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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan bagian dalam pembangunan.
1
 Dalam proses 

pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. 

Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi negara yang 

sedang membangun ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan. Hal ini 

membuat peran pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa. 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai, 

yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani 

kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat 

manusia. Tanpa pendidikan, maka diyakini bahwa manusia sekarang tidak 

berbeda dengan generasi manusia masa lampau, yang dibandingkan dengan 

manusia sekarang, telah sangat tertinggal baik kualitas kehidupan maupun 

proses – proses pemberdayaannya.
2
  

Di Indonesia tedapat tiga jalur penyelenggaran pedidikan. Dalam 

Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan secara 

formal, yaitu sekolah yang mana jalur pendidikannya terstruktur dan 

berjenjang. Non formal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang 

dapat di lakasanakan secara berstruktur dan berjenjang. Sedangkan informal, 
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yaitu jalur pendidikanyang diselengarakan dalam keluarga dan masyaakat atau 

lingkungan.
3
 

Pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan 

dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik 

baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu 

sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, 

transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan 

akses layanan dan pemerataan pendidikan.
4
 Seperti dalam surat Al-Hujurat:13 

yang berbunyi: 

  ۚ ُكْ  ُشُعوبً  َوقَبَآئِلَ  ِلَتَعاَرفُٓوا    ن َذَكر   َوُأنَثى  َوَجَعلْنَ َٰ ُك  ّمِ ّنَ  َخلَْقنَ َٰ
ِ
لنَاُس  ا

 
َاْ  أ ٓأَُّيه  يَ َٰ

  ۚ (٣١جرات : ) احلَخِبرْي ّلَلَ  عَِلي   
 
نَ  أ

ِ
ۚ   ا ّلَل  َأتَْقىىُكْ  

 
نَ  َأْكَرَمُكْ  ِعندَ  أ

ِ
 ا

 

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal dan 

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di 

sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa  di antara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-

Hujurat:13)
5
 

 

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa kita dilarang untuk membeda-

bedakan atau memisahkan antar sesama manusia, baik karena perbedaan 

derajat, suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, dan usia, golongan, ideologi 

dan sebagainya. Sehingga dalam proses penerimaan baru tidak adanya tindakan 

                                                             
      

3
 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

       4 Adelina Hasyim, 2018, “Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa”. Di 

http://schoolr.gogle.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+tentang+zonasi+pendidikan&b

tnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DsFvcSJuW3h4J . Diakses pada 23 Mei 2020 
      

5
 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (ayat pojok) Juz 16-30, (Kudus: 

Menara Kudus), hal 517. 

http://schoolr.gogle.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+tentang+zonasi+pendidikan&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DsFvcSJuW3h4J
http://schoolr.gogle.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+tentang+zonasi+pendidikan&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DsFvcSJuW3h4J


3 
 

 

diskriminasi supaya pemerataan pendidikan ini terpenuhi. Salah satu upaya 

nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah 

mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan 

menteri pendidikan dan kebudayaan no 17 tahun 2017 tentang Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB), yang di Dalam permendikbud tersebut, diatur 

mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon 

peserta didik baru.  

 Kebijakan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 sistem zonasi 

diterapakan pada seluruh tingkat sekolah mulai dari TK, SD/MI, MTs/SMP, 

MA/SMK/SMA
6
. Dalam penerimaan peserta didik baru pihak sekolah wajib 

menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari 

sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang 

diterima. 

Sedangkan untuk tahun ajaran 2019/2020 kebijakan ini tertuang dalam 

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru 

pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK
7
 yang diperbaharui kembali menjadi 

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud 

Nomor 51 Tahun 2018. Tujuan Permendikbud yang baru ialah mendorong 

peningkatan akses layanan pendidikan (Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 

tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK 

pasal 3 ayat 1). Dengan demikian dapat dikatakan fokus utama dari kebijakan 

                                                             

       
6
 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, Tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, 

SD, SMP, SMA, SMK atau  bentuk  lain  yang  sederajat. 
         

7
 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, Tentang  penerimaan peserta didik baru pada TK, 

SD, SMP, SMA, SMK. 



4 
 

 

zonasi ialah pemerataan akses layanan pendidikan. Selain pemerataan akses, 

masalah yang ingin diselesaikan oleh kebijakan ini ialah pemerataan kualitas 

pendidikan.  

Peserta didik dalam melaksakan pendidikan formal hendaknya 

mempunyai pendapat atau keinginan tersendiri dalam memilih lembaga 

pendidikan. Selain itu juga peserta didik pasti mempunyai keinginan untuk 

menyalurkan bakatnya melalui proses belajar formal di lembaga yang 

diminatinya. Setelah dengan adanya sistem zonasi tersebut, peserta didik yang 

seharusnya mempunyai keinginan untuk melaksanakan pendidikan formalnya 

di lembaga pendidikan yang diinginkanya bisa jadi tidak tercapai karena 

dengan adanya sistem zonasi tersebut. Sehingga mau tidak mau peserta didik  

harus memilih pendidikan yang telah di sesuaikan dengan zonasi tersebut. 

Saat kebijakan zonasi diberlakukan, muncul pro kontra dari orang tua 

yang ngin mendaftrakan anaknya ke sekolah. Salah satu kontra para orang tua 

terhadap penerapan sistem zonasi ini yaitu mainsed yang telah tertanam di 

dalam diri para orang tua yang menginginkan anaknya masuk ke sekolah 

favorit. Setelah degan adanya penerapan sistem ini orang tua tidak bisa 

menyekolahkan anaknya di sekolah favorit yang diinginkan. Orang tua 

mengeluhkan sistem zonasi yang memberikan kuota 90% kepada calon peserta 

didik di sekitar lokasi sekolah.
8
 Dimana salah satu orang tua mengatakan 

bahwa sistem zonasi ini menyulitkan peserta didik yang mempunyai nilai 

bagus tai tidak bisa sekolah yang diinginkan hanya karena lokasi rumah yang 
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tidak masuk zona. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang tua merasa kecewa 

dengan penerapan sistem zonasi ini. Maka dari itulah orang tua dapat merubah 

mainset yang menginginkan anaknya bersekolah di sekolah favorit pilihannya 

menjadi bersekolah dengan jarak dekat dari rumah dan sesuai degan zona yang 

ditentukan agar kebijakan ini dapat sesuai dengan tujuan yang dikatakan untuk 

pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.  

 SMA Negeri 1 Kembang termasuk salah satu lembaga pendidikan 

Negeri yang sudah menerapkan sistem zonasi. Di SMA Negeri 1 Kembang 

mulai tahun ajaran 2019-2020 dalam penerimaan peserta didik baru yang wajib 

diterima yaitu calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat 

dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik 

yang diterima. 

Menurut sudijono hasil belajar merupakan sebuah tindakan evaluasi 

yang dapat mengungkap aspek proses berfikir (cognitive domain).
9
 Hasil 

belajar yaitu prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar 

mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku 

seseorang. Proses belajar mengajar sangat menentukan peningkatan kualitas 

pendidikan. Perolehan belajar berupa nilai-nilai dan ketrampilan tertentu 

terukur melalui proses hasil belajar. 

 Pendidikan Agama Islam merupakan merupakan salah satu mata 

pelajaran yang ada dalam program pendidikan di SMA sebagai mana yang 

tercantum dalam kurikulum pendidikan dasar berciri khas agama Islam. 
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Pendidikan Agama Islam yaitu upaya sadar yang dilakukan pendidik dalam 

mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, meyakini, dan 

mengamalkan ajaran melalui kegiatan bimbigan, pengajaran dan pelatihan 

yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetukan.
10

 

Berdasarkan hasil penelitian di SMA Negeri 1 Kembang, peserta didik 

utamanya kelas XI yang merupakan kelas yang menggunakan sistem zonasi 

masih kurang aktif dan kurang  bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Sepanjang sejarah, hasil belajar peserta didik di 

SMA Negeri 1 Kembang pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam sudah 

begitu bagus dan juga guru yang mengampu mata pelajaran tersebut merasa 

sudah sangat berhasil dalam mengajarnya. Karena hasil belajar peserta didik 

tersebut sudahlah memenuhi keriteria yang ada dan juga membawa perubahan 

dalam tingkah laku peserta didik.  

Akan tetapi setelah diadakannya sistem zonasi dalam pendidikan di 

SMA Negeri 1 Kembang, hasil belajar Pendidikan Agama Islam mengalami 

penurunan. Pada tahun ajaran 2019/2020 hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

di SMA Negeri 1 Kembang sangat menurun dan tidak ada sama sekali 

peubahan tingkah laku dalam peserta didik. Apakah dengan adanya penerapan 

sistem zonasi tersebut membawa pengaruh terhadap hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 1 Kembang?. Maka Dengan adanya 

permasalahan tersebut penulis melakukan penelitan dengan judul  Hubungan 
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Penerapan Sistem Zonasi dan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam di 

SMA Negeri 1 Kembang.  

B. Identifikasi Masalah 

a. Kurangnya kebebasan dalam memilih lembaga pendidikan karena adanya 

sistem zonasi 

b. Kurangnya semangat belajar siswa di SMA N 1 Kembang 

C. Pembatasan Masalah 

Peneliti melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya 

permasalahan, sehingga seorang peneliti lebih fokus dan tidak melebar dari 

permasalahan yang ada. pembatasan masalah ini dilakukan guna untuk 

penelitian menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. 

Penelitian ini membatasi persoalan secara khusus mengenai “Hubungan 

Penerapan Sistem Zonasi dan  Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam di SMA 

Negeri 1 Kembang”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas tersebut, ada beberapa 

permasalahan yang penulis kemukakan dalam proposal skripsi ini, yaitu: 

1. Apakah ada hubungan  penerapan sistem zonasi dan hasil belajar di SMA 

Negeri 1 Kembang? 

2.  Seberapa signifikankah hubungan penerapan sistem zonasi dan Hasil 

Belajar Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kembang? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui hubungan antara sistem zonasi dan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kembang. 

2. Untuk mengetahui  seberapa signifikan hubungan antara sistem zonasi 

terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 

Kembang. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca 

untuk dijadikan referensi dan dapat menjadi pengetahuan baru kepada 

peneliti dalam mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia. 

Sehingga peneliti dapat mengungkapkan hubungan anatara sistem 

zonasi dan hasil belajar Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 

Kembang. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini bermafaat bagi: 

a. Bagi sekolah: Memberikan masukan yang bermanfaat bagi 

sekolah dalam rangka perbaikan sistem pendidikan.  

b. Bagi Pustaka: Sebagai wahana pengembangan ide-ide ilmiah dan 

sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. 

c. Bagi Peneliti: Menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca 

lainnya tetang perlunya hubungan Penerapan Sistem Zonasi dan 

Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam. 
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G. Sistematika Pembahasan 

 Untuk memudahkan pembahasan dalam penyajian, maka skripsi ini 

disusun dan di kelompokkan dalam tiga bagian yaitu: 

1. Bagian Awal 

       Sampul luar, sampul dalam, persetujuan pembimbing, persetujuan 

tim penguji, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar gambar, daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

BAB I PENDAHULUAN : latar belakang masalah, penegasan 

istilah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA : kajian teori, kajian penelitian yang 

relevan, kerangka pikir, hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN : jenis penelitian, tempat dan 

waktu penelitan, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, 

teknik dan instrumen pengmpulan data validitas dan reabilitas 

instrumen, teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: 

deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis, pembahasan, 

keterbatasan penelitan. 

BAB V SIMPLAN DAN SARAN : simpulan, saran, penutup. 

3. Bagian Akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 


