
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab II, pasal 3 menyatakan bahwa 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 pada bidangnya masing-masing. 

Dengan demikian bararti pendidikan harus berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman, serta 

dapat berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dapat mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

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

Ini berarti bahwa hanya melalui sekolah, yang berfungsi sebagai pusat 
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pembudayaan, dapat diwujudkan sistem pendidikan nasional yang berfungsi 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. 

Sukmadinata, Jami’at & Ahman (2010:6) menyatakan bahwa sekolah 

menengah jenjang SLTP/MTs dan SMU/MA mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam memberikan dasar-dasar bagi pengembangan manusia unggul, 

bermoral, dan pekerja keras. Kemahiran dan kemauan kuat harus didasari oleh 

moral yang kuat. Artinya siswa mahir dan mau mengerjakan hal-hal yang baik 

demi kebaikan, baik bagi dirinya, orang lain maupun masyarakat pada 

umumnya, tidak untuk kerusakan atau kecelakaan. 

Sebagai sebuah organisasi , sekolah memiliki budayanya sendiri, yang khas 

dan unik, yang membedakannya dengan organisasi yang lain. Dalam hal ini 

Kroeber & Kluckhon melalui Saiful Bahri (2010:23) budaya didefinisikan sebagai : 

Culture consist pattern, explicit and implicit, of and for behavior 

acquired and  transmitted by symbol, constituting the distinctive 

achievement of human groups, including their embodiment in artifacts; 

the essential core of culture consists of traditional (i.e. historically derived 

and selected) ideas an especially their attached values; culture sistem may, 

on the one hand, be considered as products of action, on the other as 

condition elements further action. 

Penjelasan di atas pada dasarnya menunjukkan bahwa budaya berisi pola 

perilaku, baik eksplisit maupun implisit, yang diperoleh dan ditransmisikan oleh 

simbol-simbol, melembagakan perbedaan pencapaian dalam kelompok 

manusia, termasuk pelembagaan dalam artifak; yaitu inti penting dari budaya 
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yang berisi ide-ide tradional (secara histori diturunkan dan dipilih) dan nilai-nilai 

khusus yang melekat. Pada satu sisi, sistem budaya mungkin dipertimbangkan 

sebagai produk tindakan, dan di sisi lain sebagai elemen-elemen tindakan di 

masa mendatang. 

Hakikat dan makna nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-

undang, adat kebiasaan, aturan agama dan rujukan lainnya yang memiliki harga 

dan dirasakan berharga bagi seseorang untuk menjalani kehidupannya (Sauri & 

Hufad, 2007:45). Sedangkan dalam tataran nilai dan budaya agama berupa 

semangat berkorban (jihad), semangat persaudaraan (Ukhuwah), semangat 

saling menolong (ta’awun) dan tradisi mulia lainnya, sedangkan dalam tataran 

perilaku budaya agama berupa tradisi saling menyapa, gemar membaca Al-

Quran, relaksasi fisik mengikuti kegiatan keagamaan, memiliki ikatan emosional 

kepada sesama, dan salat yang dapat meningkatkan spiritual (membangun 

kestabilan mental) dan perilaku lainnya.  

Nilai-nilai atau perilaku dapat dimasukkan dalam kegiatan di sekolah 

melalui pengembangan budaya Islami yaitu pemindahan nilai-nilai Islami yang 

dalam perspektif Islam dapat berupa kebaikan-kebaikan yang ditentukan dalam 

Al-Quran seperti halnya tentang akhlaq, zikir, mengabdi, cinta, memuliakan, 

patuh, infak, disiplin, teratur, rapi, dakwah, dan pendidikan.  
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Budaya Islami adalah seperangkat tindakan, aturan, norma berdasarkan 

Al-Quran dan Hadis yang harus diyakini sebagai suatu identitas dalam pola 

pemikiran, perasaan, maupun perbuatan. Yang merupakan tindakan 

sebagaimana pencerminan budaya islami dapat berupa ungkapan salam. Yang 

berupa aturan dapat berupa aturan tata tertib yang dibuat berdasarkan 

kesepakatan dan yang mengikat warga sekolah untuk dilaksanakannya. Budaya 

islami juga dapat berupa simbol-simbol, misalnya cara berpakaian yang 

menggambarkan pengamalan dari ajaran Islam. 

Saat ini usaha penanaman nilai-nilai keagamaan dalam rangka 

mewujudkan budaya agama di sekolah dihadapkan pada berbagai tantangan 

baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pendidikan dihadapkan 

pada keberagaman siswa, baik dari sisi keyakinan beragama, maupun keyakinan 

dalam satu agama. Lebih dari itu setiap siswa memiliki latar belakang kehidupan 

yang berbeda-beda. (Siti Muawanatul Hasanah n.d.diakses 12 Desember 2011).  

Kelemahan terbesar dari lembaga pendidikan di Indonesia karena tidak 

berbasis budaya yang jelas. Tidak mengherankan bila keluaran pendidikan tidak 

membuat manusia kreatif (Daryanto, 2011:8).  Pemahaman yang dikemukakan 

Marvin W.Berkowitz dan Melinda C. Bier melalui Abdul Majid (2011:5) bahwa 

sekolah seharusnya fokus pada prestasi akademik (academic achievement), 

dapat menjauhkan sekolah dan siswa pada nilai-nilai budaya dan karakter. 
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Pada sisi lain sekolah dihadapkan pada kenyataan perkembangan budaya 

masyarakat yang sangat cepat, perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

berbagai aspek budaya dan masyarakat yang begitu cepat menjadikan sekolah 

mempunyai misi sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan (agent of 

change) sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Untuk itu, menurut 

Buhory (2007:9) diperlukan langkah-langkah di antaranya dengan 

memberdayakan Lembaga Pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah 

sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan, serta meningkatkan 

partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana 

yang memadai.  

Tugas dan tanggung jawab yang utama dari para pemimpin sekolah dalam 

era kemandirian sekolah adalah menciptakan sekolah yang efektif, dalam arti 

bermanfaat bagi sekolah itu sendiri dan masyarakat luas penggunanya 

(Wardhana, 2007:7).  Selanjutnya Widiyarti & Suranto (tanpa tahun:27) 

menyatakan bahwa keberhasilan sekolah untuk mencapai tujuan secara 

dominan sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah.  

Berkaitan dengan tugas dan tangung jawab kepala sekolah sebagaimana 

tersebut di atas, Koeswara & Halimah (2008:120) menjelaskan bahwa 

kepemimpinan di sekolah merupakan salah satu kreator yang tidak dapat 

dilepaskan dalam mengembangkan kreativitas guru  maupun kreativitas sekolah 
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secara keseluruhan. Rohiat (2010:37) mengemukakan peran pemimpin adalah 

mengembangkan sebuah budaya mutu.  Untuk itu kepala sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan 

melalui kerja sama atau kooperatif, memberikan kesemapatan kepada para 

tenaga kependidikan melalui kerja sama kependidikan untuk meningkatkan 

profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam 

berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah (Aqib &Sujak (2011:13). 

Untuk menjawab persoalan sebagaimana tersebut di atas, maka peneliti 

sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengelolaan Budaya 

Islami” dengan mengambil lokasi penelitian di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 10 Purworejo. Sekolah ini berorientasi ke depan dengan mengarahkan 

dan berusaha membentuk karakter anak didiknya agar menjadi generasi 

intelektual, menguasai ilmu pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai religius, 

serta pada diri mereka tertanam pribadi yang mulia di dunia dan akhirat. 

Sekolah ini memiliki ciri khas berbudaya Islami yang ditampakkan dalam 

kehidupan sehari-hari di sekolah dan merupakan sekolah yang bernuansa Islami 

yang ada di Kabupaten Purworejo (Kiprah, Volume 20 Nomor 11, November 

2011). 

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk mengetahui lebih jauh 

tentang berbagai inovasi yang telah dilakukan sekolah (stakeholder), khususnya 
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tentang pengelolaan kultur atau budaya Islami yang berlaku di sekolah sesuai 

dengan pengembangan ciri khas yang merupakan identitas sekolah. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan-

perubahan yang terjadi di lembaga pendidikan tidak lepas dari stakeholders 

sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas, dan dalam menentukan 

keberhasilan. SMP Negeri 10 Purworejo dalam kurun waktu lima tahun telah 

mengalami perubahan yang siginifikan dalam bidang fisik, akademik maupun 

nonakademik.  

Sehubungan dengan pernyataan pokok tersebut, maka kajian dalam 

penelitian ini difokuskan pada “Bagaimana karakteristik pengelolaan budaya 

Islami di SMP Negeri 10 Purworejo.” Fokus penelitian ini dijabarkan menjadi dua 

subfokus sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik aktivitas guru dan siswa dalam pengembangan 

budaya Islami di SMP Negeri 5 Purworejo? 

2. Bagaimana karakteristik interaksi sosial di dalam warga sekolah di SMP 

Negeri 10 Purworejo? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan 

mendeskripsikan pengelolaan budaya Islami di SMP Negeri 10 Purworejo, 
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kemudian tujuan tersebut dikembangkan untuk memahami dan 

mendeskripsikan : 

1. Karakteristik aktivitas guru dan siswa dalam pengembangan budaya Islami 

di SMP Negeri 10 Purworejo, 

2. Karakteristik  interaksi sosial di dalam warga sekolah di SMP Negeri 10 

Purworejo? 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai 

hasil dari pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan ilmu 

yang diperoleh selain studi di perguruan tinggi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui peran  sekolah dalam 

pengelolaan budaya sekolah yang Islami. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam kepemimpinan 

kepala sekolah. 

b. Hasil penelaian dapat digunakan sebagai input bagi pimpinan dalam 

menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan 
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kepemimpinan kepala sekolah dalam perannya mengelola budaya sekolah 

yang Islami. 

c. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna 

meningkatkan kinerja kepala sekolah dalam mengelola budaya sekolah 

yang Islami di SMP Negeri 10 Purworejo. 

E. Definisi Istilah 

1. Pengembangan adalah segala bentuk, model, upaya dan strategi yang 

dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dalam menjalankan 

perannya sebagai inovator.  

2. Pengelolaan atau manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, 

mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan atau mengawasi upaya 

organisasi dengan segala aspek agar tujuan organisasi tercapai secara efektif 

dan efisien. 

3. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh 

sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.  

4. Budaya sekolah adalah karakteristik khas sekolah yang dapat diidentifikasi 

melalui nilai yang dianutnya, sikap yang dimilikinya, kebiasaan-kebiasaan 

yang ditampilkanya dan tindakan yang ditunjukan oleh seluruh personel 

sekolah yang membentuk suatu kegiatan khusus dari system sekolah. 
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5. Budaya Islami adalah budaya yang dikembangkan di sekolah yang berupa 

pengembangan nilai-nilai Islam yang diharapkan dapat mengantarkan anak 

didiknya  menjadi manusia yang mulia di dunia dan akhirat. 

6. Peran kepala sekolah adalah sejumlah tanggung jawab atau tugas-tugas yang 

dibebankan dan harus dilaksanakan oleh seorang yang memangku jabatan 

kepemimpinan tertinggi dan melaksanakan tugas dan peran kepemimpinan 

dalam suatu pendidikan/lembaga pendidikan.  

7. Pengembangan budaya Islami adalah pengembangan nilai-nilai yang dapat 

berupa ide, barang, kejadian,metode yang diamati sebagai suau hal yang 

baru bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menerapkan nilai-nilai 

pendidikan agama Islam di sekolah dengan tujuan menyiapkan siswa (peserta 

didik) untuk mengenal dan memahami,menghayati sehingga mengimani, 

bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam dari 

sumber utamanya (Al-Quran dan As-Sunnah) melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran,latihan, serta penggunaan pengalaman. 

8. Nilai-nilai Islami adalah pengamalan ajaran Islam secara paripurna, baik yang 

bersifat ibadah mahdlah (ubudiyah : kewajiban sebagai hamba terhadap 

Allah), maupun ibadah ghairu mahdlah (ibadah social : tentang hubungan 

antar manusia, kepedulian sosial, dan lain-lain) yang menjadi kebiasaan dan 

budaya di SMP 10 Purworejo. 


