan yang lain, 
seperti membandingkan hasil wawancara dengan bukti tertulis. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa SMP Nasima lahir 
dilatarbelakangi oleh cita cita pendiri yaitu Yusuf Nafi’ pada tahun 1976 atas 
keprihatinanya melihat kondisi pendidikan di Indonesia yang dirasa kurang 
membekali anak didik dengan kompetensi dan akhlak yang mulia. Pendiri Nasima 
berharap bisa membentuk generasi Indonesia yang memiliki kompetensi, rasa 
nasionalisme dan dasar agama yang kuat. Keberadaan SMP ini sedikit banyak 



 

telah memberikan pengaruh bagi umat Islam di kota Semarang, hal tersebut bisa 
dilihat dari aplikasi nilai nilai kenasimaan, hasil prestasi akademik yang dicapai, 
dan persepsi orang tua terhadap pemilihan sekolah. SMP Nasima telah mewarnai 
dunia pendidikan di kota Semarang sejak tahun 1997-2009 dengan nilai nilai 
kenasimaan yang ditawarkan. Kompetensi yang dikembangkan di SMP Nasima 
meliputi empat aspek, yaitu (1)kenasimaan (nasionalisme dan agama), (2) eksakta, 
3) bahasa/komunikasi dan (4) teknologi informasi.  

Nilai Nilai nilai kenasimaan teraplikasi di lingkungan SMP Nasima dalam 
bentuk rutinitas dan simbol simbol. Nilai nilai kenasimaan belum terinternalisasi 
dalam diri setiap civitas akademika SMP Nasima di luar lingkungan sekolah 
Nasima. Internalisasi nilai nilai keagamaan dan nasionalisme ini sangat 
dipengaruhi oleh kondisi keluarga anak, lingkungan dan teman sepergaulan. 

Atmosfer penggunaan dua bahasa belum menjadi sebuah hal yang biasa 
dilakukan antar sesama warga sekolah. Penggunaan bahasa asing baru diterapkan 
dalam small talk dan keywords ketika pembelajaran berlangsung. 

 Tersedianya fasilitas dan teknologi serta sumber daya pengajar sangat 
mendukung dalam penggalian dan pengembangan potensi civitas akademika SMP 
Nasima khususnya peserta didik.Ouput dari kondisi ini dapat dilihat dalam 
berbagai prestasi yang diraih oleh SMP Nasima.  

Penerapan kebijakan wali kelas berkantor di kelas menimbulkan kedekatan 
emosional antara guru dan peserta didik, hal tersebut memberikan kenyamanan 
dalam suasana pembelajaran sehingga mendukung perkembangan peserta didik. 

SMP Nasima mengalami fluktuasi dalam perkembangan hasil ujian 
nasional (UAN), secara umum fluktuasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, 
antara lain pergantian kurikulum, masa transisi proses-proses akuisisi sekolah, 
faktor sumber daya manusia seperti banyaknya guru yang mengundurkan diri, 
managemen serta strategi dalam menghadapi ujian nasional. 

Rata rata orang tua wali murid SMP Nasima, memilih SMP Nasima 
sebagian besar dengan mempertimbangkan nilai nilai yang ditawarkan oleh 
sekolah, pertimbangan biaya, jarak rumah dengan sekolah, fasilitas dan sistem full 
day school. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam sejarahnya, masyarakat selalu berupaya untuk mendidik 

warganya agar menjadi warga yang cerdas dan maju, agar mampu merespon 

lebih efektif dan kreatif  dalam menghadapi masa depan, peka terhadap 

lingkungan dan alam sekitar, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan memiliki 

impuls impuls estetika. 

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan kebutuhan setiap 

insan yang hidup di dunia. Bagi manusia pendidikan merupakan suatu 

keharusan, karena dengan pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan 

kepribadian yang berkembang. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 menyatakan : 

”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.  

 

Menurut Zuhairini dkk, kebutuhan pokok manusia ada lima, yaitu 

kebutuhan biologis, kebutuhan psikis, kebutuhan sosial, kebutuhan agama 

(spiritual), kebutuhan pedagogis/kebutuhan akan pendidikan (Baharudin 

dkk,2007: 109). 
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Dalam sejarah manusia, pendidikan diberikan dalam bentuk yang 

bervariasi, baik formal maupun informal. Pemikir pemikir utama dalam upaya 

ini selalu mendasari gagasanya dengan anggapan bahwa pendidikan adalah 

upaya sadar manusia untuk mengeksplorasi intelektual dan pengalaman yang 

konkret (Kasmadi:2003). 

Manusia tidak akan bisa berkembang dan mengembangkan 

kebudayaanya secara sempurma  bila tidak ada pendidikan. untuk itu tidak 

berlebihan jika  dikatakan, bahwa eksistensi pendidikan merupakan  salah satu 

syarat yang mendasar  untuk meneruskan dan mengekalkan  kebudayaan 

manusia. Disini pendidikan berupaya menyesuaikan (mengharmonisasikan) 

kebudayan lama dengan kebudayaan baru secara proposional dan dinamis 

(Nizar, 2008). Pendidikan dalam perspektif Islam merupakan proses interaksi 

transformasi muatan normatif Islam dari generasi muslim ke generasi muslim 

berikutnya (Baharuddin dkk, 2007: 123). 

Pendidikan merupakan usaha sistemik pewarisan dan penanaman nilai 

nilai serta perilaku oleh masyarakat kepada generasi penerus. Lembaga 

pendidikan formal atau sekolah merupakan media yang dianggap paling efektif 

untuk pewarisan nilai nilai secara massal. Sekolah sebagai lembaga pendidikan 

sampai saat ini masih dianggap alternatif terbaik untuk pendidikan generasi 

yang akan datang. 

Melihat perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan 

yang diterapkan di Indonesia dari masa pra kolonial sampai era reformasi ini, 

tak bisa dilepaskan dari elemen penting yang disebut agama. Bahkan tidak bisa 
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dipungkiri kelahiran sistem pendidikan dari masa Hindu Budha, Islam, 

kolonial, pergerakan, era kemerdekaan dan era reformasi ini, salah satu faktor 

pendorong yang dominan adalah agama. Di Indonesia dinamika masyarakat 

dalam basis kehidupan agama memiliki warna kuat terutama dalam agama 

Islam.  

Islam dan lembaga pendidikanya mengalami sejarah yang panjang 

dalam perkembanganya. Dalam konteks kehidupan masyarakat Arab, dimana 

Islam lahir dan berkembang, kedatangan Islam lengkap dengan sistem 

pendidikan yang mendukungnya. Pendidikan Islam berlangsung di rumah 

rumah sahabat nabi yang kemudian di sebut ’dar-al-arqam’. Namun seiring 

dengan perkembangan masyarakat  Islam dan pembentukan sistem masyarakat 

baru, pendidikan Islam kemudian dipusatkan di masjid, yang kemudian secara 

tradisional  direspon dalam bentuk pesantren. Dari sinilah kemudian 

pendidikan Islam belakangan ini  berkembang dalam bentuk madrasah 

(Hariyadi, 2007:229). 

Banyak orang menyatakan bahwa pendidikan Islam di Indonesia boleh 

dikatakan sama tuanya dengan pertumbuhan dan perkembangan umat Islam di 

bumi Nusantara. Pendidikan Islam berkembang mengikuti irama dan dinamika 

perkembangan masyarakat, di setiap tempat dimana terdapat komunitas muslim 

biasanya disana terselenggara corak pendidikan yang mengikuti corak 

kebudayaan setempat (Haryadi, 2007:229). 

Dirunut dari sejarahnya, pendidikan Islam di Nusantara tak bisa lepas 

dari bentuk pendidikan pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan 
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Islam tertua yang ada di Indonesia. Secara etimologis pondok pesantren berasal 

dari dua kata asing yang berbeda bahasa. Istilah pondok berasal dari kata dalam 

bahasa arab ’funduq’ yang berarti ’asrama untuk menginap’ sedangkan 

pesantren dengan awalan pe dan akhiran an, berasal dari kata ’santri’ berasal 

dari bahasa tamil  yang berarti para ’penuntut ilmu’ atau diartikan juga sebagai 

’guru mengaji’ (Hariyadi, 2007:229). Lembaga pesantren merupakan lembaga 

pendidikan yang memiliki lima elemen dasar, yaitu pondok, masjid, santri, kiai 

dan pengajaran  kitab klasik (dalam kajian Islam  lazim disebut dengan kitab 

kuning). Kelima unsur ini menentukan pola interaksi lembaga pesantren, 

kekuatan lembaga ini bisa juga ditentukan oleh akumulasi kiai dan 

kemampuanya dalam mengajarkan kitab klasik kepada para santri. 

Sejarah pendidikan Islam Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kelahiran 

dua organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah 

dan Nahdatul Ulama.  

Muhammadiyah berdiri tahun 1912 di Yogyakarta, adalah organisasi 

Islam yang bersifat modernis. Tujuan didirikanya organisasi ini adalah untuk 

memperluas dan mempertinggi pendidikan agama Islam secara modern, serta 

memperteguh keyakinan tentang agama Islam. Usaha yang dilakukan  

Muhammadiyah sangat sesuai dengan  latar belakang didirikanya organisasi ini 

oleh K.H Ahmad Dahlan ,antara lain (1) bila umat Islam tidak memegang teguh 

Al Qur’an dan Sunah dalam beramal, takhayul dan syirik akan merajalela dan 

akhlak masyarakat akan runtuh.(2) lembaga lembaga pendidikan Islam pada 

waktu itu tidak efisien. Pesantren yang pada waktu itu menjadi lembaga 
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pendidikan kalangan bawah, dinilai tidak sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan masyarakat. Muhammadiyah dalam bergerak mencapai tujuanya 

mengadakan pembaharuan pendidikan agama dengan jalan modernisasi dalam 

sistem pendidikan. Sebagaimana yang dikatakan Hasbullah 

(Hariyadi,2007:231) sistem yang dikembangkan adalah sintesis antara sistem 

pendidikan Islam tradisional yang berbasis pesantren dengan sistem pendidikan 

modern kolonial. Tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 

pengetahuan umum yang memadai dan bersendikan Islam atau dikenal dengan 

istilah ’ulama - intelek’. 

Nahdatul Ulama berdiri tahun 1926 di Surabaya merupakan bentuk 

reaksi terhadap gerakan reformis dalam kalangan umat Islam di Indonesia. 

Selanjutnya sampai masa kemerdekaan, Nahdatul Ulama  tetap berada dalam 

posisinya sebagai organisasi sosial untuk memperjuangkan ajaran agama Islam 

yang berhaluan ahlu sunah wal jamaah dan menganut empat madzhab fikih. 

Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka dilakukan berbagai upaya yang 

terdiri dari dua hal, yaitu di bidang keagamaan dan pendidikan. Nahdatul 

Ulama memiliki satu bagian khusus yang menangani pendidikan  dan 

pengajaran formal yang disebut lembaga Ma’arif, yang bertugas untuk 

membuat perundangan dan program. 

Berikut adalah tabel perbandingan lembaga pendidikan Islam model 

Pesantren, Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah : 
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Tabel 1. Perbandingan Sistem Pendidikan Islam 
Lembaga Pesantren Nahdatul ulama Muhammadiyah 

Tujuan idiologi Syariah 
(pengembangan 
agama) 

Ahlus sunah wal 
jamaah 

Pemurnian agama 
(Al Qur’an dan 
hadist) 
Purifikasi ajaran 
Islam 

Kekuatan Mengandalkan 
ajaran agama 

Melihat perspektif 
agama dan ilmu 
pengetahuan 
umum bersama 
sama 

Sistem organisasi 
modern 
(rasionalis) 
Muhammadiyah 
relatif lebih cair 
dalam menghadapi 
perubahan 

Tantangan masa 
depan 

Pergulatan pondok 
pesantren dengan 
modernisasi 

Bagaimana 
mengakomodasi 
perubahan dan 
perkembangan 
ilmu pengetahuan 

Bagaimana 
mengadakan 
layanan kepada 
masyarakat secara 
profesional. 

Sumber: Hariyadi,2007: 237 
 

Memasuki milenium ketiga  masyarakat muslim tidak hanya sekedar ingin 

survive dalam menghadapi persaingan global, tetapi berharap bisa tampil ke 

depan. Untuk itu dibutuhkan reorientasi pemikiran mengenai pendidikan Islam 

dan restrukturisasi sistem dan kelembagaan jelas menjadi keniscayaan. Dalam hal 

ini peradaban Islam tidak akan terpisahkan  dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak 

dapat lepas dari masyarakatnya, suatu bentuk budaya dimana setiap agama hidup. 

Hal ini menjadi tantangan bagi setiap lembaga maupun pegiat yang berkecimpung 

dalam dunia pendidikan Islam. 

Sebelum tahun 1990-an, jenis sekolah umum yang berbasis Islam diminati 

oleh masyarakat menengah ke bawah, di daerah pedesaan dan beberapa kota 

kabupaten. Sekolah Islam diminati karena uang sekolah yang rata rata tidak tinggi 

dan terjangkau oleh kemampuan orang tua, mereka juga percaya bahwa sekolah 
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Islam memiliki tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi, selain bahwa di sekolah ini 

diajarkan jenis ilmu agama dan ilmu umum. Sekolah umum berbasis Islam banyak 

didirikan di sepanjang pantura Jawa, sekolah ini sebagian juga dikembangkan oleh 

Muhammadiyah   dan tersebar secara merata di daerah pedalaman. Tetapi setelah 

tahun 1990-an, jenis sekolah Islam kemudian dikembangkan oleh berbagai yayasan 

Islam dalam kepentingan yang lebih beragam. 

Di banyak kota besar di Jawa, sekolah Islam didirikan dengan tujuan 

membantu keluarga menengah ke atas dengan jenis lembaga pendidikan alternatif 

yang sangat menjanjikan. Pendidikan Islam tidak lagi bertujuan membantu 

keluarga menengah ke bawah, tetapi sudah menjadi gerakan inovasi pendidikan di 

kalangan menengah ke atas. Perkembangan serupa juga terjadi pada lembaga 

pendidikan pesantren, kini pesantren bukan lagi menjadi lembaga pendidikan 

murah bagi warga masyarakat kelas menengah ke bawah, sebab beberapa lembaga 

pendidikan pesantren telah dibangun secara mewah dan modern. Peminat lembaga 

pendidikan ini telah bergeser ke kalangan sosial menengah ke atas. 

Salah satu fenomena menarik yang ada di kota Semarang adalah lahirnya 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nasima yang didirikan oleh Yayasan 

Pendidikan Islam Nasima. SMP Nasima  ini menarik untuk dikaji, karena berbeda 

dengan sekolah berbasis Islam pada umumnya. Beberapa hal yang membuat SMP 

Nasima berbeda dengan sekolah berbasis Islam pada umumnya antara lain, dilihat 

dari tahun kelahiranya, SMP Nasima merupakan salah satu sekolah berbasis Islam 

yang lahir pada tahun 1990an, dari sisi nama, SMP Nasima yang merupakan 

kependekan dari nasionalis dan agama, dilihat sepintas, kata ”nasima” yang 



8 

melekat sebagai identitasnya sama sekali tidak mencerminkan kesan bahwa SMP 

Nasima adalah sekolah berbasiskan ajaran Islam, hal ini berbeda dengan sekolah 

berbasis Islam pada umumnya yang sebagian besar menggunakan istilah yang 

familiar dalam dunia Islam, sebut saja Hidayatullah, Al Azhar,  Muhammadiyah, 

Cahaya Umat, Ar Ridho dan lain lain.  

SMP Nasima merupakan salah satu sekolah yang sebagian anak didiknya 

berasal dari golongan menengah ke atas, adalah sebuah hal di luar kewajaran, 

karena sebelum tahun 1990-an peminat lembaga pendidikan Islam sebagian besar 

adalah dari golongan menengah ke bawah. 

Selanjutnya, keunikan lain yang perlu dikaji disini adalah bagaimana 

sistem pendidikan yang diterapkan dalam lembaga ini, dan pengaruhnya terhadap 

pendidikan umat Islam pada umumnya. Apakah dengan adanya lembaga ini, ada 

perubahan yang signifikan terhadap kondisi umat Islam. Karena dalam usia yang 

relatif masih muda SMP Nasima dapat dikatakan cukup berprestasi dalam 

beberapa hal.   

Berangkat dari berbagai persepsi dan fenomena tersebut, maka penulis 

memiliki gagasan yang merupakan rasa ingin tahu penulis, dan penulis rangkum 

dalam tema ”Sejarah Berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nasima Dan 

Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Umat Islam Di Kota Semarang 1997-2009.” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa SMP Nasima di dirikan ? 
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2. Bagaimana pengaruh SMP Nasima terhadap pendidikan umat Islam di 

kota Semarang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sejarah  SMP Nasima. 

2. Untuk mengetahui pengaruh SMP Nasima terhadap pendidikan umat Islam 

di kota Semarang. 

 

D. Ruang Lingkup 

Agar tidak terjadi kerancuan dalam melakukan interpretasi tentang 

masalah yang dibahas, maka perlu dibatasi ruang lingkup penelitian ini. Hal 

tersebut dapat ditinjau dari  : 

a. Skope temporal 

Yaitu menunjukan waktu kelahiran Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) Nasima yaitu sejak tahun 1997 dan perkembanganya sampai tahun 

2009. 

b. Skope spasial 

Yaitu menunjukan tempat atau daerah yang dijadikan objek 

penelitian atau fokus kajian dan perhatian, ialah mencakup wilayah kota 

Semarang. Sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini yang melihat 

pasang surut perkembangan lembaga pendidikan dan kondisi pendidikan 
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di Indonesia dan mengingat bahwa obyek penelitianya adalah lembaga 

pendidikan di Semarang maka lokasi penelitianya adalah di Semarang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

  Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai 

sejarah berdirinya suatu sekolah dan pengaruhnya terhadap pendidikan 

masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah bersangkutan, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

data guna menunjang akreditasi, mengetahui sejauh mana visi misi 

lembaga telah tercapai. 

b. Bagi masyarakat atau pegiat dalam dunia pendidikan dapat digunakan 

sebagai rujukan dalam mengembangkan sebuah lembaga pendidikan. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Buku pertama yang digunakan peneliti berjudul Dinamika Pendidikan 

Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan yang ditulis oleh Nurhayati Djamas 

terbitan Rajawali Pers tahun 2009. 

Dalam buku ini Nurhayati Djamas menggambarkan potret  pendidikan 

Islam di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga dewasa ini. Fokus pembahasan 

dalam buku ini meliputi tiga hal; Pertama, objek kajian buku ini adalah 

pendidikan Islam di lingkungan organisasi NU, Muhammadiyah dan sekolah 
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(umum), kedua, pembahasan mengenai dinamika politik pendidikan nasional yang 

terbaca pada kebijakan negara tentang pendidikan yang mempengaruhi sistem 

pendidikan Islam dari tahun ke tahun, Ketiga, transmisi pemikiran yang 

berlangsung melalui lembaga pendidikan Islam, yang mampu membentuk idiologi 

keislaman dan aliran pemikiran dari organisasi keagamaan, yang membentuk 

mainstream keagamaan di Indonesia. 

 Sudah barang tentu dalam perkembangan tersebut, pendidikan Islam 

mengalami berbagai dinamika pasang surut. Hal ini tidak lepas dari  konstelasi 

sospol yang mempengaruhi arah kebijakan negara terhadap pendidikan Islam. 

Namun hal utama yang menentukan corak perubahan pendidikan Islam seperti 

yang diuraikan  Nurhayati Djamas ini adalah :  

Pertama, masalah pengakuan negara terhadap sistem pendidikan Islam 

dewasa ini  secara formal telah menjadi bagian integral atau salah 

satu subsistem dari sistem pendidikan nasional. Negara mengakui 

kedudukan dan fungsi pendidikan Islam dengan pengaturan secara 

khusus di dalam peraturan perundangan. 

Kedua, berkaitan dengan kurikulum, sebagai dampak dari perubahan 

pemaknaan atas konsep taffaquh fiddin yang semula terfokus pada 

pendalaman ilmu ilmu keislaman kepada pengintegrasian dengan 

ilmu pengetahuan kotemporer. Integrasi ini merupakan kebutuhan 

peserta didik  pendidikan Islam agar memiliki bekal ideal 

memadai  dari pendidikan yang dijalaninya, sehingga dapat 

menjalankan mandat kekhalifahan dalam mewujudkan 
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kesejahteraan di muka bumi, bukan sebagai pengingkaran 

terhadap taffaquh fiddin. Namun para pendukung dan 

stakeholders pendidikan Islam seolah olah terbawa ke dalam 

pusaran tarik menarik antara keinginan dan harapan agar lembaga 

pendidikan Islam tetap memberikan fokus pada pendalaman ilmu 

ilmu keislaman dengan realitas dunia pendidikan yang harus siap 

merespon kebutuhan dunia modern. 

Nurhayati Djamas menguraikan perkembangan pendidikan Islam di 

Indonesia pasca kemerdekaan dengan menampilkan ragam corak kelembagaan 

dan fokus kurikulum. Ini terutama terfokus  pada lingkungan dua organisasi Islam, 

Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, yang mewakili mainstream keagamaan 

Islam di Indonesia. Secara komparatif dibahas ide dan pemikiran yang 

melatarbelakangi desain kurikulum masing masing, sampai terwujudnya 

konvergensi  dari dualitas sistem pendidikan, antara sistem pendidikan Islam dan 

sistem pendidikan disekolah umum, ke dalam satu payung sistem pendidikan 

nasional.   

Adapun kelebihan buku ini antara lain; Djamas dengan sangat runtut dan 

gamblang menguraikan historis pendidikan Islam, yang secara singkat juga 

dipaparkan landasan dasar/awal mula lahirnya pelaksanaan sistem pendidikan 

Islam masa Rosulullah yang berasal dari negeri asalnya yaitu Makkah, dilanjutkan 

pada masa kekhalifahan dan akhirnya sampai ke Indonesia. 

 Buku ini juga memberikan gambaran dengan penjelasan yang 

komprehensif mengenai Islam yang universal dibumikan dalam realitas empirik 
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keIndonesiaan dengan membahas perkembangan historis pendidikan Islam 

diIndonesia pasca kemerdekaan sampai akhir abad ke-20 dengan corak dan model 

pendidikan serta alur perubahan politik pendidikan dan kebijakan negara yang 

memberikan implikasi terhadap pendidikan Islam. 

Penyampaian gagasan dengan metode komparatif memudahkan pembaca 

menarik titik tengah dengan disajikanya alternatif solusi dari permasalahan yang 

disampaikan. 

Karena buku ini merupakan hasil penelitian, buku ini sangat layak 

dijadikan sebagai rujukan karya ilmiah, disamping itu isi buku ini merupakan ide 

orisinil penulis. Pembahasan lugas, dilengkapi data yang akurat, kompehensif 

dengan metode kompratif. 

Buku ini membantu peneliti dalam mempertajam kerangka permasalahan 

dan mengetahui posisi penelitian yang akan peneliti lakukan dengan menarik 

benang merah mengenai sejarah pendidikan Islam dan kaitanya dengan lahirnya 

SMP Nasima yang merupakan bagian dari bentuk pendidikan Islam. 

Namun demikian tidak dapat dipungkiri buku ini juga memiliki beberapa 

kelemahan, antara lain; bagi pembaca yang tidak berkecimpung dalam dunia 

pendidikan Islam, membutuhkan waktu lebih untuk memahami kandungan isi 

buku ini. Karena buku ini merupakan karya ilmiah, bahasa yang digunakan juga 

cukup berat untuk dipahami hal ini terbukti dengan beberapa istilah asing yang 

sulit dimengerti maknanya. 

Buku kedua yang peneliti gunakan berjudul Indonesia Belajarlah! 

Membangun Pendidikan Indonesia terbitan Tiara Wacana tahun 2004 dengan 
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editor Agus Salim. Buku ini merupakan kumpulan artikel mengenai pendidikan. 

Salah satu artikel yang penulis gunakan berjudul Pendidikan dan Penguatan basis 

Agama. 

 Artikel ini dibagi menjadi tiga bagian. Inti dari artikel ini berpijak pada 

pemikiran Emil Durkheim. Bagian pertama, mengenai pengaruh Islam. Bagian 

kedua, solidaritas masyarakat dalam penguatan basis agama dan bagian ketiga, 

integrasi sosial dan penguatan basis agama. 

Dalam bagian pertama, penulis mengawali dengan pemaparan tentang 

pengaruh Islam dan bentuk pendidikan Islam yang telah ada sejak zaman pra 

kolonial.  

Bagian kedua, penulis memaparkan pendangan Emil Durkheim yang 

melihat dinamika masyarakat yang memiliki basis agama akan melahirkan bentuk 

kesadaran kolektif (collective consciousness). Dalam pendekatan ini moralitas 

agama bukan merupakan ajaran baik dan buruk, melainkan suatu sistem fakta 

sosial yang diwujudkan dalam satu sistem dunia. Moralitas beragama bukanlah 

menjadi tolok ukur wajar dari perilaku melainkan menjadi suatu acuan sistem 

yang terkait dengan aturan - aturan.  

Secara umum Durkheim melihat ada dua bentuk solidaritas masyarakat 

sesuai dengan tingkat kematangan evolusionistis rasional yang ada. Pertama, 

solidaritas mekanis, yakni bentuk solidaritas yang terjadi akibat masyarakat 

terpilah secara mekanis, yaitu didukung oleh persamaan dari individu dan simbol 

simbol yang mereka miliki. Kedua, solidaritas organis, yakni sebentuk solidaritas 

terwujud setelah masyarakat berkembang mengalami kematangan. Keutuhan 
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masyarakat tidak dapat terjadi begitu saja  tetapi harus dilakukan secara sadar atas 

dasar konsensus bersama. 

Di Indonesia komunitas agama merupakan basis kehidupan masyarakat 

yang secara konkret menjadi sumber solidaritas sosial. Dalam komunitas tersebut 

kemudian muncul kebutuhan dan bentuk desakan kuat uuntuk menyelenggarakan 

pendidikanya sendiri. Selanjutnya interaksi antara basis agama dan praktik 

penyelenggaraanya setidaknya dapat dipetakan sebagai berikut. 

Pertama, basis agama merupakan model pengembangan kesadaran kolektif 

sebagian besar masyarakat Indonesia. Pendidikan masyarakat akan 

banyak ditandai corak keagamaan yang masing masing ditandai 

sebagai identitas kolektif yang diharapkan mendatangkan kekuatan 

kohesi. Corak ini menandakan bahwa masyarakat ‘segmental‘ yang 

ditandai adanya solidaritas kesamaan masih menjadi simbol 

kehidupan bersama. Masyarakat segmental juga relatif terisolasi 

satu dengan yang lain dan bersifat mandiri. 

Kedua, lembaga pendidikan dengan basis agama menjadi pilihan dari  

sebagian masyarakat Indonesia, di pedesaan masyarakat memilih 

sekolah agama dalam bentuk madrasah dan pesantren karena 

sebagian besar lembaga pendidikan itu dapat memberi kepuasan di 

kalangan keluarga menengah dan bawah. Lembaga pendidikan itu 

memberi bekal ajaran perilaku, disiplin dan hidup sederhana serta 

mandiri di kalangan siswa, suatu bentuk ajaran moral yang sangat 

diharapkan oleh orang tua. 
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Ketiga, setiap lembaga dengan basis agama manapun memiliki ciri utama 

pengembangan solidaritas berdasarkan iman, suatu pilihan idiologis 

yang sangat kuat untuk menghasilkan masyarakat dengan 

kesadaran kolektif tinggi. 

Sedangkan bagian ketiga, dalam artikel ini, Munib menjelaskan 

pendidikan dalam penguatan basis agama memiliki sumbangan khusus dalam 

pembentukan integrasi dan disintegasi sosial. Banyak studi menunjukan bahwa 

penguatan basis agama di kalangan masyarakat telah melahirkan suatu bentuk 

kesadaran sosial yang bersifat khusus. Pendidikan dalam basis agama Islam akan 

melahirkan ‘truth claim’ (klaim pembenaran) keagamaan, bagi seorang muslim 

misalnya akan melahirkan tanggung jawab bagi dirinya utuk menyebarkan 

kebenaran agamanya serta mendakwahkanya kepada orang lain begitu juga 

dengan penganut agama lain. 

Pengembangan pemikiran Emile Durkheim tentang pembentukan 

solidaritas organis dalam masyarakat Indonesia dipakai dalam pemikiran ini. 

Secara umum boleh dikatakan bahwa konsensus moral ada dalam setiap bentuk 

masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, konsensus moral itu sederhana dan 

tergantung kepada simbol simbol kelompok yang ada. Dalam masyarakat modern 

konsensus moral tampak lebih kompleks dan pada tingkatan nilai nilai lebih 

bersifat abstrak dan khusus. Pengembangan konsep integrasi sosial dalam 

lembaga pendidikan dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Pengembangan Konsep Integrasi Sosial dalam Lembaga Pendidikan 
Solidaritas 

Solidaritas mekanis Solidaritas organis Unsur 
pengembangan 

Basis agama  Agama sebagai symbol 
 adanya kesamaan 

agama sebagai bentuk 
kesadaran kritis 
 menghargai perbedaan 

Konsep belajar Melahirkan kesadaran 
kolektif 

Melahirkan kesadaran 
kolektif (tentang unsur 
persaman dan 
perbedaan) 

Lembaga sekolah  sekolah sebagai 
akumulasi idiologi 
 sectarian 

Sekolah sebgai media 
dialog antar idiologi 

Makna teologis Teologis apologetik 
(eksklusif) 

teologis apresiatif 
dialogis 
 memperkuat basis 
horizontal dan linier 
secara simultan. 

Sumber: Munib, 2007:118 
 

Dalam tabel tersebut tampak bahwa dalam masyarakat modern organis, 

terdapat beragam ruang bagi intepretasi dalam penerapanya dalam satu komunitas 

organis yang kompleks. Kesadaran kolektif juga dimiliki oleh berbagai bentuk 

masyarakat, dalam masyarakat dengan solidaritas mekanis yang dimiliki adalah 

kesatuan kelompok agama yang bersifat primordial mekanistik seperti bentuk 

kekerabatan, kesukuan dan kedaerahan. Ikatan -ikatan  ini sangat ketat dan tidak 

memberi ruang  bagi bentuk keanggotaan yang bersifat kompleks malah dapat 

mengatasi subtansi yang lebih penting untuk perkembangan nilai, norma dan 

pandangan kehidupan dalam bentuk keanggotaan masyarakat itu sendiri. 

Dalam masyarakat dengan bentuk solidaritas organis, orang menghayati 

agama secara lebih kritis  karena mereka memiliki bentuk kesadaran kolektif yang 

sangat rasional. Kehidupan keagamaan akan memiliki warna khusus menuju 
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heterogenitas kepercayaan yang harus hidup dalam keragaman idiologi, 

kepercayaan dan profesi. Kesadaran kolektif yang ada semakin terkikis oleh 

bentuk rasionalitas, orang menjadi terspesialisasi dalam memandang setiap 

fenomena, akibat pekerjaan yang terbagi secara kompleks maka dalam 

kepercayaan agama orang akan mengalami semangat keimanan yang beragam. 

Sekalipun heterogenitas semakin bertambah, tetapi tidak akan menghancurkan 

solidaritas sosial. Sebaliknya semakin tinggi pembagian kerja, individu dan 

kelompok dalam masyarakat semakin tergantung satu dengan yang lain. Orang 

akan semakin memberi penghargaan kepada setiap perbedaan ysang dibangun 

oleh masyarakat, termasuk kepercayan terhadap masing masing agama, karena 

bentuk kesadaran moral mereka akan mengakomodasi setiap perbedaan sebagai 

bentuk kepemilikan bersama. 

Akibatnya pendidikan akan menjadi  ujung tombak setiap bentuk 

komunikasi atas perbedaan masing masing basis agama yang ada di masyarakat. 

Pendididkan sekolah sejak dini harus memberi kesadaran normatif kepada anak 

didik tentang pentingnya menghargai setiap perbedaan agama kepada para 

penganutnya. Agama bukanlah simbol otoritas keyakinan moral. Agama adalah 

simbol kebersamaan yang menjadikan manusia dapat hidup dalam heterogenitas 

masyarakat. Agama adalah kekuatan ajaran sang pencipta bagi semua manusia 

untuk membangun peradabanya di dunia, sehigga mencapai tingkatan 

perkembangan yang tinggi. 

Adapun peran artikel ini bagi penelitian yang akan penulis lakukan 

adalah artikel ini memberikan gambaran mengenai pengaruh pendidikan  yang 
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berbasis agama bagi masyarakat dalam membentuk kesadaran kolektif, peran 

lembaga pendidikan  dalam membangun kerangka idiologis bagi peserta didiknya 

serta membangun peradaban dunia di tengah keberagaman. 

Namun demikian, artikel ini cukup sulit untuk dicerna, terkait dengan 

banyaknya penggunaan istilah asing, terutama istilah dalam dunia sosiologi. 

Buku ketiga yang peneliti gunakan berjudul The Religion of Java dengan 

judul terjemahan Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa ditulis 

oleh Clifford Geertz diterjemahkan oleh Aswab Mahasin,  terbitan Dunia Pustaka 

Jaya tahun 1989. 

Secara garis besar, kajian dalam buku Abangan, Santri dan Priyayi 

dalam Masyarakat Jawa dibagi menjadi tiga bagian, yakni bagian pertama 

membahas tentang varian Abangan yang difokuskan pada Slametan dan 

hubungannya dengan keyakinan-keyakinan kaum Abangan, ruh-ruh halus, 

petungan Jawa, ritus-ritus dan lain-lainnya. Bagian kedua membahas tentang 

varian Santri dan terakhir membahas tentang varian Priyayi. 

Ketiga varian ini, sebenarnya ialah varian struktur sosial masyarakat 

Mojokuto yang kemudian berimplikasi pada pemahaman keagamaan mereka. 

Dalam arti, meskipun masyarakat Mojokuto sembilan puluh persen menganut 

agama Islam, namun perwujudannya bervariasi sebagaimana ketiga variasi 

tersebut, yakni Abangan, Santri, dan Priyayi. Abangan lebih menekankan pada 

pentingnya aspek-aspek animistik; Santri pada aspek-aspek Islam; dan Priyayi 

pada aspek-aspek Hindu. Selain itu Geertz juga merelasikan ketiga varian itu pada 

lingkungannya. Tiga lingkungan yang berbeda yaitu pedesaan, pasar dan kantor 
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pemerintahan bersamaan dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda 

berkaitan dengan masuknya agama serta peradaban Hindu dan Islam di Jawa.  

Perwujudan citra agama masing masing struktur sosial tersebut adalah 

sebagai berikut; (1) abangan terwujud dalam pesta-pesta ritual yang berkaitan 

dengan usaha-usaha untuk menghalau berbagai mahluk halus jahat yang dianggap 

sebagai penyebab dari kekacauan dan kesengsaraan dalam masyarakat agar 

ekuilibrium masyarakat tercapai kembali, (2) santri terwujud dalam penekanan 

pada tindakan-tindakan keagamaan dan upacara-upacara sebagaimana digariskan 

dalam Islam, (3) priyayi terwujud dalam suatu kompleks keagamaan yang 

menekankan pada pentingnya hakikat alus sebagai lawan dari kasar (kasar 

dianggap sebagai ciri ciri utama abangan), yang tampak dalam berbagai sistem 

simbol yang berkaitan dengan etiket, tari-tarian dan berbagai bentuk kesenian, 

bahasa dan pakaian.       

Dalam hal ini Geertz tidak mengaitkan atau mempermasalahkan pada 

benar atau salahnya masing-masing keyakinan itu menurut ajaran sumber Islam, 

namun lebih pada mendeskripsikan perwujudan pemahaman dan praktek-praktek 

yang muncul dari padanya. Abangan, santri dan priyayi walaupun merupakan 

struktur-struktur sosial yang berlainan, namun masing- masing saling melengkapi 

satu sama lainya dalam mewujudkan adanya sistem sosial Jawa yang berlaku 

umum di Mojokuto. 

Arti penting dari karya Geertz ini adalah sumbanganya kepada 

pengetahuan kita mengenai sistem-sistem simbol, yaitu bagaimana hubungan 

antara struktur struktur  sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan 



21 

pengorganisasian dan perwujudan simbol-simbol dan bagaimana para anggota 

masyarakat mewujudkan adanya integrasi dan disintegrasi dengan cara 

mengorganisasi dan mewujudkan simbol-simbol tertentu. Sehingga, perbedaan-

perbedaan yang nampak di antara struktur-struktur sosial yang ada dalam 

masyarakat tersebut hanyalah bersifat komplementer.  

Kelemahan dalam buku ini adalah Geertz tidak memaparkan tentang 

konsep agama secara jelas yang digunakan dalam menguraikan deskripsi 

abangan, santri dan priyayi. Klasifikasi ini cukup membingungkan bagi penulis 

dikarenakan kenyataan yang ada dalam masyarakat Jawa, abangan dan santri 

merupakan struktur masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan perilaku 

keagamaan. Priyayi merupakan struktur masyarakat yang diklasifikasikan  

berdasarkan kelas sosial tertentu. Dalam hal perilaku keagamaan seorang priyayi 

bisa dikategorikan sebagai santri maupun sebagai abangan.        

Peran buku ini bagi penulis adalah buku ini memberikan gambaran 

mengenai karakteristik masing-masing struktur yang ada dalam masyarakat Jawa, 

yang dalam hal ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi masyarakat Semarang 

yang juga termasuk dalam masyarakat Jawa. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis 

rekaman dan peninggalan masa lampau (Goottschalk,1986;32). 
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Metode sejarah juga diartikan sebagai 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 dan menguji sumber-sumber secara kritis dan 

menyajikan suatu hasil sinthese (pada umumnya dalam bentuk tertulis) dari 

hasil - hasil yang dicapai (Garraghan dalam Wasino, 2007:8) 

Adapun langkah-langkah dalam metode secara rinci adalah sebagai 

berikut : 

1. Heuristik 

Heuristik yaitu kegiatan untuk mencari atau menghimpun data 

dan sumber-sumber sejarah atau bahan untuk bukti sejarah seperti: 

dokumen, arsip, naskah, surat kabar maupun buku buku referensi lain 

yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan dibahas. 

Dalam mengumpulkan data yang berupa sumber-sumber 

sejarah, penulis menelaah dan mencari sumber-sumber sejarah yang 

tertulis berupa dokumen-dokumen, artikel-artikel dan tulisan yang sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti. 

Penulis juga mengadakan penelitian lapangan dengan observasi, 

wawancara dan studi dokumen untuk mendapatkan bukti sejarah yang 

diperlukan untuk mencari berbagai sumber sejarah baik primer maupun 

sekunder yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini 

penulis mencari sumber dan bukti-bukti sejarah di beberapa lembaga dan 

tokoh seperti : 
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a. Yayasan Pendidikan Islam Nasima dan tokoh tokoh pendirinya. 

b. SMP Nasima dan civitas akademika yang ada di dalamnya. 

c. Dinas Pendidikan kota Semarang 

d. Badan Pusat Statistik kota Semarang. 

e. Departemen Agama kota Semarang. 

2. Kritik sumber 

Adalah tahap penelitian  atau pengujian terhadap sumber sumber 

sejarah yang telah dikumpulkan,dilihat dari sudut pandang nilai 

kebenaranya. 

Guna mendapatkan fakta-fakta sejarah, tahap ini dibagi menjadi : 

a. Kritik ekstern 

dapat digunakan untuk menetukan keaslian dan 

keauntentikan sumber sejarah. Hal ini untuk menetukan sumber itu 

merupakan sumber sejati atau tidak. 

Kritik ekstern digunakan untuk menjawab tiga hal pokok: 

1) keaslian dari sumber yang kita kehendaki 

2) apakah sumber itu sesuai dengan aslinya atau tidak 

3) apakah sumber itu utuh atau telah diubah ubah. 

b. Kritik intern 

Kritik intern dilakukan setelah penulis selesai membuat 

kritik ekstern setelah dketahui otentisitas sumber, maka dilakukan 

kritik intern untuk melakukan pembuktian apakah sumber sumber 

tersebut benar benar merupakan fakta historis. Dalam hal ini 
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penulis melakukan kritik intern dengan membandingkan antara 

data yang satu  dengan data yang lainya. 

3. Interpretasi 

Interpretasi merupakan cara untuk menentukan maksud saling 

berhubungan fakta-fakta yang diperoleh setelah terkumpul sejumlah 

informasi mengenai peristiwa sejarah yang sedang diteliti. Suatu 

peristiwa agar menjadi sebuah kisah sejarah yang baik maka perlu 

dinterpretasikan berbagai fakta yang satu dengan yang lainya harus 

dirangkaikan dan dihubungkan sehingga membentuk satu kesatuan yang 

bermakna. Dalam interpretasi tidak semua  fakta dapat dimasukan tetapi 

harus diplih mana yang relevan dengan gambaran cerita yang akan 

disusun. 

4. Historiografi 

Historiografi adalah penyajian berupa cerita sejarah dari fakta-

fakta hasil intepretasi tersebut diatas. Tahap ini merupakan tahap akhir 

dari penelitian sejarah. Disini penulis menyajikan hasil penelitan dalam 

bentuk cerita sejarah dengan penggambaran jelas dari hasil-hasil yang 

diperoleh selama melakukan penelitian. 

Disini dibutuhkan kemampuan dalam membuat susunan 

cerita/fakta sejarah yang menarik. Dengan kata lain, akan lebih baik 

apabila seorang sejarawan adalah juga seorang pengarang yang baik  

yang mampu menyajikan fakta-fakta yang kering dalam bentuk cerita 

yang menggugah pembacanya (Notosusanto,1964:60). 
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BAB II 

SEJARAH BERDIRINYA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

(SMP) NASIMA 

 

A. Biografi Singkat Pendiri 

Haji Yusuf Nafi dilahirkan tanggal 7 Januari 1956 di desa Tlogo, 

Kanigoro Blitar. Ia anak ketiga dari delapan bersaudara sehingga orang tuanya 

memberikan nama Tri Setyoadi. Dalam lingkungan keluarganya ia biasa 

dipanggil dengan nama Adi. Setelah berhaji Tri Setyoadi juga menggunakan 

nama Yusuf Nafi dan dalam lingkungan yayasan Nasima ia lebih dikenal 

dengan nama Yusuf Nafi. Pada masa itu desa Tlogo merupakan desa yang 

mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, tidak jauh dari 

rumah Yusuf Nafi ada sebuah pesantren. Yusuf  Nafi kecil biasa 

menghabiskan waktu senjanya di pesantren tersebut. Dilahirkan dalam 

lingkungan keluarga militer membentuk Yusuf Nafi menjadi pribadi yang 

memiliki kedisiplinan tinggi dan mandiri. Ayahnya adalah seorang pejuang, 

veteran tentara PETA lebih dikenal dengan nama Mbah Maskur oleh cucu 

cucunya, lahir tahun 1930 dan wafat tahun 1998 dalam usia 68 tahun. Mbah 

Maskur dimakamkan di taman makam pahlawan Blitar. Sebagai anak laki laki 

tertua dalam keluarganya Yusuf Nafi merasa berkewajiban untuk membantu 

orang tua dan saudara saudaranya, Ia menempuh pendidikan dasar dan 

menengah di Blitar. Lulus sekolah menengah Yusuf Nafi memutuskan untuk 

merantau ke Jakarta, ia berada di Jakarta selama dua tahun dengan bekerja 
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serabutan, sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan. Selanjutnya ia 

mengambil sekolah teknik di Semarang. Dalam masa pendidikanya ini Yusuf 

Nafi menyibukan dirinya dengan kegiatan lain selain bersekolah, beliau juga 

bekerja sebagai kuli ukur tanah. Dari pengalamanya ini Yusuf Nafi tertarik 

dengan bidang pertanahan sehingga ia melanjutkan ke  jenjang perguruan 

tinggi dengan mengambil jurusan hukum di Universitas 17 Agustus Semarang 

(wawancara 17 juni 2010, Dewi Nasima putri kedua Yusuf Nafi). 

Beliau menikah pada tahun 1979 (wawancara 17 juni 2010, Dewi 

Nasima putri kedua Yusuf  Nafi), dimana pertama kali mengenal istrinya pada 

saat menempuh pendidikan di sekolah tehnik dan kemudian bertemu kembali 

pada saat kuliah di Universitas 17 Agustus Semarang serta beraktivitas dalam 

organisasi yang sama. Tahun 1980 beliau dikaruniai seorang putra yang 

kemudian beliau beri nama Imam Nasima, tahun 1983 putri keduanya juga Ia 

beri nama Dewi Nasima dan begitu juga dengan putra ketiganya Ia beri nama 

Tri Bekti Nasima. Ia berharap anak anaknya menjadi sosok-sosok yang 

memiliki rasa nasionalis yang tinggi dan berakidah kuat. 

 

B. Konsep Idealisme 

Yusuf Nafi termasuk sebagai mahasiswa yang dikenal aktif. Ia aktif di 

lembaga kemahasiswaan kampus, pernah menjabat  sebagai Ketua Dewan 

Mahasiswa, ia juga gemar membaca. Dikenal sebagai aktivis yang kritis selain 

itu ia juga suka merenungkan kondisi masyarakat di sekitarnya. Dalam masa 

inilah ia melihat ketimpangan sistem pendidikan yang diterapkan oleh 
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pemerintah orde baru pada masa itu. Ia melihat begitu banyak fenomena 

pengangguran, mayoritas kaum yang menyandang gelar intelektual hanya 

bangga dengan gelar akademiknya namun tidak mampu memberikan manfaat 

nyata bagi masyarakat bahkan akhlaknya tidak dapat dijadikan teladan, para 

lulusan luar negeri seakan kehilangan jati dirinya sebagai orang Indonesia. 

bahkan mereka lebih bangga dengan budaya luar mereka bawa. Pada tahun 

1976 atas perenunganya ia kemudian memiliki cita cita untuk mengubah 

pendidikan di Indonesia. Yusuf Nafi mencita citakan pendidikan yang 

melahirkan generasi yang memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi serta 

memiliki basic agama yang kuat. Ia menginginkan generasi bangsa ini 

mencintai tanah airnya, memikirkan nasib bangsa dan berusaha memajukanya. 

Ia juga menginginkan generasi yang peka dan memiliki kesadaran yang tinggi 

terhadap lingkunganya. Generasi yang bisa dijadikan teladan dalam hal 

perilaku dan budi pekertinya, untuk membentuk generasi yang semacam ini 

menurut Yusuf Nafi, agama adala pilar utamanya. 

Pemikiran Yusuf Nafi ini selain karena fenomena yang terjadi di 

sekitarnya, ia juga banyak terinsiprasi dari buku buku yang sering dibacanya. 

Yusuf Nafi begitu kagum dengan sosok Soekarno. Salah satu buku yang 

menginspirasi beliau adalah buku yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. 

Menurut Dewi Nasima, Yusuf Nafi terinspirasi oleh istilah nasakomnya 

Soekarno, maka terpikirlah kata ‘nasima’ yang merupakan kepanjangan dari 

‘nasionalis’ dan ‘agama.’ 
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C. Kronologi Pendirian SMP NASIMA 

1. Sejarah Berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Nasima 

Berbicara mengenai sejarah SMP Nasima tidak bisa dilepaskan dari 

sejarah pendirian Yayasan Pendidikan Islam Nasima yang menaunginya. 

Sejarah berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Nasima yang lebih dikenal 

dengan Yayasan Nasima terdorong oleh rasa keterbutuhan akan 

pendidikan sebagai sarana membentuk karakter seseorang. Berawal dari 

sebuah Taman Pendidikan Al Qur’an yang dikenal dengan nama TPQ 

Darun Najah yang dikelola oleh badan ketakmiran masjid Darul Arqam 

Bojongsalaman. Peminat TPQ Darun Najah selalu berkembang bahkan 

sampai melebihi kapasitas, namun sangat disayangkan ketika memasuki 

usia sekolah anak anak muslim Bojongsalaman banyak yang melanjutkan 

ke sekolah-sekolah non muslim seperti Kanisius dan Loyola.  

Hal tersebut kemudian menimbulkan keresahan di kalangan anggota 

badan ketakmiran dan anggota masyarakat setempat termasuk Yusuf Nafi. 

Dari keresahan tersebut kemudian munculah kesepakatan untuk 

mendirikan sekolah. Yusuf Nafi menyambut ide tersebut, kemudian ia 

bersama istrinya mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Nasima yang 

diresmikan pada tanggal 7 Januari 1994 dan lebih dikenal dengan nama 

Yayasan Nasima dengan tujuan utama berpartisipasi dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan fokus bergerak dalam bidang pendidikan (akta 

notaris, 1994: 2-3). 
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Pada awal pendirianya Yayasan Nasima mengelola TK Nasima (1 

paralel) dengan jumlah 11 siswa, termasuk didalamnya putra bungsu dari 

pendiri yayasan Nasima. Gedung yang digunakan sebagai tempat belajar 

adalah bekas garasi bus Nasima. Pada waktu itu Yusuf Nafi memiliki 

usaha transportasi otobus Nasima yang kemudian dipindahkan ke Kali 

Banteng.  

Penggunaan kata ‘nasima’ selain sebagai bentuk perwujudan cita cita 

Yusuf Nafi, juga dilatarbelakangi oleh suatu kondisi dimana penilaian 

masyarakat pada masa itu terhadap sekolah yang berbasis Islam cenderung 

meremehkan, karena sekolah berbasis Islam pada waktu itu tercap sebagai 

‘sekolah kelas dua’ yang dianggap tidak bermutu.  

Faktanya, rata-rata orang Indonesia khususnyan Jawa saat ini adalah 

orang kaya baru yang dalam pengetahuan agama mayoritas dikategorikan 

sebagai ‘orang abangan’ berpersepsi mengenai sebuah lembaga pendidikan 

yang akan mereka percayai untuk menitipkan anak anaknya adalah sebuah  

lembaga yang secara penampilan fisik berpenampilan sama atau lebih 

tinggi dari mereka, sehingga Yayasan Nasima membidik segmen kelas 

menengah ke atas karena menurut Yusuf Nafi yang disampaikan kepada 

pak Ilyas Johari, sekretaris badan pengurus Yayasan Pendidikan Islam 

Nasima sebagai berikut; 

 “orang orang yang berpeluang untuk menjadi pemimpin bangsa ini 

adalah orang orang  yang secara kemampuan ekonomi berada dalam 

kelas menengah ke atas.” (wawancara tanggal 20 Februari 2010). 
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Dari pernyataan tersebut, maka cara pendekatan yang dilakukan oleh 

Yayasan Nasima adalah dengan mensejajarkan diri dengan konsumen, 

berusaha meraih kepercayaan masyarakat dengan menyediakan pendidikan 

yang berkualitas untuk melahirkan para pemimpin bangsa. 

Oleh karena itu Yayasan Nasima mengusung visi; “ Membimbing 

Insan Indonesia Berilmu Dan Berakhlak Al Karimah”. Sesuai dengan 

konsep idealisme Yusuf Nafi pada tahun 1976 yang mencita citakan 

generasi Indonesia yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan 

akidah yang kuat. Sebagai seorang muslim Ia meyakini bahwa Islam 

adalah agama Rahmatan Lil ‘Alamin, rahmat bagi semesta alam. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada dua misi yang dikembangkan 

pada awal pendirian Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Adapun kedua 

misi itu adalah sebagai berikut; 

a. Menyelenggarakan lembaga pendidikan yang berkualitas 

Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi lembaga pendidikan yang 

berbasis agama Islam telah dilabeli sebagai ‘pendidikan kelas dua’ 

sehingga Yusuf Nafi bertekad mewujudkan lembaga pendidikan yang 

benar benar berkualitas  sebagai jawaban atas kondisi pendidikan pada 

masa itu. Ia bercita cita lembaga yang ia pimpin harus senantiasa 

menjadi pelopor dalam bidangnya. Sehingga diharapkan dapat 

mengantarkan  anak didik menyongsong zamannya, membentuk putra 

putri pertiwi dengan karakter, jatidiri, dan keyakinanya berkompetisi 

dan bersanding dengan anak anak manca negara. 
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b. Menciptakan lokomotif lokomotif  baru menuju Indonesia raya 

Sebagai lembaga pelopor ia harus melahirkan generasi- generasi 

pelopor. Dengan latar belakang demikian misi kedua ini tercetuskan. 

Yusuf Nafi berharap anak anak didik di sekolah-sekolah Nasima 

menjadi lokomotif lokomotif baru bagi bangsa ini. Mereka mampu 

menciptakan rel dan menentukan arah kehidupan bangsa Indonesia, 

membawa masyarakat Indonesia menuju kejayaan. 

Seiring dengan perkembangan yayasan, perbaikan dan 

penyempurnaan senantiasa dilakukan. Berdasarkan evaluasi yang 

dilakukan, maka pada tahun 2006/2007, misi Yayasan Nasima 

dikembangkan menjadi tiga misi. Adapun misi yang ketiga adalah: 

c. Mewujudkan kesejahteraan bersama 

Misi ini dilatarbelakangi oleh menjamurnya fenomena dimana 

banyak lembaga pendidikan yang dirasa tidak memberikan 

kesejahteraan bagi civitas akademika yang ada didalamya. 

Kesejahteraan disini tidak hanya terbatas pada kesejahteraan yang 

bernilai materi, namun kesejahteraan ini meliputi kesejahteraan dalam 

berbagai aspek, seperti kepuasan, kenyamanan, dan ketentraman. Oleh 

karena itu Yayasan Nasima berharap dapat mewujudkan kesejahteraan 

bersama baik kepada siswa, guru dan karyawan serta orang tua siswa. 

Tidak hanya terbatas pada lingkup internal namun juga mencakup 

lingkup eksternal yaitu masyarakat di sekitar lingkungan Yayasan 

Nasima. Tujuan jangka panjang misi ini adalah Lokomotif lokomotif 
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Nasima yang telah ada akan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi 

bangsa Indonesia. 

Pada tahun berikutnya  yaitu tahun pelajaran 1995/1996 animo 

masyarakat meningkat sehingga  pendiri menambah lokal kelas untuk 

TK yang semula hanya satu kelas dikembangkan menjadi 2 kelas yaitu 

TK A dan TK B, selain itu pendiri juga mendirikan SD Nasima sebagai 

follow up dari alumni TK Nasima. 

 
2. Serah Terima Yayasan Pendidikan Budisiswa Kepada Yayasan 

Pendidikan Islam Nasima 

Yayasan Pendidikan Budisiswa lahir tahun 1978, salah satu 

pendiri yayasan ini adalah Muhammad Nuchri, dalam 19 tahun 

perjalanan sejarahnya yaitu tahun 1997 mengalami yayasan ini 

mengalami masa kolaps (ketidakmampuan untuk bertahan). Bersamaan 

dengan kondisi tersebut telah lahir Yayasan Pendidikan Islam Nasima 

berlokasi dalam wilayah yang sama yaitu kelurahan Bojongsalaman. 

Melihat kondisi yayasan yang sudah sangat kritis, para pengurus 

Yayasan Pendidikan Budisiswa berinisiatif untuk bergabung dangan  

Yayasan Pendidikan Islam Nasima yang dianggap memiliki prospek 

masa depan cerah untuk melanjutkan proses pendidikan dan cita cita 

Yayasan Pendidikan Budisiswa. 

Yayasan Pendidikan Budisiswa (membawahi SD Trijaya dan 

SLTP Budisiwa) dalam lokasi yang sama mengalami kesulitan dalam 

penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah, dikarenakan: 
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1. Anggaran operasional yang selalu defisit; 

2. Tidak mampu merenovasi gedung sekolah yang telah rusak berat; 

3. Sebagian pengurus atau pendiri yayasan sudah tidak aktif karena 

lanjut usia dan atau meninggal dunia. 

sehingga atas hasil Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Budisiwa 

Periode 1992-1997 yang diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 1997 

di kantor kepala Sekolah SLTP Budisiswa Jalan Pusponjolo Tengah 

X/I Semarang, memutuskan: “Mulai tahun pelajaran 1997/1998 

yayasan Budisiswa dan seluruh pengelolaanya diamanahkan kepada 

yayasan pendidikan Islam Nasima Semarang” dengan konsekuensi 

sebagai berikut : 

1. Segala tanggung jawab pengelolaan yayasan maupun sekolah 

Budisiswa yang meliputi siswa, guru, inventaris, dan renovasi 

gedung, menjadi tanggung jawab penuh Yayasan Pendidikan Islam 

Nasima; 

2. Segala  sesuatu yang menjadi tanggung jawab yayasan Budisiswa 

dalam saat sekarang (semenjak pelimpahan amanah) maupun pada 

masa yang akan datang di semua urusan, menjadi tanggung jawab 

Yayasan Pendidikan Islam Nasima; 

3. Nama yayasan dan nama Sekolah Budisiswa diubah /diganti 

menjadi Nasima. 

Maka sejak tanggal 1 Juli tahun pelajaran 1997-1998, dimulailah 

semacam proses akuisisi sebagai bentuk pelaksanaan pelimpahan 
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amanah dari yayasan Pendidikan Budisiswa kepada yayasan 

Pendidikan Islam Nasima. Maka sebagai bentuk tanggung jawab dari 

proses akuisisi ini Yayasan pendidikan Islam Nasima melakukan 

berbagai tindakan, sebagai berikut:  

a. Sarana prasarana direnovasi dan dilengkapi. 

b. Proses pembelajaran siswa SD Trijaya disatukan dengan Siswa SD 

Nasima begitu pula SLTP Budisiswa tetap diantarkan hingga lulus 

dari kelas tiga dengan fasilitas dan pelayanan pembelajaran yang 

sama sebagaimana standar Yayasan Nasima, tetapi mereka tetap 

membayar uang sekolah dengan ketentuan lama (ketentuan 

yayasan Budisiswa). 

c. Para Guru dan karyawan yayasan Budisiswa yang masih ingin 

tetap bergabung/mengabdi, diberi kesempatan mengikuti uji 

kompetensi guru/karyawan dengan satandar kompetensi Nasima, 

sedangkan bagi guru/karyawan yang ingin mengakhiri masa 

pengabdian dan atau tidak lulus uji kompetensi guru/karyawan 

Yayasan Nasima, dilakukan kebijaksanaan pemutusan hubungan 

kerja dengan baik, termasuk didalamnya pemberian pesangon dan 

kompensasi jasa pengabdian yang layak sesuai ketentuan dan 

peraturan yang berlaku saat itu. 

Proses pengajuan perubahan/penggantian nama Budisiswa 

menjadi Nasima mulai dilakukan, dan sebelum ada persetujuan/ 

keputusan tetap dari pihak yang berwenang (diantaranya Departemen 
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Pendidikan dan kebudayaan Kanwil Propinsi Jawa Tengah, dengan 

tembusan Direktur  Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, 

Walikotamadya KDH TK II Kodya Semarang dan Kepala 

Kandepdiknas Kodya Semarang), maka para siswa SLTP Budisiwa 

yang lulus dari kelas III, tetap berijazah SLTP Budisiswa. 

Pada tanggal 8 Februari 2000, melalui surat nomor : 

0141/103.07/MN/2000, Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa 

Tengah (Drs. Sudharto, MA) mengeluarkan Persetujuan Perubahan/ 

Penggantian nama Yayasan dan Sekolah dari SLTP Budisiswa - 

Yayasan Budisiswa menjadi SLTP Nasima - Yayasan Pendidikan 

Islam Nasima, yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2000. 

Adapun Tokoh tokoh yang berperan dalam proses serah Terima 

Yayasan Pendidikan Budisiswa kepada Yayasan Pendidikan Islam 

Nasima adalah sebagai berikut; Ragil Wiratno sebagai ketua Yayasan 

pendidikan Budisiswa periode 1997-2002, Moch Nuhri Selaku 

penasehat yayasan Budisiswa dan Nowo Susilo selaku pelaksana 

harian. Sedangkan dari pihak Yayasan Nasima Yusuf Nafi selaku 

ketua Badan pendiri yayasan dan Ilyas Johari selaku sekretaris 

yayasan. 

 
3. Kerjasama Yayasan Pendidikan Pangeran Diponegoro (YPP 

Diponegoro) dengan Yayasan Pendidikan Islam Nasima (YPI Nasima) 

Sejarah berulang bagi Yayasan Nasima pada tahun 2005, ketika 

waktu itu ada sebuah yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan 
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Pangeran Diponegoro mengalami masalah yang hampir sama dengan 

Yayasan Pendidikan  Budisiswa.  

Yayasan Pendidikan Pangeran Diponegoro atau YPP Diponegoro 

adalah sebuah yayasan yang pada awal mulanya didirikan oleh Ali 

Mahsyar dan beberapa rekanya di organisasi masyarakat Nahdhatul 

Ulama, tepatnya pada tahun 1958 (wawancara 14 Mei 2010, 

Supramono wakil manager kependidikan SMP SMA Nasima). 

Yayasan ini mengusung visi pendidikan. Dalam perjalanan 

melaksanakan visi pendidikan ternyata yayasan ini merasa tidak 

mampu lagi untuk survive menghadapi tantangan yang ada, yayasan ini 

mengalami krisis operasional dan krisis kepengurusan, hal tersebut 

berdampak pada turunya kualitas lulusan yang ada. 

Untuk mengatasi hal tersebut salah satu jalan yang ingin 

ditempuh adalah dengan merger dengan yayasan lain. YPP Diponegoro 

memiliki aset lahan dan gedung terletak di tempat yang sangat strategis 

berada di tengah kota Semarang yaitu di Jalan Trilomba Juang No 1. 

Lahan ini banyak diminati oleh lembaga-lembaga pendidikan lain, 

sebelum kerjasama dengan Yayasan Nasima terlaksana, banyak 

yayasan yang telah mendatangi YPP Diponegoro seperti yayasan 

Stikubank,, Theresiana, Bernadus, Walisongo dan Sultan Agung. 

Namun para pengurus YPP Diponegoro berpegang teguh terhadap 

amanah yang diberikan oleh badan pendiri YPP Diponegoro. Pendiri 

YPP Diponegoro berpesan bahwa lahan dan aset YPP Diponegoro 



37 

tidak boleh dialihkan kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan 

pendidikan, selain itu lahan dan aset YPP Diponegoro juga tidak 

diperkenankan untuk kepentingan ekonomi. Sehingga YPP 

Diponegoro hanya mencari yayasan yang sevisi dengan tujuan 

pendirian YPP Diponegoro. 

Beberapa yayasan yang datang tidak sevisi dengan YPP 

Diponegoro karena visi YPP Diponegoro menekankan pada tujuan 

mendidik anak bangsa mencapai insan cendekia dengan prinsip ahlu 

sunnah wal jamaah, sedangkan yayasan yang memiliki visi yang sama 

dengan YPP Diponegoro dinilai perkembangan pengelolaaan 

pendidikan lembaga tersebut stagnan.  

Dan oleh sebab itu YPP Diponegoro mengundang Yayasan 

Nasima, karena pada saat itu, YPP Diponegoro melihat Yayasan 

Nasima memiliki visi yang sama, dan dalam perkembangan 

pengelolaan pendidikan Yayasan Nasima sedang mengalami 

perkembangan yang cukup pesat, maka dimulailah pertemuan- 

pertemuan untuk membahas dan mendalami visi  pendidikan masing- 

masing, guna memastikan kesamaan tujuan dua lembaga tersebut. 

Setelah melalui berbagai proses pertemuan yang cukup panjang maka 

tercapailah sebuah kesepakatan untuk mengadakan kerjasama diantara 

dua lembaga pendidikan ini. 

 Proses persiapan menuju kerjasama ini memakan waktu cukup 

lama, hampir dua tahun waktu yang diperlukan untuk membahas 
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kesepakatan-kesepakatan yang mereka ajukan. Dimulai pada tahun 

2005 dan selesai pada tahun 2007 dengan hasil 4 (empat) berkas 

perjanjian kerjasama. Adapun Isi dari perjanjian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Perjanjian tahap pertama terdiri dari 4 (empat) pasal disahkan pada 

tanggal 17 Januari 2005, dengan inti perjanjian mengenai (1) 

pemberian izin pihak kedua yaitu Yayasan Pendidikan Pangeran 

Diponegoro kepada Yayasan Pendidikan Islam Nasima sebagai 

pihak pertama untuk menggunakan tanah milik Yayasan 

Pendidikan Pangeran Diponegoro, serta pemberian hak dan 

kewenangan oleh pihak kedua kepada pihak pertama untuk secara 

bertahap membangun, merehab, mengubah, memperbaiki dan atau 

mengadakan sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan, (2) 

perizinan, perpanjangan kerjasama dan penyerahan seluruh 

bangunan sebagai pelaksanaan sistem Build Operated Transfer 

(BOT), (3) pelimpahan hak atau wewenang, (4) keterangan surat 

perjanjian. 

b. Perjanjian tahap pertama ditindaklanjuti dengan perjanjian 

tambahan I yang disebut addendum I disahkan tanggal 26 Oktober 

2005 terdiri dari 4 (empat) pasal yang inti perjanjianya memuat 

tentang  (1) pembagunan dan atau rehabilitasi, (2) kesiswaan dan 

kegiatan belajar mengajar, (3) serta kepegawaian/ketenagaan, (4) 

penutup. 
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c. Addendum I ditindaklanjuti dengan addendum II disahkan pada 

tanggal 15 April 2006 yang terdiri dari 5 pasal dengan inti 

perjanjiaan mengenai; kesiswaan dan kegiatan belajar mengajar  

meliputi (1) jenjang SMP dan (2) Jenjang SMA, (3) kepegaiwaian/ 

ketenagaan, (4) anggaran dan atau pembiayaan, (5) penutup. 

d. Addendum II ditindaklanjuti dengan addendum III yang terdiri dari  

8 pasal disahkan pada tanggal 12 Februari 2007 dengan inti 

perjanjian mengenai (1) evaluasi terhadap proses kerjasama 

pengelolaan pendidikan melalui mekanisme 5 (lima) tahunan, (2) 

kedudukan kedua belah pihak adalah sama, pihak pertama. sebagai 

penyelenggara dan pihak kedua sebagai pengawas, (3) waktu 

pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi fasilitas pendidikan, (4) 

penyelenggaraan jenjang pendidikan SMA, (5) kepegawaian, (5) 

perluasan fungsi bangunan jika digunakan sebagai akademi, (6) 

biaya operasional untuk yayasan pendidikan diponegoro, (8) 

keterangan surat perjanjian. 

Berbeda dengan Yayasan Pendidikan Budisiswa, istilah 

kerjasama antara Yayasan Pendidikan Pangeran Diponegoro dengan 

Yayasan Pendidikan Islam Nasima merupakan bentuk kerjasama yang 

dikenal dengan sistem kerjasama Build Operated transfer (BOT), yang 

dalam berkas perjanjian kerjasama antara YPP Diponegoro dengan 

Yayasan Nasima disepakati tanggal 17 Januari 2005 bertempat di 

kantor YPP Diponegoro pasal 1 menyatakan bahwa; 
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 “Pihak kedua memberikan izin kepada pihak pertama untuk 
menggunakan tanah miliknya yang berstatus Hak Guna  Bangunan 
dengan nomor sertifikat 984 seluas kurang lebih 1.911m2 dan 985 
seluas kurang lebih 1.044m2 di Jalan Triomba Juang No.1 Semarang, 
guna kepentingan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan 
jenjang Pendidikan Menengah Pertama (SMP) hingga jenjang 
Pendidikan Menengah Atas (SMA) dengan sistem Build Operated 
Transfer (BOT) untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung 
sejak ditandatanganinya Surat Perjajian Kerjasama ini hingga sekurang 
kurangnya akhir tahun Pelajaran 2036/2037”. 

 
Dengan bentuk kerjasama Build Operated Transfer (BOT) 

menuntut sebuah  konsekuensi yaitu pengawalan terhadap perjalanan 

kerjasama ini. Pengawalan ini dilakukan dari dalam maupun luar. 

Sehingga dari pihak Yayasan Pendidikan Diponegoro mendirikan 

yayasan baru yang diberi nama Yayasan Diponegoro Peduli Bangsa 

sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian dari pihak 

eksternal, sedang pengawalan dari dalam dilaksanakan oleh pihak 

Diponegoro yang tergabung dalam struktural Yayasan Pendidikan 

Islam Nasima. 

Adapun beberapa pihak yang berperan dalam pembahasan ini 

antara lain, dari Yayasan Nasima ada H. Hanief Ismail,L.C selaku 

ketua badan pengurus dan H.Yusuf Nafi’, S.H,C.N selaku ketua badan 

pendiri yayasan. Sedangkan dari pihak yayasan pendidikan 

Diponegoro ada H.Djumairi Achmad,S.H, selaku ketua YPP 

Diponegoro, Drs. H.Fathuddin Yusuf selaku sekretaris yayasan, bapak 

Saliyun selaku penasehat YPP Diponegoro dan dr. Johan yang 

merupakan menantu dari pendiri yayasan pendidikan Diponegoro. 
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Berdasarkan addendum II kesepakatan kerjasama pengelolaan 

pendidikan antara Yayasan Nasima dan YPP Diponegoro pasal 1 maka 

pada tanggal 1 Juli 2006 SMP Diponegoro tidak menerima siswa baru, 

sedangkan siswa yang ada mutasi ke SMP Nasima, karena SMP 

Nasima telah berpindah alamat ke jalan Trilomba Juang No. 1 

Semarang. Dan sejak saat itu hingga hari ini Yayasan Pendidikan Islam 

Nasima atau lebih dikenal dengan yayasan Nasima mengelola 

Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak Kanak (TK), Sekolah Dasar 

(SD), SMP Nasima dan SMA Nasima. 

 



 

42 

BAB III 

KENASIMAAN 

 

A. Nilai  Inti Nasima (NASIMA Core) 

Visi misi Nasima harus dipahami oleh seluruh civitas akademika 

Nasima. Maka internalisasi visi misi Nasima kepada seluruh civitas 

akademika Nasima untuk mencapai tujuan bersama menjadi kebutuhan 

mendasar. oleh karena itu visi misi Nasima harus diejawantahkan dalam 

bentuk nilai inti yang harus dipahami dan terinternalisasi dalam setiap 

pribadi yang bergabung dengan Yayasan Nasima. Adapun nilai-nilai inti 

yang dikembangkan oleh Yayasan Nasima lebih familiar dikenal dengan 

sebutan ‘NASIMA CORE’ baru tercetus pada tahun 2008 dengan sloganya 

‘NASIMA YES’ yang merupakan kepanjangan dari (1) nasionalis, (2) 

agamis, (3) santun komunikatif, (4) integritas kuat, (5) makmur 

berkelimpahan, (6) aktif bekerjasama, (7) yakin terbaik, (8) empati dan (9) 

siap bertanggung jawab. 

Adapun penjelasan dari nilai nilai inti Nasima ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Nasionalis 

a) Pribadi nasionalis yang ingin dibentuk Yayasan Nasima adalah 

putra putri pertiwi yang bangga dan cinta kepada tanah air, siap 

menghadapi segala kemungkinan, serta aktif berkarya untuk 

mewujudkan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa 

Indonesia. 



43 

b) Pribadi yang sadar bahwa ia adalah bagian dari bangsa Indonesia 

sekaligus sebagai bagian dari masyarakat dunia, namun dia 

memiliki nilai-nilai, norma-norma, dan budaya luhur bangsa yang 

unik  dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 

2) Agamis 

a) Sosok agamis yang ingin dicetak oleh Yayasan Nasima adalah 

makhluk yang beriman kepada Allah SWT, teguh memegang 

aqidah, taat menjalankan syari’at, dan memiliki akhlak mulia untuk 

menjadi teladan dan memberikan manfaat bagi sesama. 

b) Sosok yang mendidik generasi bangsa agar memiliki aqidah yang 

lurus, iman yang kokoh, dan akhlak yang mulia. 

3) Santun komunikatif 

a) Pribadi yang mampu mengatasi kejadian dan permasalahan dengan 

dialog dan komunikasi yang santun.  

b) Pribadi yang senantiasa mengkomunikasikan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan tentang hal-hal yang berkaitan dengan segala 

kejadian di kelas, di sekolah, dan di lingkungan kami. 

c) Pribadi yang melakukan diskusi antara pengurus, manajemen, 

guru, peserta didik dan orang tua tentang perubahan yang terjadi di 

sekolah dan lingkungan kami. 

4) Integritas kuat 

a) Kepercayaan adalah kehormatan dan kehormatan adalah harga diri 

bagi Yayasan Nasima. Yayasan Nasima adalah organisasi 
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terpercaya yang terdiri dari orang-orang yang amanah dan saling 

percaya satu sama lain. 

b) Pribadi yang memiliki integritas kuat adalah orang-orang yang 

konsisten pada kejujuran dan dapat dipercaya. 

c) Kami mengerjakan apa yang kami katakan dan kami 

menyampaikan apa yang kami kerjakan kepada para stakeholder 

5) Makmur berkelimpahan 

a) Yayasan Nasima  selalu berkomitmen pada prinsip kemakmuran 

yang berkeadilan sosial dan senantiasa mengupayakan hasil yang 

berlimpah. 

b) Yayasan Nasima selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik dan 

gemar melakukan kebaikan yang kami  mampu untuk 

perbaikan kehidupan kami, lingkungan masyarakat kami, dan 

generasi penerus kami. 

6) Aktif bekerjasama 

a) Pribadi yang selalu aktif bekerja bersama untuk mencapai tujuan, 

bersedia mendukung yang lain, mengutamakan penyelesaian 

dengan perdamaian untuk menuntaskan tantangan yang kami 

hadapi  

b) Pribadi yang proaktif dan produktif secara individual maupun 

kelompok, memiliki kebanggaan dalam menyumbang keberkahan 

sosial dan ekonomi  
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7) Yakin terbaik 

a) Insan Nasima berusaha keras untuk meraih pencapaian tertinggi 

dalam semua aspek individual dan sekolah, bekerja dan belajar 

sepanjang hidup 

b) Bagi Insan Nasima, baik saja tidak cukup, menghasilkan karya 

yang luar biasa adalah tujuan kami.  

c) Kami berupaya lebih keras di atas rata-rata upaya terbaik lembaga-

lembaga pendidikan lainnya 

8) Empati 

a) Insan Nasima sangat peduli untuk berbuat baik pada diri sendiri 

dan orang lain, dengan penuh empati dan kasih sayang  

b) Insan Nasima menghargai orang lain sebagaimana kami 

menghargai diri kami sendiri, menerima keberagaman dengan 

prinsip Islam rahmatan lil’alamiin. 

9) Siap bertanggung jawab 

Insan Nasima adalah orang-orang yang siap mengambil 

tanggungjawab dan mampu merespon dengan baik setiap tindakan 

individu dan komunitas terhadap diri kami, orang lain dan lingkungan 

kami. 

 

B. Logo Yayasan Pendidikan Islam Nasima 

Sebagaimana layaknya sebuah lembaga pendidikan, simbol dan 

identitas kelembagaan menjadi sebuah hal mutlak yang harus dimiliki. 

Berikut adalah gambar logo yayasan Pendidikan Islam Nasima 
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  Gambar 1: Gambar Logo Yayasan Pendidikan Islam Nasima 

 

Sumber: Profil Nasima 

a. Kerangka logo bergaris hitam berbentuk teratai segi lima = 

melambangkan dasar pendirian Yayasan Pendidikan Islam Nasima 

adalah Pancasila 

b. Warna dasar logo biru laut/biru langit = melambangkan wawasan 

berfikir yang luas dan mendalam, seluas langit dan samudera 

c. Tulisan melengkung di dalam logo bagian atas berbunyi 

“YAYASAN PENDIDIKAN NASIMA” = sebagai nama Yayasan 

d. Tulisan di dalam logo bagian bawah berbunyi “SEMARANG” = 

menjelaskan kedudukan Yayasan Pendidikan Nasima yang 

berpusat di Kota Semarang 

e. Gambar bintang berujung lima = melambangkan ke-Tuhan-an 

Yang Maha Esa 

f. Gambar pena dan buku : 

1. Gambar Pena (Qalam) = manifestasi dari ayat Al Qur’an surat 

Al Qalam ayat 1,  “Nuun wal Qalami wa maa yasturuun”, 

artinya, “Demi Qalam dan demi sesuatu yang mereka tulis”. 
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Pena lazim digunakan untuk menulis, menulis ilmu-ilmu Allah, 

yang wajib dipelajari oleh kita sebagai umat manusia. 

2. Gambar Buku terbuka, bertuliskan 

“Bismillaahirrahmaanirrahiim …. Iqra’ bismirabbikalladzii 

khalaq … dst.” = adalah perintah untuk belajar dengan 

membaca dan menganalisis ayat-ayat (ilmu-ilmu) Allah yang 

tertulis maupun tidak tertulis, yang wajib dipelajari, meliputi : 

a) Ilmu Tanziliyah, yaitu ilmu yang telah ditemukan para ahli 

dan tertulis; 

b) Ilmu Kauniyah, yaitu ilmu yang berupa gejala-gejala alam 

yang ada di sekitar kita; 

c) Ilmu yang membimbing manusia menuju pada jalan (titah) 

Tuhan; 

d) Ilmu yang membimbing manusia menuju pada jalan 

(norma) kemanusiaan; 

e) Manusia Indonesia, dengan berilmu, mematuhi titah Tuhan 

dan menjalankan norma kemanusiaan akan menjadi 

manusia yang berilmu dan berakhlaqul karimah. 

g. Warna merah putih dan peta kepulauan Indonesia = melambangkan 

identitas dan jatidiri anak bangsa yang cinta tanah air dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia serta memiliki semangat juang untuk 

mewujudkan Indonesia Raya di atas kekuatan, kemampuan, dan 

potensi sendiri. 
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Semua lambang-lambang (simbol) tersebut diharapkan 

terinternalisasi, terkristalisasi, dan terejawantahkan dalam segala 

kerangka berfikir, sikap, dan tingkah laku segenap civitas akademika 

Yayasan Nasima (siswa, guru, karyawan, manajer, pengurus), dan 

diharapkan dapat tercapai melalui proses pendidikan yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang memiliki visi 

nasionalisme Indonesia yang religius, yaitu NASIMA. 

 

C. Ciri Khusus SMP Nasima 

Ciri khusus sekolah Nasima yang membedakanya dengan sekolah lain, 

adalah sebagai berikut: 

1. Full Day School 

Sejak Kelas 3 (tiga) SD hingga SMA, siswa belajar di sekolah 

mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB pada hari Senin 

hingga Jumat (hari Sabtu siswa libur,  khusus digunakan untuk klinik 

belajar siswa bermasalah dan pengembangan SDM guru/karyawan hingga 

pukul 11.00 WIB) dengan tujuan : 

a. Mengakomodasi sistem dan model khusus pembelajaran sekolah yang 

terintegrasi dan berkelanjutan, karena relatif membutuhkan proses 

pembelajaran dengan waktu yang sedikit lebih banyak dari model 

pembelajaran pada umumnya, sehingga dapat terlaksana pembelajaran 

secara tuntas dan optimal. 
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b. Melatih dan menumbuhkan daya tahan serta etos kerja yang tinggi bagi 

generasi penerus bangsa. Sehingga nantinya mampu mengejar 

ketertinggalan dari bangsa lain. 

c. Melatih dan membiasakan anak didik bersikap dan berperilaku sesuai 

tuntunan agama serta membiasakan anak didik melaksanakan syariat 

agama dengan istiqomah (shalat Dhuha, Dzuhur, dan Ashar berjamaah 

di sekolah). 

d. Menyediakan atmosfir/kondisi lingkungan yang kondusif dengan 

meminimalkan pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan anak didik 

di luar sekolah sehingga perkembangan fisik, mental, dan rohani anak 

didik dapat terpantau secara sistematis dan terarah. 

e. Membantu orang tua murid yang rata-rata keduanya bekerja/berkarier 

dengan jam kerja cukup panjang, sehingga tidak perlu was-was 

terhadap pengawasan putra-putrinya. 

f. Membangkitkan kesadaran, bahwa mengejar ketertinggalan tidak bisa 

dilakukan dengan speed and power yang sama atau bahkan lebih 

rendah dari yang dikejar. 

g. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru/karyawan sesuai 

perkembangan zaman. 

2. Program Wawasan Kebangsaan 

Melalui program ini, diharapkan anak didik memiliki wawasan dan 

rasa kebangsaan (nasionalisme) yang tinggi, sehingga di zaman global 
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generasi bangsa tidak kehilangan identitas dan jati dirinya sebagai insan 

Indonesia. Program ini secara garis besar mengandung dua aspek, yaitu: 

a. Aspek Moral; yang meliputi identitas bangsa, penghayatan aspirasi 

bangsa, sikap antisipatoris, dan komitmen sebagai anak Indonesia. 

b. Aspek Intelektual; yaitu menambah pengetahuan anak didik tentang 

Indonesia dengan berbagai aspeknya, melalui integasi nilai wawasan 

kebangsaan dalam materi pembelajaran, fieldtrip, mendatangkan 

tokoh-tokoh bangsa, dan display-display tentang Indonesia. 

3. Program Pendidikan Agama 

Program pendidikan agama disusun melalui silabus yang 

terintegrasi dan berkelanjutan, mulai dari PUD hingga SMA, dengan 

harapan agar anak didik memiliki dasar-dasar pengetahuan dan 

pemahaman agama yang luas dan mendalam, sekaligus pembiasaan sikap 

dan perilaku beragama yang kuat dan istiqomah. Sehingga tecipta generasi 

muslim yang beriman, cerdas, dan berakhlaq al karimah. Yayasan Nasima 

memiliki 16 Guru Mengaji, 9 di antaranya adalah Hafidz/Hafidzah.  

Aktivitas, materi dan metode pembelajaran keagaamaan di SMP 

Nasima lebih banyak mengadopsi dan mengembangkan dari materi materi  

dan metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Nahdatul Ulama. 

Aktivitas keagamaanya lebih kental dengan nuansa ke-NU-an seperti 

terlihat dalam aktivitas ziarah, wirid, pembelajaran fiqih, mujahadah dan 

tahlil. 

 



51 

4. Program Dwi Bahasa (Bilingual) 

Merupakan program yang terintegrasi dalam proses pembelajaran, 

di mana komunikasi sehari-hari di sekolah (termasuk dalam menyampaikan 

materi pembelajaran) menggunakan bahasa Inggris (sebagai bahasa 

internasional) dan bahasa Indonesia (sebagai bahasa persatuan dan 

identitas bangsa). Sehingga program Dwi Bahasa ini bukan semata-mata 

sebagai mata pelajaran, tetapi diupayakan sebagai sebuah perilaku 

berbahasa di sekolah. Untuk menunjang kelancaran program ini, sejak 

tahun 1997 para guru telah dilibatkan dalam pelatihan bahasa Inggris, 

bekerjasama dengan pihak ketiga, dan sejak tahun 2002, yayasan 

mendatangkan konsultan Dwi Bahasa dari Jakarta dengan didampingi 

sejumlah instruktur dari Perguruan Tinggi di Semarang sebagai sebuah 

Tim bersama-sama para guru bahasa Inggris.  

5. Program Komputer-Multimedia 

Berangkat dari kenyataan zaman, bahwa bangsa yang dapat 

menguasai teknologi informasi adalah bangsa yang dapat menguasai 

dunia, maka yayasan berupaya membekali anak didik dan guru maupun 

non edukatifnya dengan teknologi informasi terapan. Di antaranya dengan 

upaya penguasaan keterampilan komputer multimedia, baik bagi siswa 

maupun guru, selain dimaksudkan untuk belajar teknologi informasi 

sebagai sebuah ilmu, juga menggunakan teknologi informasi sebagai 

media pembelajaran agar lebih berkesan.  
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6. Program Pengenalan, Kepedulian, dan Eksplorasi Lingkungan  

Selain dimaksudkan agar anak didik mengenal lingkungannya, 

memahami persoalan yang dihadapi lingkungannya, memikirkan solusi 

dan melakukan tindakan terbaik bagi permasalahan lingkungannya, juga 

sebagai salah satu strategi pelaksanaan pembelajaran di lapangan. Karena 

tidak semua materi pembelajaran dapat terakomodasi di dalam kelas. 

7. Program Tidak Dibenarkan Jajan di Sekolah 

Program ini memiliki berbagai tujuan dan manfaat, di antaranya : 

a. Melatih anak didik untuk tidak menjadi penganut konsumerisme, dan 

diharapkan dapat mengelola keuangannya dengan baik. 

b. Melatih anak didik untuk mengendalikan diri, mengendalikan 

keinginan, bertoleransi, dan melatih kebersamaan dengan rekan-

rekannya. 

c. Dengan tidak membawa uang jajan, diharapkan mengurangi resiko 

kehilangan uang dan mengurangi risiko jajan di luar yang mungkin 

makanannya tidak aman dan tidak sehat. 

d. Melatih anak didik untuk mempersiapkan bekal makan dan minum 

yang betul-betul dibutuhkan dari rumah, yang dapat dijamin/dikontrol 

kandungan nutrisi/gizi dan kesehatannya. 

8. Wali Kelas berkantor di Kelas 

Wali kelas berkantor di kelas, untuk mendampingi siswa dalam belajar, 

beribadah dan berperilaku. Wali kelas adalah teladan, tempat ”curhat” 
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siswa dan orang tua, motivator, pendidik sekaligus orang tua siswa di 

sekolah. Dalam menjalankan tugasnya wali kelas diback up oleh BK. 

9. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) bekerjasama dengan pihak 

ketiga, meliputi; 

a) Dibentuknya Lembaga Penjamin Mutu Nasima (LPMN) 

b) Peningkatan kompetensi secara periodik bekerjasam dengan LPMP 

Unnes. 

c) Umat Terbaik Hidup Berkah (UTHB) semacam training motivasi. 

 

D. Upaya Internalisasi Nilai Nilai Kenasimaan 

1. Rundown rutinitas harian 

Nilai khas SMP Nasima tercermin dalam rundown rutinitas SMP 

Nasima berikut ini; 

Tabel 3. Rundown rutinitas SMP Nasima 

NO Waktu  
(WIB) 

Isi 

1. . . . – 06.55 Welcome song dan penyambutan siswa (senyum, salam, 
salaman) 

2. 06.55-07.20 Rutinitas Pagi Nasima didampingi wali kelas 
a. Welcome voice /Informasi/motivasi/mutiara hadits 
b. Apel kelas; baris di teras tiap kelas, ikrar Nasima 

Students, pemeriksaan kelengkapan siswa,  
c. salam penyambutan oleh wali kelas 
d. Hormat bendera; Paskibra mengibarkan bendera di 

halaman, siswa hormat. 
e. bendera di kelas, menyanyikan Lagu “Indonesia 

Raya” dan lagu wajib nasional 
f. Mujahadah Asma’ul Husna (Tahlil setiap Jumat) 

1) Doa 
2) Taddarus 

g. WIFLE (curah perasaan) dan class opening oleh wali 
kelas 
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3. 07.25 - 09.30 KBM 
4. 09.30 - 09.45 Break (+ shalat Duha) 
5. 09.45 - 11.45 KBM 
6. 11.45 - 12.45 Break, makan bersama, dan salat jamaah Zuhur 

didampingi wali kelas)** 
7. 12.45 - 14.55 KBM 
8. 14.55 - 15.35 Rutinitas Sore Nasima didampingi wali kelas 

a. Berkemas, salat jamaah Asar, penataan kerapian 
perlengkapan kelas, 

b. piket kebersihan, conclusion (cerita kebermanfaatan 
belajar) doa akhir 

c. kegiatan, dan class closing oleh wali kelas 
Sumber: Profil SMP Nasima 2010 

2. Rundown pembelajaran 

Integrasi nilai-nilai kenasimaan tercermin dalam rundown 

pembelajaran yang dilaksanakan, terlihat dalam tabel 5 berikut; 

Tabel 4. Rundown Pembelajaran SMP Nasima 

Opening Process Closing 

1. Basmallah dan salam 
2. Motivasi atau 

penyiapan kondisi 
kelas 

3. Aplikasi bilingual; 
greeting, small 
talk,presence/absence 
checking 

4. Doa belajar/Al Fatihah
5. Petikan ayat al 

Qur’an/hadist yang 
terkait materi  

6. Penerapan materi 
dalam konteks 
wawasan kebangsaan  

7. Apersepsi; review 
materi terdahulu, 
brainstorming. 

 

1. Pembelajaran suatu 
materi dengan metode 
yang menarik dan 
sesuai meminimalkan 
metode 
ceramah/teacher 
centre, 
memaksimalkan peran 
siswa/student centre 
dalam eksplorasi 
materi, studi kasus, 
diskusi, praktek atau 
kerja proyek dan 
sebagainya. 

2. Penggunaan media 
yang sesuai; alat 
peraga edukatif, OHP, 
LCD, TV, VCD, 
proyektor, tape, 
komputer, gambar, dan 
sebagainya. 
 

1. Conclusion 
(kebermanfaatan 
pembelajaran) dan 
simpulan 

2. Mengemasi 
perlengkapan 
pembelajaran, 
kebersihan dan 
kerapian 

3. do’a, small talks, dan 
salam. 
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3. Keyword (kata kata 
kunci) materi, tugas, 
agenda/informasi, PR 
(home fun) dan 
sebagainya 
diampaikan secara 
bilingual. 

  Sumber : Profil SMP Nasima 2010 

3. Ikrar Siswa SMP Nasima 

Ikrar siswa SMP Nasima merupakan salah satu bentuk internalisasi 

nilai nilai kenasimaan, bunyi ikrar siswa SMP Nasima yang termuat dalam 

buku pedoman perilaku siswa SMP Nasima (2010:9-10) adalah sebagai 

berikut: 

”A’uudzubillahi minasy syaithonirrojiim 
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk 
Bismillahirrohmaanirrohiim 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
Asyahadu ala ilaaha illa Allah 
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah 
Wa asyhadu anna Muhammadar Rosulullah 
Dan Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammmad utusan Allah 
Rodhitu Billahi Rabba 
Aku rela Allah Tuhanku 
Wa bil Islamidiinna 
Dan Islam agamaku 
Wa Bi Muhammadin nabiyaw wa Rosuula 
Nabi Muhammad utusan Allah 
Wa bil Qur’ani Imamaw wa hukma 
Dan Al Qur’an kitab suciku 
Wa bil Muslimiina Ikhwaana 
Dan sesama muslim adala saudaraku 
 
We are student of SMP Nasima 
Kami siswa siswa SMP Nasima 
We are always faithful to Allah and his Messenger 
Taat kepada Allah dan Rasul-Nya 
Dedicate to our parents 
Berbakti kepada ayah dan Bunda 
Respect to Our  teachers 
Hormat kepada Guru 
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Love our friend and have no enemy 
Sayang teman tak punya lawan 
Study hard and recirte Qur’an 
Rajin belajar dan mengaji 
Keen on praying and creative 
Tekun beribadah dan berkreasi 
 
Indonesian Youngster 
Pemuda Indonesia 
I’am the Indonesia youngster 
Saya generasi muda Indonesia 
The pillar of country and the nation’s hope 
Generasi penerus dan harapan bangsa  
Ready to defense the country 
Siap membangun negara 
We always study hard 
Kami selalu bekerja keras” 
 

4. Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Peringatan Hari Besar 

Islam (PHBI)  

Peringatan hari besar nasional dan agama dalam berbagai bentuk 

kegiatan, antara lain upacara, lomba, ziarah, temu pejuang, pentas seni 

nusantara, dan pentas kreasi apresiasi siswa. 
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BAB IV 

PENGARUH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NASIMA 

TERHADAP PENDIDIKAN UMAT ISLAM DI KOTA SEMARANG 

 

A. Proses Pembelajaran di SMP Nasima 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Nasima di tingkat SMP 

adalah berupa pembiasaan, penguatan, dan pemahaman. Adapun kurikulum 

yang digunakan oleh SMP Nasima mengikuti kurikulum yang dilaksanakan 

oleh negara. Maka sejak tahun berdirinya SMP Nasima yaitu tahun 1997 

sampai saat ini, SMP Nasima telah menerapkan tiga kurikulum sesuai dengan 

perkembangan kurikulum yang diterapkan oleh negara yaitu kurikulum 1994 

yang disempurnakan, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), namun yang membedakan dengan 

sekolah lain dalam setiap penerapan kurikulumnya, SMP Nasima memiliki 

nilai khas tersendiri yaitu dalam setiap penerapan kurikulum tersebut 

dilengkapi dengan integrasi nilai nilai kenasimaan. 

Secara umum kompetensi siswa yang ingin dikembangkan di sekolah 

Nasima adalah sesuai dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan Islam Nasima, 

yaitu : 

1. Ke-NASIMA-an, yang meliputi : 

a. Nasionalisme (Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air), 

pengembangannya melalui program wawasan kebangsaan dan 

ekplorasi lingkungan serta bidang kajian kewarganegaraan, 
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pengetahuan sosial, sejarah, seni, budaya, toleransi, dan penciptaan 

suasana kebinekatunggalikaan Indonesia (misalnya melalui display 

kelas). 

1) Internalisasi wawasan kebangsaan dilakukan dengan berbagai 

upaya, antara lain rutinitas di pagi hari dengan apel/upacara, ikrar 

siswa SMP Nasima, pengibaran bendera, hormat bendera, 

menyanyikan lagu “Indonesia Raya” dan lagu wajib nasional di 

kelas masing masing sebelum pembelajaran dimulai. Dalam rangka 

mengenal dan memahami kebesaran Indonesia, semua ruang diberi 

nama kota-kota dari Sabang sampai Merauke disertai dengan 

potensi dan kekayaan masing masing daerah. Setiap ruang ditata 

guru dan siswa dalam display yang menggambarkan potensi kota 

yang dipilih sebagai nama ruang. Peringatan Hari Besar Nasional 

dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain upacara, lomba, ziarah, 

temu pejuang, pentas seni nusantara, dan pentas kreasi apresiasi 

siswa. Integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam materi pelajaran yang 

sesuai. 

2) Program eksplorasi dan pengenalan lingkungan. 

a) Penerapan nyata  tema pembelajaran dalam outdoor learning 

b) Memberikan pemahaman tentang ke-Mahakuasa-an Allah 

lewat penjelajahan semesta alam 

c) Memberikan pemahaman tentang keragaman dan kemuliaan 

berbagai profesi agar tumbuh motivasi belajar prestatif 
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d) Menjalin kerjasama dan menumbuhkan empati terhadap 

lingkungan dan alam. 

b. Agama, pengembangannya melalui pembekalan aqidah dan syariah, 

serta implementasi perilaku beragama dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam memberikan pengetahuan tentang agama Islam diberikan 

melalui pendidikan agama Islam yang muatan materinya berupa teori 

ibadah, akidah, ahlak, sejarah Islam dan hadist. Dalam implementasi 

keseharian bisa dilihat dalam setiap rutinitas yang dilaksanakan (1) 

rutinitas pagi; asmaul husna, do’a, tadarus, sholat dhuha (2) rutinitas 

siang; sholat dhuhur berjamaah dan do’a harian, (3) rutinitas pulang: 

sholat asar berjamaah dan do’a harian, (4) rutinitas jum’at : sholat 

jum’at dan tahlil, (5) mengaji, tadarus al Qur’an, surat pendek, do’a 

harian, tajwid, ghorib, praktik ibadah, (6) pesantren ramadhan (7) 

zakat, infaq, sodaqoh dan bakti sosial (8) praktik manasik haji (9) 

perayaan hari besar agama Islam. 

Dalam rangka Internalisasi nilai nilai keagamaan, beberapa upaya 

dilaksanakan oleh SMP Nasima antara lain saat mengaji dibimbing 

oleh hafidz dan hafidzah, setiap siswa ditargetkan khatam Al Qur’an 

minimal satu kali, pendampingan sholat jamaah di sekolah dan 

pengisian buku pribadi siswa mengenai aktivitas ibadah siswa di 

rumah, pembiasaan tadarus, mujahadah, doa-doa pendek, salam, 

penataan kebersihan kelas, makan bersama, pakaian saat sholat, 

penataan sandal di loker, siswa memimpin wirid sholat jamaah secara 
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terjadwal, peringatan hari besar agama Islam dalam berbagai bentuk 

kegiatan seperti pesantren kilat, di SMP Nasima setiap ada peringatan 

hari besar Islam kegiatan pembelajaran tidak diliburkan. Khusus siswa 

kelas IX sholat jamaah di kelas, imam dan pemandu wirid adalah siswa 

secara terjadwal, wali kelas sebagai pendamping. Integrasi nilai nilai 

Islami dalam pembelajaran penerapanya seperti penulisan lafadz 

basmalah dalam rencana pembelajaran, mengutip ayat ayat Al Qur’an 

dan hadist  yang berkaitan dengan tema pembelajaran yang sedang 

dibahas. 

2. Eksakta, yang meliputi: 

a. Pembelajaran Matematika, dibantu dengan media pembelajaran 

melalui komputer multimedia, di antaranya dengan menggunakan 

program “Maple”, “Classpad”, yang ditangani oleh tim tenaga 

pendidik/guru-guru matematika Nasima. 

b. Pembelajaran Sains, dengan menyediakan secara bertahap kualitas 

maupun kuantitas peralatan serta bahan laboratorium sains sebagai 

sarana praktikum. 

3. Bahasa/Komunikasi, yang meliputi: 

a. Pembelajaran Bahasa Inggris, dengan target warga sekolah dapat 

berkomunikasi secara aktif dengan Bahasa Inggris. Oleh karena itu, 

didukung pula dengan program pembelajaran Dwi Bahasa/Bilingual 

(baik sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar, 
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pergaulan di sekolah, maupun pembuatan “atmosfir dwi bahasa”  

melalui display-display kelas dan lingkungan sekolah). 

b. Pembelajaran Bahasa Arab dan Bahasa Mandarin, untuk sementara 

targetnya berbahasa pasif. 

Upaya yang dilakukan untuk pengembangan kompetensi 

bahasa/komunikasi antara lain; 

1) English Habit Teaching; opening and closing, small talk, daily 

activitiy, dan penggunaan keywords dalam penyampaian materi 

pelajaran. 

2) English Conversation for Youngster dengan tentor khusus; speech, 

dialogue, debat, poem, play 

3) Mata pelajaran kebahasaan dilengkapi Laboratorium Bahasa 

multimedia. 

4) Bahasa Indonesia dan Jawa tetap diperkuat sebagai identitas 

kebangsaan. 

5) Program native speaker secara periodik. 

 

4. Teknologi Informasi, yang meliputi: 

Menurut pendiri yayasan Nasima, bangsa yang dapat menguasai dunia 

adalah bangsa yang dapat menguasai teknologi informasi, oleh karena itu 

upaya yang dilakukan untuk membekali anak didik dengan keterampilan 

teknologi terapan adalah sebagai berikut; 
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a. Pembelajaran komputer dengan program internet, intranet, microsoft 

office, grafis, animasi, database, didukung dengan guru modul dan 

fasilitas komputer yang memadai sehingga siswa tidak sekedar dapat 

mencari, mengolah, menggunakan data dan informasi, tetapi juga 

diharapkan bisa menciptakan data serta informasi yang bermanfaat. 

b. Penyediaan internet hotspot area. Siswa dipersilahkan membawa dan 

menggunakan laptop secara mandiri. 

c. Siswa berkesempatan bereksplorasi melalui sistem komputer 

multimedia. 

d. Siswa dibimbing memahami perkembangan teknologi informasi yang 

pesat sekaligus memiliki prinsip menggunakannya secara proporsional. 

e. Ekstra khusus perakitan komputer.  

f. Pelatihan membuat majalah kampus, dan menjadi wartawan yunior 

(misalnya untuk SD dan SMP bekerjasama dengan Tabloid Yunior). 

 

B. Materi Pembelajaran di SMP Nasima 

Di bawah ini adalah materi umum dan khusus yang diterapkan di  SMP 

Nasima sejak tahun 2006 atau sejak pemberlakuan kurikulum KTSP; 

Tabel 5.Materi Umum yang Diajarkan di SMP Nasima 
No Mata pelajaran Jam Keterangan 
1 Pendidikan agama Islam 2 Integrasi: fiqh, tauhid, 

tarikh, akidah akhlaq, 
kajian al Qur’an dan hadits. 

2 Pendidikan Kewarganegaraan 2 Integrasi BK 

3 Bahasa dan Sastra Indonesia 4 Kelas IX (I) 5 jam, (II) 6 
jam+resposi &try out. 
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4 Bahasa Inggris 4 Kelas IX (II) 6 jam 
+responsi try out 

5 Matematika 5 Kalas IX (I), 6 jam, (II) 10 
jam + response & try out 

6 IPS 6  

7 IPA 6* Jumlah jam berbeda sesuai 
tingkat kelas dan semester 

8 Pendidikan Seni Budaya 2  

9 Pendidikan Jasmani 2  

10 Teknologi Informasi dan 
Komputer 

2 System jaringan intra dan 
internet. 

 Jumlah jam 35  

 Sumber: Profil SMP Nasima 2010 
 
 

Tabel 6. Materi Khusus yang Diajarkan di SMP Nasima 
NO MATA PELAJARAN JAM KETERANGAN 
1 Bahasa Jawa 2  

2 Elektronika dan Robotika 2  

3 Baca tulis al Qur’an 2 Pembelajran individu dan 
kelompok oleh tim guru 
mengaji (6 hafidz-
hafidzhah) 

4 English Conversation for 
Youngters 

2 Pembelajaran sesuai grade 
oleh tim guru ECY 

5 Bahasa Arab  2* Jumlah jam berbeda sesuai 
tingkat kelas dan semester 

6 Bahasa Mandarin 1* Jumlah jam berbeda sesuai 
tingkat kelas dan semester 

7 IPA 6*  

8 Praktek ibadah  0 Integrasi dalam rutinitas 
harian 

 Jumlah jam  10  

 Sumber: Profil SMP Nasima 2010 
 

Alokasi jam pelajaran Senin-Jum’at adalah 50 jam, terdiri dari 45 jam 

kurikuler, 4 jam ekstrakurikuler, serta 1 jam kesan pesan bersama wali kelas 
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dan sholat dhuha. Khusus kelas IX, di semester II jadwal di modifikasi untuk 

persiapan ujian akhir. 

 
C. Perkembangan Jumlah Guru 

Sejak awal pendirianya, guru/tenaga pengajar Yayasan Nasima 

diupayakan direkrut melalui proses uji seleksi, uji kompetensi, dan masa 

percobaan kerja. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan proses seleksi 

yang harus dipenuhi antara lain: sehat jasmani dan rohani, berjiwa 

enterpreuner, memiliki wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan yang 

luas dan mendalam dinilai dengan wawancara dan uji praktik, memiliki 

ketrampilan komputer, baca Al Qur’an dan bahasa Inggris, bagi tenaga 

pengajar maupun non pengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan 

dengan indeks prestasi tertentu yang dipersyaratkan oleh yayasan, mengikuti 

dan lulus tes psikologi, serta menjalani uji coba kerja sesuai dengan batas 

waktu yang disepakati dalam perjanjian kesepakatan kerja. 

Rata rata tenaga pengajar SMP Nasima minimal lulusan S1 dan 

beberapa S2. Guru mengaji adalah seorang hafidz/hafidzah, dalam 

meningkatkan kompetensi pengajar diadakan upgrade secara periodik. Tenaga 

pengajar merupakan salah satu elemen yang sangat berpengaruh bagi 

keberlangsungan pembelajaran di SMP Nasima. Mengingat bahwa rata rata 

pengajar di SMP Nasima adalah sumber daya manusia yang dalam masa 

pendidikanya merupakan para mahasiswa yang berprestasi sehingga mobilitas 

keluar masuk pengajar dalam lingkup SMP Nasima dapat dikatakan cukup 
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sering, dari tabel data yang ada setiap tahun SMP Nasima menambah jumlah 

tenaga pengajar. 

 
Tabel 7. Perkembangan Jumlah Guru 

Tahun Jumlah guru 
masuk 

Jumlah guru 
keluar Jumlah 

97/98 11 0 11 
98/99 2 1 12 
99/00 0 0 12 
00/01 1 1 12 
01/02 5 2 15 
02/03 1 0 16 
03/04 5 4 17 
04/05 2 2 17 
05/06 5 2 20 
06/07 1 5 16 
07/08 30 7 29 
08/09 11 7 33 

Sumber: Rekap Data Mutasi Guru SMP Nasima 
 

Mobilitas keluar masuk guru di SMP Nasima disebabkan oleh 

beberapa faktor, mengundurkan diri karena melanjutkan pendidikan, 

mengikuti suami, berkarir di bidang lain. Penambahan guru dalam jumlah 

besar rata rata merupakan konsekuensi dari proses merger. 

 

D. Fasilitas Pendukung Pembelajaran 

Dalam hal ketersediaan fasilitas pembelajaran, Perkembangan siswa 

lebih cepat dari perkembangan gedung sehingga pada tahun 2006 SMP 

Nasima pindah ke jalan Triomba Juang No. 1 setelah bekerjasama dengan 

yayasan pendidikan Diponegoro dengan sarana pembelajaran yang selalu 
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disediakan secara bertahap. Saat ini fasilitas yang tersedia berupa: ruang kelas 

yang dilengkapi computer, LCD screen, LCD Proyektor dan sound system, 

meja kursi individual, perpustakaan yang dilengkapi fasilitas hotspot, media 

audio visual, media game edukasi, laboratorium sains (fisika-elektro, biologi, 

kimia), laboratorium teknologi informasi, masjid, laboraturium bahasa 

multimedia, studio musik band dan seni rupa, kamera cctv dalam setiap sudut 

ruang dan sekolah, lapangan olahraga, telepon umum, toilet, ruang BK-UKS, 

ruang OSIS, koperasi sekolah dan catering. 

Dukungan fasilitas fisik juga ditunjang oleh suasana pembelajaran 

yang kondusif bagi peserta didik seperti wali kelas berkantor di kelas.Wadah- 

wadah pengembangan potensi difasilitasi melalui berberbagai kegiatan ekstra 

dan organisasi intra sekolah. Adapun kegiatan ekstra yang disediakan di SMP 

Nasima antara lain: pramuka, musik band, musik asamble, jurnalistik, seni tari 

kreasi, futsal, bola voli, pencak silat, paskibra, desain web, seni lukis, sains 

club, kriya batik, PMR, konselor sebaya, renang, sepak bola dan pencinta 

alam. 

 
E. Pengaruh SMP Nasima Terhadap Pendidikan Umat Islam 

Dalam dunia pendidikan pengukuran dilakukan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. Ada banyak pandangan mengenai pengukuran pendidikan, 

menurut Dewanto (1994:1) “ hal tersebut berbanding lurus dengan pandangan 

seseorang terhadap pendidikan” 

Masih menurut Dewanto (1994) orang yang berpandangan bahwa 

pendidikan bertujuan untuk membentuk penalaran intelektual saja, pada 
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umumnya kurang memperhatikan pembentukan pribadi dan keterampilan. 

Arah pendidikan yang demikian akan menghasilkan manusia yang cerdas, 

pandai, rasional namun kurang lengkap. Manusia adalah mahluk yang akan 

selalu hidup di dalam masyarakat, jadi dia memerlukan bekal hidup agar dapat 

lebih memasyarakat dengan baik. untuk dapat memasyarakat dengan baik 

maka manusia memerlukan bermacam macam bekal antara lain: sikap, 

kepribadian, ketrampilan, kecerdasan dan saling gotong royong.  

Sikap diperlukan untuk dapat menghargai dan menerima pendapat, 

pendirian, kepandaian, serta kebebasan orang lain. Manusia dalam 

bermasyarakat memerlukan pranata sosial yang harus ditaati bersama. Di 

samping itu manusia juga hidup dalam lingkungan alam, flora dan fauna yang 

ada di atasnya, yang harus dilestarikan demi kesejahteraan umat manusia itu 

sendiri. Dengan kata lain manusia yang hidup dimasyarakat tidak cukup hanya 

memiliki kecerdasan tetapi perlu kesadaran, perlu menanamkan sikap 

manusiawi, sikap welas asih terhadap sesama mahluk hidup dan perlu 

ketrampilan untuk dapat mengembangkan dirinya agar kemanusiaanya 

semakin sempurna. 

Tujuan adalah suasana ideal yang hendak  dicapai atau diwujudkan 

(Ariani,2010:18). Tujuan pendidikan pada umumnya adalah membentuk  

penalaran intelektual, sikap watak, serta ketrampilan dalam mempergunakan 

kemampuanya tersebut untuk kesejahteraanya dan kesejahteraan 

masyarakatnya (Dewanto,1994:1). 
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Omar Muhammad Al Toumy Al Syabany (Suharto,2006:115) 

mencoba memperjelas tujuan “antara” dalam pendidikan Islam dengan 

membaginya dalam tiga jenis, yaitu: 

1. Tujuan individual, yaitu tujuan yang berkaitan dengan kepribadian 

individu dan pelajaran-pelajaran yang dipelajarinya. Tujuan ini 

menyangkut perubahan-perubahan yang diinginkan pada tingkah laku 

mereka, aktivitas dan pencapaianya, pertumbuhan kepribadian dan 

persiapan mereka di dalam menjalani kehidupanya di dunia dan akherat. 

2. Tujuan sosial, yaitu tujuan yang berkaitan kehidupan sosial anak didik 

secara keseluruhan. Tujuan ini menyangkut perubahan-perubahan yang 

dikehendaki bagi pertumbuhan serta memperkaya pengalaman dan 

kemajuan mereka di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 

3. Tujuan professional, yaitu tujuan yang berkaitan dengan pendidikan 

sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, sebagai aktivitas di antara 

aktivitas aktivitas yang ada. 

Laporan hasil World Conference On Muslim Education yang pertama 

di Makkah tanggal 31 Maret sampai 8 April 1977 menyebutkan: 

Pendidikan seharusnya bertujuan menimbulkan pertumbuhan yang 
seimbang dari kepribadian total manusia melalui latihan spiritual, 
intelek, rasional diri, perasaan dan kepekaan tubuh manusia. Oleh 
karena itu, pendidikan seharusnya menyediakan jalan bagi 
pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya: spiritual, intelektual, 
imajinasi, fisik, ilmiah, linguistik baik secara individual maupun 
kolektif, dan memotivasi semua aspek ini untuk mencapai kebaikan 
dan kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan muslim terletak pada 
realisasi penyerahan mutlak kepada Allah pada tingkat individual, 
masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya (Suharto, 2006: 114) 
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Sejalan dengan pernyataan di atas visi yayasan Pendidikan Islam 

Nasima adalah membimbing insan Indonesia berilmu dan berahlak al 

karimah. Dijabarkan dalam beberapa aspek pengembangan kompetensi, 

meliputi kenasimaan, eksata, komunikasi, dan teknologi informasi, oleh 

karena itu penulis mengamati aspek aspek yag menjadi fokus tujuan 

pengembangan kompetensi di SMP Nasima. 

1. Internalisasi Kenasimaan 

Nilai nilai kenasimaan teraplikasi di lingkungan SMP Nasima dalam 

bentuk rutinitas dan simbol simbol. Nilai nilai kenasimaan berdasarkan 

hasil pengamatan yang telah penulis lakukan belum terinternalisasi dalam 

diri setiap civitas akademika SMP Nasima di luar lingkungan sekolah 

Nasima. Internalisasi nilai nilai keagamaan dan nasionalisme ini sangat 

dipengaruhi oleh kondisi keluarga anak, lingkungan dan teman 

sepergaulan.  

Berdasarkan pengamatan penulis, atmosfer penggunaan dua bahasa 

belum menjadi sebuah hal yang biasa dilakukan antar sesama warga 

sekolah. Penggunaan bahasa asing baru diterapkan dalam small talk dan 

keywords ketika pembelajaran berlangsung. Sebagaimana ungkapan yang 

dikemukakan oleh wakil kepala sekolah SMP Nasima (wawancara tanggal 

8 Juni 2010) sebagai berikut: “bahasa asing digunakan dalam small talk 

ketika pembelajaran, percakapan dengan menggunakan bahasa asing antar 

warga sekolah belum dilaksanakan kembali, dulu pernah ada kebijakan 

englishday setiap hari kamis,namun sekarang sudah tidak ada lagi.” 
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Tersedianya fasilitas dan teknologi sangat mendukung dalam 

penggalian dan pengembangan potensi civitas akademika SMP Nasima 

khususnya peserta didik. Wali kelas berkantor di kelas menimbulkan 

kedekatan emosional antara guru dan peserta didik, hal tersebut 

memberikan kenyamanan dalam suasana pembelajaran sehingga 

mendukung  perkembangan anak.hasil prestasi SMP Nasima dapat dilihat 

dalam lampiran.  

2. Perkembangan hasil UAN 

Salah satu parameter yang lazim digunakan dalam penentuan 

prestasi sekolah di negeri ini adalah hasil nilai ujian nasional. Secara 

akademik ujian nasional merupakan ouput dari proses akademik. 

  
Tabel 8. Perkembangan Prestasi Akademik SMP Nasima  

 
Tahun 

pelajaran 

Peringkat 
Negeri/swasta 

Peringkat 
Swasta 

Tingkat 
kelulusan 

(%) 
Keterangan 

1997/1998 46 - - Atas nama SMP 
Budisiswa 

1998/1999 33 - -` Atas nama SMP 
Budisiswa 

1999/2000 10 3 100
2000/2001 9 3 100
2001/2002 10 4 100
2002/2003 2 2 100
2003/2004 10 10 100
2004/2005 23 10 100 Penerapan KBK 

(2 siswa tidak lulus) 

2005/2006 13 7 100
2006/2007 23 10 100 Penerapan KTSP 

(7 siswa tidak lulus) 
2007/2008 10 4 100
2008/2009 20 10 100
Sumber: Profil SMP Nasima 2010 
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Tingkat kelulusan SMP Nasima selalu mencapai 100%, hal 

tersebut berarti SMP Nasima dapat meluluskan setiap anak didiknya dalam 

setiap periode pembelajaran yang dilaksanakan. 

SMP Nasima yang telah berdikari selama 12 tahun dengan 

perkembangan prestasi yang terlihat dalam tabel di atas. Tiga tahun 

pertama yaitu tahun pelajaran 1997-2000 merupakan masa masa awal 

perintisan SMP dengan jumlah siswa 40 orang dari SMP Budisiswa. 

Dalam masa ini proses serah terima masih berlangsung. Nama sekolah 

masih tetap menggunakan nama SMP Budisiswa, namun managemen 

sekolah telah dikelola oleh yayasan Pendidikan Islam Nasima sejak tahun 

1997. Tahun ajaran pertama 1997/1998 sejak pemindahan pengelolaan 

SMP Budisiswa kepada yayasan Pendidikan Islam Nasima, SMP ini 

meraih peringkat 46  dari 184 sekolah yang ada di kota semarang, 

kemudian naik menjadi peringkat 33 dan selanjutnya mampu meraih 

peringkat 10 besar di tahun ajaran 1999/2000. Pada tahun 2000 SK 

mengenai perubahan nama keluar, sehingga lulusan SMP Budisiswa  pada 

tahun 2000 telah berijazah SMP Nasima. 

Tiga tahun selanjutnya yaitu tahun pelajaran 2000-2003 SMP 

Nasima mengalami peningkatan prestasi yang cukup tajam terlihat dari 

peringkat yang diperoleh berturut turut dari peringkat 9, turun menjadi 10 

dan drastis naik masuk 2 besar. Peringkat ini adalah prestasi tertinggi 

selama 12 tahun terakhir dalam hal kelulusan dan nilai ujian akhir sekolah.  
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Tahun pelajaran berikutnya 2003-2006, merupakan tahun penuh 

dinamika bagi SMP Nasima. SMP Nasima mengalami penurunan prestasi 

yang cukup drastis, dari peringkat 2 turun menjadi peringkat 10, 

selanjutnya 23 dan naik kembali ke peringkat 13. Hal ini disebabkan oleh 

pergantian kurikulum dari 1994 penyempurnaan menjadi kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK) selain itu pada tahun 2005 Nasima 

memperoleh amanah dari yayasan pendidikan Diponegoro untuk 

meneruskan pendidikan SMP Diponegoro dan SMA Diponegoro. Dalam 

masa transisi ini nasima cukup kesulitan untuk menyesuaikan dan 

mempertahankan prestasi (Dwi Astuti wakil kepala Sekolah, SMP Nasima 

Semarang, wawancara tanggal 8 juni 2010). 

Periode berikutnya 2006-2009, SMP Nasima telah berpindah ke 

Jalan Trilomba Juang  pada tahun 2006, SMP Diponegoro tutup dan 

siswanya mutasi ke SMP Nasima. Prestasi pada tahun 2006/2007 turun 

kembali dari peringkat 13 menjadi peringkat 23. Pemberlakuan kurikulum 

baru, masa transisi yang sedang dihadapi berakibat  jumlah siswa yang 

tidak lulus pada tahun ini sejumlah tujuh orang walaupun kemudian 

mereka akhirnya lulus  dalam ujian susulan. Dalam masa transisi ini siswa 

dari SMP diponegoro memang mengalami cukup kesulitan beradaptasi 

dengan sistem pembelajaran di Nasima (Supramono, asisten manager 

operasional kependidikan, SMP Nasima Semarang, wawancara tanggal 4 
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Juni 2010). Tahun 2007/2008 peringkat SMP Nasima naik menjadi 

peringkat 10 dan kembali turun ke peringkat 20 di tahun 2008/2009. 

Fluktuasi perkembangan prestasi SMP Nasima dalam hal hasil 

ujian nasional (UAN), secara umum disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain pergantian kurikulum, masa transisi proses proses akuisisi 

sekolah, faktor sumber daya manusia seperti banyaknya guru yang 

mengundurkan diri, managemen serta strategi dalam menghadapi ujian 

nasional. 

3. Persepsi Orang Tua Siswa terhadap Pemilihan Sekolah 

Pemilihan sekolah oleh orang tua bagi putra-putri mereka, sebagian 

besar dengan mempertimbangkan nilai nilai yang ditawarkan oleh sekolah 

tersebut, pertimbangan biaya, jarak rumah dengan sekolah. Seperti yang 

diungkapkan oleh Aman Rohani, (wawancara 8 Juli 2010), SMP Nasima 

dipilih karena jaraknya yang dekat dengan rumah, nilai-nilai yang 

ditawarkan yaitu Islam dan biaya yang terjangkau bagi keluarganya.  

Faktor keamanan anak dan pergaulan menjadi salah satu alasan 

Kadariyono memilih SMP Nasima yang menawarkan sistem full day 

school (wawancara, 7 Juli 2010). 

Berikut adalah perbandingan jumlah pendaftar dan siswa yang 

diterima di SMP Nasima dengan jumlah seluruh umat Islam yang ada di 

kota Semarang. 
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Tabel 9. Persentase Jumlah Pendaftar SMP Nasima dengan Jumlah Umat 
Islam yang Ada di Kota Semarang 

Tahun 
Jumlah umat 
Islam di kota 

Semarang 
Pendaftar 

% jumlah umat 
Islam  yang 
mendaftar di 
SMP Nasima 

1997/1998 1051423 21 0.00200% 
2001/2002 1114837 116 0.01103% 
2006/2007 1176653 170 0.01617% 
2007/2008 1207614 192 0.01826% 
2008/2009 1230068 205 0.01950% 

 Sumber: PPD YPI Nasima dan BPS Kota Semarang 
 

Tabel 10. Persentase Siswa yang Diterima di SMP Nasima dengan Jumlah 
Umat Islam yang Ada Di Kota Semarang 

Tahun 
Jumlah umat 
Islam di kota 

Semarang 
Diterima 

% jumlah umat 
Islam  yang 
diterima di 

Nasima terhadap 
banyaknya umat 

Islam 
1997/1998 1051423 21 0.00200% 
2001/2002 1114837 58 0.00552% 
2006/2007 1176653 90 0.00856% 
2007/2008 1207614 90 0.00856% 
2008/2009 1230068 120 0.01141% 

Sumber: PPD YPI Nasima dan BPS Kota Semarang 
 

Rata Rata orang tua siswa SMP Nasima secara ekonomi tergolong 

dalam kelas menengah ke atas. Dari data yang ada biaya pendaftaran di 

Nasima setiap tahun selalu mengalami kenaikan meskipun demikian, jumlah 

pendaftar juga selalu mengalami peningkatan.  

Tabel 11. Perkembangan Besaran Biaya Siswa Baru SMP Nasima 
Tahun OPS SPP DPP Jumlah 

1997/1998 2.000.000 75.000/bln - 2.900.000 
2001/2002 3.000.000 150.000/bln - 4.800.000 
2006/2007 5.000.000 225.000/bln 550.000 8.250.000 
2007/2008 5.000.000 275.000/bln 750.000 9.050.000 
2008/2009 6.750.000 300.000/bln 900.000 11.250.000 
Sumber: PPD YPI NASIMA 
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Tabel 12. Perbandingan Jumlah Pendaftar Dengan Siswa Yang Diterima 
Tahun Pendaftar Diterima Presentase 

1997/1998 21 21 100.00% 
2001/2002 116 58 50.00% 
2006/2007 170 90 52.94% 
2007/2008 192 90 46.88% 
2008/2009 205 120 58.54% 
Sumber: PPD YPI NASIMA 

 

Penerimaan siswa di SMP Nasima dilaksanakan dengan proses seleksi. 

Jumlah quota ditentukan berdasarkan pertimbangan kapasitas gedung dan 

ketersediaan jumlah tenaga pengajar.  

Dalam duabelas tahun terakhir SMP Nasima telah mewarnai 

pendidikan yang ada di kota Semarang dengan nilai kenasimaan yang di 

tawarkan. Dilihat dari peningkatan jumlah pendaftar terhadap SMP Nasima 

menunjukan bahwa apa yang ditawarkan oleh SMP Nasima seperti nilai nilai 

kenasimaan, fasilitas pembelajaran dan full day school, merupakan hal yang 

dibutuhkan oleh umat Islam pada umumnya. Meskipun perbandingan jumlah 

umat Islam di kota Semarang dengan jumlah peminat yang mendaftar ke SMP 

Nasima belum mencapai satu persen, bukan menjadi hal mustahil ketika suatu 

saat nanti satu persen darri jumlah umat Islam yang ada di kota Semarang 

akan memilih SMP Nasima sebagai lembaga pendidikan yang dipercaya untuk 

mendidik anak- anak mereka dengan catatan SMP Nasima semakin 

meningkatkan kualitas managemen dan pembelajarannya, meningkatkan 

kualitas dan kuantitas sumber daya pengajar, serta fasilitas pembelajaran 

seperti penambahan gedung. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

Yayasan Pendidikan Islam Nasima lebih dikenal dengan yayasan Nasima, 

didirikan berangkat dari sebuah keprihatinan pendirinya yaitu Haji Yusuf Nafi’ 

terhadap kondisi pendidikan di masa lalu yang dirasa tidak membekali anak 

dengan kompentesi yang diimbangi dengan akhlak. Yayasan ini bergerak dalam 

bidang pendidikan dengan mengusung visi membimbing insan Indonesia berilmu 

dan berakhlak al karimah. SMP Nasima merupakan salah satu sekolah di bawah 

naungan Yayasan Nasima lahir tahun 1997 dikarenakan ada sebuah yayasan 

terletak dalam  satu wilayah di kelurahan Bojongsalaman yaitu yayasan 

pendidikan Budisiswa membawahi SD Trijaya dan SMP Budisiswa yang tidak 

mampu lagi untuk survive melanjutkan pengelolaaan pendidikan dikarenakan 

krisis operasional dan kepengurusan, oleh sebab itu, dilaksanakanlah proses serah 

terima antara Yayasan Pendidikan Budisiswa kepada Yayasan Nasima. SMP 

Nasima merupakan kelanjutan dari SMP Budisiswa. Pada Tahun 2005, Yayasan 

Nasima kembali mengulang sejarah dengan datangnya Yayasan Pendidikan 

Pangeran Diponegoro yang menawarkan kerjasama kepada Yayasan Nasima 

untuk meneruskan pendidikan SMP Diponegoro dan SMA Diponegoro karena 

faktor yang hampir sama dengan yayasan Budisiswa. Yayasan Nasima menerima 

tawaran tersebut sehingga pada tahun 2006, SMP Nasima beralamat di jalan 

Trilomba Juang No 1. 
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SMP Nasima telah mewarnai dunia pendidikan di Kota Semarang sejak 

tahun 1997-2009 dengan nilai nilai kenasimaan yang ditawarkan. Kompetensi 

yang dikembangkan di SMP Nasima meliputi empat aspek, yaitu (1) kenasimaan 

(nasionalisme dan agama), (2) eksakta, (3) bahasa/komunikasi dan (4) teknologi 

informasi. Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam aplikasi nilai nilai kenasimaan, 

perkembangan hasil UAN dan persepsi orang tua terhadap pemilihan sekolah. 

Nilai Nilai nilai kenasimaan teraplikasi di lingkungan SMP Nasima dalam 

bentuk rutinitas dan simbol simbol. Nilai nilai kenasimaan belum terinternalisasi 

dalam diri setiap civitas akademika SMP Nasima di luar lingkungan sekolah 

Nasima. Internalisasi nilai nilai keagamaan dan nasionalisme ini sangat 

dipengaruhi oleh kondisi keluarga anak, lingkungan dan teman sepergaulan. 

Atmosfer penggunaan dua bahasa belum menjadi sebuah hal yang biasa 

dilakukan antar sesama warga sekolah. Penggunaan bahasa asing baru diterapkan 

dalam small talk dan keywords ketika pembelajaran berlangsung. 

 Tersedianya fasilitas dan teknologi serta sumber daya pengajar sangat 

mendukung dalam penggalian dan pengembangan potensi civitas akademika SMP 

Nasima khususnya peserta didik. Output dari kondisi ini dapat dilihat dalam 

berbagai prestasi yang diraih oleh SMP Nasima.  

Penerapan kebijakan wali kelas berkantor di kelas menimbulkan kedekatan 

emosional antara guru dan peserta didik, hal tersebut memberikan kenyamanan 

dalam suasana pembelajaran sehingga mendukung perkembangan peserta didik. 

SMP Nasima mengalami fluktuasi dalam perkembangan hasil ujian 

nasional (UAN), secara umum fluktuasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, 
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antara lain pergantian kurikulum, masa transisi proses-proses akuisisi sekolah, 

faktor sumber daya manusia seperti banyaknya guru yang mengundurkan diri, 

managemen serta strategi dalam menghadapi ujian nasional. 

Rata rata orang tua wali murid SMP Nasima, memilih SMP Nasima 

sebagian besar dengan mempertimbangkan nilai nilai yang ditawarkan oleh 

sekolah, pertimbangan biaya, jarak rumah dengan sekolah, fasilitas dan sistem full 

day school. 
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Daftar prestasi SMP Nasima 
 

No. Lomba Juara Tahun Atas Nama  
1 Lomba Karya Ilmiah 

Remaja Tingkat Nasional 
(Sain’s) Tingkat Nasional

Terpilih Mewakili 
Jateng 

2009 Anantyo Satriya 
Anugrah dan Kemal 
Imran Pratikno.

2 Karya Ilmiah Remaja 
(Sain's) Tingkat Nasional 

Terpilih Mewakili 
Jawa Tengah 

2009 DK Ardianto 
Nugroho dan Reza 
Ilham Maulana

3 Karya Ilmiah Remaja 
(Teknologi) Tingkat 
Nasional 

Terpilih Mewakili 
Jateng 

2009 Elon Breliana 
Azhari, Zsa-Zsa Putri 
Aisya dan Ahmad 
Syaiful Hakim

4 Lomba Mata Pelajaran 
Bahasa Inggris Kota 
Semarang 

III 2009 Andre Dewantara 
Arif  

5 Lomba Mata Pelajaran 
Bahasa Indonesia Kota 
Semarang 

III 2009 Rizka Kamtsalil 

6 Lomba Band Tingkat Kota 
Semarang 

II 2009 Istifari dan kawan-
kawan 

7 Mapel Bhs Inggris Kota 
Semarang 

III 2009 Andre Dewantara 
Arif  

8 Mapel Bhs Indonesia Kota 
Semarang 

III 2009 Rizka Kamtsalil

9 Lomba Cerpen Kota 
Semarang 

III 2009 Dinda Ainur 
Fajajriyati 

10 Lomba Karya Ilmiah 
Remaja Kota Semarang

1 2008 Nurul Husna Oktami
Risantia A.P 

11 Lomba Karya Ilmiah 
Remaja Kota Semarang

Harapan II 2008 Dinda Ainur F.
Izal Julhdhi Ismail

12 Lomba Speech Contes 
Kota Semarang 

II 2008 Risky Intan Wahyu 
Tami 

13 Speech Contes Kota 
Semarang 

III 2008 Askar Nabila 

14 Lomba Story Telling Kota 
Semarang 

II 2008 Afkar Nabila 

15 Loma PAI materi berkisah 
Kota Semarang 

I 2008 Risky Intan Wahyu 
Tami 

16 Lomba Penelitian Ilmiah 
Remaja (LPIR) Kota 
Semarang 

2008 Alfian Muamar Rifai 
(kelas 8C), Eldo Dea 
Lutfian (kelas kelas 8 
A) dan Izal Julhdi 
Ismail (kelas 8C).

17 Pidato Bahasa Inggris 
Kota Semarang 

III 2008 Risky Intan Wahyu 
Tami 

18 Lomba Menulis Artikel 
PMI Jawa Tengah 

II 2008 Muhammad Wali 
Fakih 

19 Lomba Penulisan Artikel 
PMI Jawa Tengah 

I 2008 Ahmad Syaiful 
Hakim 

Lampiran 15 
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No. Lomba Juara Tahun Atas Nama  
20 Reading Teks (City 

School) 
III 2006 Sri Haryati Denisa

21 Spelling bee (SMA 3 
Semarang) 

I 2006 Kartiko Cokro

22 Bahasa Inggris (My 
English Club) 

I 2006 Kartiko Cokro, 
Nadia Ayu 
 

23 Bahasa Inggris (STIMIK 
AKI) 

I 2006 Kartiko Cokro, 
Nadia Ayu Lestari 

24 Conversation (UNDIP) I 2006 Lavenia Disa 
25 Bahasa Inggris (STIMIK 

AKI) 
I 2006 Utami Purborini, 

Lavenia Disa 
26 Bahasa Inggris (Dominico) Harapan I 2006 Lavenia Disa 
27 Pemahaman Bahasa 

Inggris Rotari Club 
STIMIK Provisi 

Harapan I 2005 Kartiko Cokro

28 Karya Ilmiah Tingkat SMP 
1 Semarang 

III 2005 Asri Amalia Hadi

29 Competence Competition 
(SMP Teuku Umar) 

III 2005 Tim 

30 Karya Ilmiah (SMP 1 
Semarang) 

Harapan I 2005 Bela Aldida 

31 Karya Ilmiah (SMP 1 
Semarang) 

I 2005 Tri Bekti Nasima

32 Lomba Penelitian Ilmiah 
Remaja Kota Semarang 

I 2000 Alfian Muamar 
Rifai, Eldo Dea 
Lutfian dan Izal 
Julhdi Ismail 

33 Karya Ilmiah Remaja 
(Lingkungan) Tingkat 
Nasional 

Terpilih Mewakili 
Jateng 

2000 Irvan Murthado 
Yusuf dan Putra 
Fadlih Wisnuardy 

 

Sumber: http://www.nasimaedu.com 

 
 


