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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, 

tradisi, kebiasaan, kesehariaan,  dan simbol –simbol  yang dipraktikan oleh 

kepala sekolah,  guru,  peserta didik, dan karyawan sekolah.  Budaya sekolah 

merupakan ciri khas, karakter atau watak dan citra sekolah tersebut 

dimasyarakat luas. Akan tetapi menurut Komarudin Hidayat, tanpa budaya 

sekolah yang bagus, akan sulit melakukan pendidikan karakter bagi anak-

anak didik. Jika budaya sekolah sudah mapan, siapapun yang masuk dan 

bergabung di sekolah itu hampir secara otomatis akan mengikuti tradisi yang 

sudah ada.
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Jika diperhatikan budaya sekolah diera sekarang mengalami 

kemunduran yang luar biasa, itu ditandai dengan adanya kecurangan saat 

ujian nasioanal, kerjasama dalam mengerjakan soal, tindak plagiasi, 

membolos, guru sering terlambat dan membolos saat mengajar, sekolah 

sering dipulangkan lebih awal sampai kebiasaan masa orientasi siswa dengan 

tindak kekerasan terhadap peserta didik baru. 

Sebuah sekolah harus mempunyai misi menciptakan budaya sekolah 

yang menantang dan menyenangkan, adil, kreatif, inovatif, terintergrasi, dan 

menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dalam perkembangan 

intelektulnya dan mempunyai karakter takwa, jujur, kreatif, maupun menjadi 
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teladan, bekerjakeras, toleran dan cakap dalam memimpin serta menjawab 

tantangan akan kebutuhan pengembangan sumberdaya manusia yang dapat 

berperan dalam perkembangan iptek dan berlandaskan imtak. 

Dalam kurikulum KTSP 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) guru dituntut lebih aktif, kreatif, kompetitif, inspiratif, inisiatif, 

independen, inovatif dalam menemukan, dan mengembangkan kurikulum 

baru. Sekolah diberi kebebasan dalam membuat program kerja dalam 

pemerintah melalui standar kompetensi lulusan (SKL) yang merupakan salah 

satu dari delapan standar nasional (Permendiknas) No 23 Tahun 2006.
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Pengelola sekolah harus membangun sebuah sistem yang didalamnya 

mengutamakan kerjasama. Setiap sekolah harus menciptakan budaya sekolah 

sendiri sebagai identitas diri dan juga sebagai rasa kebanggaan akan 

sekolahnya.  

Madrasah Tsanawiyah Negeri Jatinom memiliki budaya sekolah yang 

berkarakter, yaitu tepat waktu dalam proses belajar mengajar, membiasakan 

budaya Islam, relegius, disiplin, jujur, memiliki peraturan sekolah yang tidak 

memihak kepada kepala sekolah, guru, peserta didik, dan karyawan. Sehingga 

sekolah mampu menghasilkan lulusan yang unggul, cakap, berprestasi, dan 

berakhlak mulia. Selain itu Madrasah Tsanawiyah Negeri Jatinom juga 

membiasakan  pembinaan keagamaan yang sangat disiplin. Seperti 

melakukan sholat duha berjamaah, dzuhur berjama’ah, kultum, dan  menuntut 

semua peserta didiknya memahami dan melaksanakan kewajiban-kewajiban 
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seorang muslim terhadap Tuhannya dimanapun mereka berada,yaitu dengan 

melaksanakan rukun Islam dan menjalankan rukun Iman. 

Untuk mengetahui karakteristik budaya sekolah lebih mendalam  dan 

pelaksanaan pembinaan keagamaan di Madrasah Tasanawiyah Negeri 

Jatinom penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dilembaga pendidikan 

tersebut yang di rangkum dengan sebuah judul “KARAKTERISTIK 

BUDAYA SEKOLAH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN 

KEAGAMAAN’’. (Studi  Kasus di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Jatinom Tahun Pelajaran 2014/2015). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas maka penulis 

tuliskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Karakteristik Budaya Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Jatinom Tahun Pelajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan keagamaan di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Jatinom Tahun Pelajaran 2014/2015? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Ingin mengetahui bagaimana karakteristik budaya sekolah di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Jatinom. 

b. Ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan keagamaan di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Jatinom. 
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2. Manfaat penelitian 

a. Dari segi teoris, dapat menambah pengetahuan dalam dunia pendidikan 

khususnya tentang budaya sekolah yang memiliki karakteristik yang baik 

dan berkualitas, serta pentingnya sekolah melaksanakan pembinaan 

keagamaan terhadap anak didiknya. 

b. Dari segi praktis, dapat menjadikan bahan untuk sekolah lebih 

memupuk dan mengembangkan budaya sekolah yang baik, serta lebih 

mengembangkan pembinaan keagamaan secara mendalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


