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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan  merupakan  wahana  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa 

sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.  Dalam rangka itu, pemerintah telah 

berupaya membangun sektor pendidikan secara terencana, terarah, dan bertahap 

serta terpadu dengan keseluruhan pembangunan kehidupan bangsa, baik ekonomi, 

iptek, sosial maupun budaya.

Sejalan  dengan  dinamika  pembangunan  bangsa  di  berbagai  sektor, 

tuntutan terhadap pembangunan sektor pendidikan menjadi semakin luas, yakni di 

satu pihak tetap terpenuhinya kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia 

sekolah  yang  jumlahnya  semakin  bertambah,  dan  di  pihak  lain  tecapainya 

efisiensi,  relevansi,  dan  peningkatan  mutu  pendidikan.   Peningkatan  mutu 

pendidikan  merupakan  hal  yang  sangat  strategis  dalam meningkatkan  kualitas 

sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

berorientasi  pada  peningkatan  penguasaan  iptek,  kemampuan  profesional,  dan 

produktivitas  kerja  sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan  bangsa.   Dengan 

karakteristik kualitas sumber daya manusia demikian,  maka diharapkan bangsa 

Indonesia mampu bersaing dalam era globalisasi dunia saat ini maupun di masa 

yang akan datang.
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Meskipun telah  banyak upaya  yang dilakukan oleh  pemerintah,  namun 

dalam  kenyataannya  mutu  pendidikan  masih  tetap  rendah.   Rendahnya  mutu 

pendidikan  tercermin  pada hasil  belajar  siswa yang diukur dengan NEM pada 

jenjang SD, SLTP, dan SMU/MA.  Menurut Tilaar (2002: 112) selama ini  selalu 

menekankan  kepada  perumusan  strategi  makro  dan  kurang  memperhatikan 

kemampuan  lembaga  sekolah  untuk  mewujudkan  “grand  design”.   Dengan 

sendirinya  apa  yang  kita  cita-citakan,  yaitu  meningkatkan  mutu  pendidikan 

nasional selalu mengalami hambatan.

Rahmat  Mulyana   (2004:146)  mengatakan  rendahnya  mutu  pendidikan 

nasional tidak hanya disebabkan oleh kelemahan pendidikan dalam membekali 

kemampuan akademis kepada peserta didik, lebih dari itu ada hal lain yang tidak 

kalah penting yaitu kurangnya penyadaran nilai secara bermakna. Bila dilihat dari 

pembentukan  sikap,  watak,  dan  kepribadian  siswa  ternyata  pendidikan  belum 

menunjukan hasil seperti yang diharapkan oleh masyarakat.  Hal ini dapat diamati 

dari kecenderungan terjadinya kenakalan remaja, merosotnya moral, dan perilaku 

menyimpang terhadap etika kehidupan yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. 

Ini  berarti  sekolah  diharapkan  menjadi  salah  satu  wahana  terjadinya  proses 

transformasi  nilai-nilai  dan  norma-norma  sebagai  bagian  dari  pembentukan 

kepribadian siswa belum menjadi kenyataaan.  Padahal sekolah dituntut sebagai 

agen perubah (agent of change) dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya 

yaitu  manusia  yang tidak hanya pandai secara akademik,  tetapi  menjadi  orang 
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yang  mempunyai  keahlian,  keterampilan,  dan  kemampuan  intelektual  dalam 

memecahkan masalah tetapi juga mempunyai intergritas moral yang baik.

Sementara  tuntutan  perkembangan  global  menghendaki  timbulnya  nilai 

budaya baru (misalnya kerja keras, keunggulan, ketepatan waktu dan prestasi), 

sebagian besar masyarakat  Indonesia  belum memiliki  nilai-nilai  tersebut  (Fasli 

Jalal dan Dedi Supriadi, 2001: 55).

Seperti dicanangkan oleh suatu komisi UNESCO dalam mempersiapkan 

manusia  abad XXI, peserta  didik perlu dilatih  untuk bisa berfikir  (learning to 

think),  bisa  berbuat/melakukan  sesuatu  (learning  to  do)  dan  bisa  menghayati 

hidup menjadi  orang pribadi  (learning to  be)  dan tidak kalah  penting dari  itu 

semua  adalah  belajar  bagaimana  belajar  (learning  how to  learn),  baik  secara 

mandiri maupun dalam kerjasama  dengan orang lain, karena mereka juga perlu 

belajar untuk hidup bersama dengan orang lain (learning to live together) (Atmadi 

dan Setianingsih, 2000:7).

Mochtar  Buchori  (2001:  65)  menilai  dalam  kehidupan  dewasa  ini 

pluralisme  muncul  secara  nyata  terutama  dengan  kehadiran  tiga  sistem  yang 

berbeda  dalam  orientasi  filosofisnya,  orientasi  pedagogisnya,  dan  orientasi 

didaktisnya;  ketiga  sistem  ini  adalah  sistem  pendidikan  pesantren,  sistem 

pendidikan madrasah, dan sistem pendidikan umum.  Ketiga sistem ini merekrud 

murid-murid  mereka  dari  lingkungan  sosio-kultural  yang  berbeda-beda, 

memberikan pengalaman pedagogis yang berbeda-beda kepada kelompok murid 
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masing-masing,  dan  akhirnya  menghasilkan  lulusan  yang  berbeda  pula  dalam 

orientasi intelektual dan kultural mereka.

 Tilaar (2004: 164) melihat dari segi peranan madrasah sangat menonjol 

oleh  karena:  pertama,  pendidikan  di  madrasah  yang  selama  ini  seakan-akan 

tersisih  dari  mainstream pendidikan  nasional  namun  berkenaan  dengan 

pendidikan anak bangsa; kedua,  madrasah sebagai pendatang baru dalam sistem 

pendidikan  nasional  relatif  menghadapi  berbagai  masalah  kendala  dalam  hal 

mutu, manajemen, termasuk kurikulumnya.

Din  Syamsudin  (2001:  23)  menegaskan  bahwa  prestasi  madrasah 

(termasuk pondok pesantren) masih kalah dibandingkan dengan keluaran lembaga 

pendidikan lain. Keluaran madrasah secara umum tidak mampu bersaing dengan 

keluaran  lembaga  pendidikan  lain.   Upaya  perbaikan  madrasah  dalam rangka 

peningkatan mutu telah dilakukan sejak lama, namun masih banyak menghadapi 

kendala, seperti banyaknya guru yang  undergualified  dan guru yang mismatch, 

kurangnya sarana  yang mendukung  kegiatan  belajar  mengajar,  serta  lemahnya 

manajerial kepemimpinan madrasah (Said Agil Husin Al Munawar,  2003: 203).

Pada  kenyataannya  sampai  saat  ini,  kondisi  sebagian  besar  masyarakat 

dalam memandang keberadaan Madrasah sepertinya masih “jauh di mata dan juga 

jauh dihati”.   Masyarakat  kita  masih belum mau membukakan matanya  untuk 

menoleh  sebentar  ke  madrasah,  hati  mereka  belum  merasa  terpanggil  untuk 

membenahi  madrasah.   Terhadap  masyarakat  yang  pertama  kiranya  dapat 

dimaklumi, karena dalam hal ini prestasi misalnya, keberadaan madrasah secara 
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umum  masih  setingkat  dibawah  sekolah-sekolah  umum.   Hal  ini  menjadi 

pembukti  masyarakat  untuk  menilai  rendah  mutu  pendidikan  madrasah. 

Prespektif ini pula yang menjadikan para orang tua siswa terutama mereka yang 

tergolong mampu enggan memilih madrasah sebagai tujuan utama sekolah putra 

putrinya.

Sementara  masyarakat  kedua,  yakni  unsur-unsur  yang terlibat  langsung 

dalam  pengelolaan  madrasah,  juga  masih  perlu  diasah  kreativitasnya  dalam 

membangun dirinya sehingga mampu merubah image masyarakat.  Padahal image 

adalah  salah  satu  faktor  yang tidak  bisa  diabaikan  begitu  saja  karena  dengan 

image orang akan terpengaruh.  Tentu saja perubahan image ini pun tidak serta 

merta  terwujud  manakala  persoalan-persoalan  kesadaran  masyarakat  tidak 

terbangun.

Menurut  Indra  Djati  Sidi  (2003:  14)  bangunan  pendidikan  selama  ini 

berpedoman  pada  konsepsi  input-output  analysis atau  education  production  

function.  Paradigma yang mempunyai akar teori pada bidang ekonomi produksi 

ini  berkeyakinan bahwa apabila  input diperbaiki,  maka secara otomatis  output 

akan menjadi baik pula.  Landasan teori yang berhasil dalam dunia industri ini 

ternyata  tidak  selalu  dapat  dibuktikan  dalam  dunia  pendidikan.   Ini  karena 

lembaga pendidikan tidak bisa disamakan dengan pabrik dalam dunia industri, 

sebab input pendidikan bukan input statis melainkan input dinamis yang banyak 

dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.   Bahkan  dalam hal  pendidikan  input justru 

tidak terlalu dipermasalahkan.
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Persoalan di atas sesungguhnya bisa diatasi dengan pengefektifan proses 

belajar  sebagai  salah  satu  alternatifnya.  Seperti  hal  prinsip  ekonomi  bahwa 

mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya. Prinsip 

semacam ini tentu hanya bisa tercapai jika sebuah proses produksi dimaksimalkan 

untuk  mengolah  raw  material  yang  murah  menjadi  output produksi  yang 

berkwalitas  tinggi  dan  bisa  dijual  dengan  harga  mahal.  Sama  halnya  dengan 

lembaga pendidikan, jikalau schoolingnya efektif maka akan memberi kontribusi 

yang penting bagi perkembangan kecerdasan anak. Artinya bahwa kualitas input 

yang rendah akan bisa dipola menjadi output berkualitas tinggi yang lebih mahal 

harganya.   Sistem pendidikan yang baik adalah justru bila  seorang anak didik 

yang  kurang  memiliki  kecerdasan  dan  kemampuan  berketerampilan  setelah 

diproses dalam sistem tersebut menjadi meningkat dan mampu mengembangkan 

keterampilan dan kepribadiannya.

Dengan  demikian  perlunya  membangun  school  effectiveness  menjadi 

sebuah  kepastian.  Kualitas  input yang  umumnya  rendah  hendaknya  menjadi 

pemicu semangat untuk menciptakan learning environment yang efektif sehingga 

dapat  memberi  value  added  demi  perkembangan  diri  secara  optimal.  Sekolah 

yang  efektif  perlu  dibangun  dengan  asumsi  dasar  bahwa  prestasi  siswa  tidak 

hanya  diengaruhi  oleh  faktor-faktor  absolut  siswa  saja  (seperti  latar  belakang 

sosial,  kecerdasan  dan  motivasi),  tetapi  lebih  dari  itu  juga  oleh  faktor  kelas, 

sekolah  dan  kebijakan  pendidikan.  Dengan  paradigma  di  atas  diharapkan 

madrasah  menjadi  lembaga  pendidikan  yang  berkualitas  baik,  dapat  merubah 
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input yang  apa  adanya  menjadi  output yang  mumpuni  dan  siap  berkompetisi 

(Dirjen. Binbaga Islam, 2001: 7).

Menurut Tilaar (2004: 179) suasana lembaga madrasah yang melahirkan 

ciri khas tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perwujudan nilai-nilai keislaman di dalam keseluruhan kehidupan lembaga 

madrasah.

2. Kehidupan moral yang beraktualisasi.

3. Manajemen yang profesional, terbuka, dan berperan aktif dalam masyarakat, 

kehidupan moral yang beraktualisasi.

Seperti  layaknya manusia,  sebuah madrasah  memiliki  getaran  dan  jiwa 

sendiri, masing-masing mengekspresikan rasa sendiri yang penting berbeda satu 

sama  lainnya.   Getaran  tersebut  berasal  dari  lingkungan  yang  gilirannya 

menciptakan kultur atau budaya sebuah lembaga pendidikan.  (Bears, Caldwell, 

dan Millikan, 1989 : 172-200). 

Studi  tentang  sekolah  yang  efektif  membuktikan  bahwa  kultural  atau 

budaya sebuah sekolah secara fundamental  sangat menentukan kualitas sebuah 

sistem  pendidikan.   Banyak  kasus,  kegagalan  sejumlah  usaha  reformasi 

pendidikan  di  banyak tempat  berkaitan  erat  dengan tidak ketiadaan perubahan 

yang radikal dalam kultur sekolah (Jamaludin, 2002 : 24). 

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pembangunan nasional, 

Madrasah  Aliyah  Negeri  2  Pekalongan  telah  banyak  mengembangkan  ilmu 

pengetahuan  ke-Islaman  dan  membentuk  moral  bangsa.  MAN  2  Pekalongan 
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merupakan madrasah alih fungsi dari Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 

dengan  Surat  Keputusan  Mentteri  Agama  RI  No.  64  tahun  1990  tanggal  25 

Januari 1990.  Sehingga dalam tahun ajaran 1990/1991 di lembaga pendidikan 

MAN 2 Pekalongan menyelenggarakan 2 jenis  pendidikan  yaitu  untuk kelas  I 

menjadi siswa MAN 2 sedangkan kelas II dan III masih merupakan siswa PGAN. 

(MAN 2 Pekalongan, 2003 : 5) 

Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  dan  memperhatikan  bahwa  budaya 

sekolah  merupakan  salah  satu  faktor  yang  penting  dalam  penentuan  kualitas 

pendidikan,  maka  permasalahan  yang  dapat  diungkap  di  MAN  2  Pekalongan 

adalah bagaimana budaya sekolah yang diterapkan dalam proses kegiatan belajar 

mengajar terutama budaya disiplin dan kerja keras sehingga  input peserta didik 

yang  biasa dapat membawa peserta didik menjadi output  yang berprestasi tinggi. 

Berkenaan dengan masalah kedisiplinan  dan kerja  keras  yang diterapkan serta 

beberapa faktor yang mempengaruhi,  peneliti  terdorong untuk mengkaji  secara 

mendalam tentang budaya sekolah  yang diterapkan  Madrasah Aliyah Negeri 2 

Pekalongan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, permasalahan penelitian 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Tingkat kedisiplinan dari pelaku pendidikan terutama guru dan siswa 

masih relatif rendah.
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2. Sikap dan semangat kerja keras dari pelaku pendidikan masih belum 

maksimal.

3. Belum adanya pengelolaan secara maksimal dalam membina budaya 

sekolah.

C. Pembatasan  Masalah

Permasalahan yang ada hubungannya dengan judul penelitian sangat kompleks. 

Budaya sekolah yang diterapkan sangat luas dan beragam, seperti budaya mutu, 

budaya penerimaan siswa baru, budaya administrasi, budaya waktu, budaya sopan 

santun,  budaya  disipin,  budaya  pengajaran,  budaya  bergaul  dan  sebagainya. 

Syafarudin (2002 : 99) berpendapat, perubahan budaya sekolah pada pokoknya 

ditentukan  oleh  atsmosfer  budaya  yang  dikembangkan  oleh  kepala  sekolah 

bersama guru-guru.  

 Agar  memperoleh  hasil  yang  terpilih  dan  mendalam,  penulis  hanya  dapat 

menjangkau  dengan  studi  kualitatif  tentang  budaya  disiplin  dan  budaya  kerja 

keras  serta  beberapa  faktor  pendukung  dan  penghambat  penerapan  budaya 

sekolah di  MAN 2 Pekalongan. 

D. Fokus Permasalahan

Penelitian  ini  dibatasi  pada  lingkup  madrasah  dalam  mempersiapkan 

output pendidikan  dengan mengembangkan budaya  disipin,   dan  budaya kerja 

keras dalam lingkup budaya sekolah, sehingga dapat membawa siswa  MAN 2 
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Pekalongan yang memiliki  input biasa  menjadi  output siswa yang berprestasi, 

mengingat madrasah masih merupakan pilihan kedua setelah SMU, khususnya di 

kota Pekalongan.

Berdasarkan  pada  pemikiran  tersebut,  penelitian  ini  difokuskan dengan 

perumusan masalah:

1. Bagaimanakah budaya sekolah  yang meliputi budaya disiplin dan kerja keras 

yang diterapkan pada warga MAN 2 Pekalongan ? 

2. Faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  penghambat  dan  pendukung  dalam 

penerapan budaya sekolah di  MAN 2 Pekalongan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk :

4. Mengetahui dan memahami tentang budaya sekolah yang diterapkan di MAN 

2  Pekalongan, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang berprestasi 

tinggi.

5. Mengetahui  dan  memahami  apakah  budaya  sekolah  terutama  dalam 

penerapan  budaya  disiplin  dan  kerja  keras  dapat  menunjang  keberhasilan 

output.

6. Mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  pendukung  maupun 

penghambat dalam penerapan budaya sekolah di MAN 2 Pekalongan.
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F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu 

bagian kajian dalam upaya mendalami ilmu budaya sekolah sebagai salah satu 

strategi   peningkatan  mutu  sekolah.   Selanjutnya,  temuan  penelitian  ini 

diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap upaya memahami pentingnya 

pembinaan budaya sekolah sebagai salah satu strategi  untuk meningkatkan 

mutu sekolah

2.   Secara praktis  

Hasil  penelitian  secara kualitatif  dengan pendekatan  fenomenologis 

diharapkan akan memberikan manfaat  sebagai berikut :

a. Bagi guru, sebagai bahan masukan/ informasi yang penting 

tentang budaya sekolah yang efektif untuk dikembangkan pada Madrasah 

Aliyah  Negeri 2 Pekalongan.

b. Bagi Kepala Madrasah, sebagai bahan masukan untuk lebih 

meningkatkan  dan  menggairahkan  semangat  disiplin  dan  kerja  keras 

dalam melakukan kegiatan pengembangan budaya sekolah yang berlaku 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pekalongan
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b. Sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  Madrasah  baik  negeri  maupun 

swasta di Pekalongan dalam mengambil kebijakan yang dapat mendorong 

iklim budaya sekolah yang bersifat positif.

c. Bagi Departemen Agama, sebagai masukan dalam mencari alternatif 

pemecahan  masalah  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  kualitas 

pendidikan  di  madrasah  dan  menerbitkan  buku  panduan  penerapan 

budaya sekolah di madrasah

d. Bagi program studi Manajemen Pendidikan, dapat membuka wawasan 

bagi  penelitian-penelitian  lebih  lanjut,  khususnya  dalam  masalah 

pengembangan  budaya  sekolah  sebagai  salah  satu  strategi  peningkatan 

mutu.
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