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PENANAMAN NILAI- NILAI ISLAMI MELALUI KULTUR SEKOLAH  

DI SUKANSART WITTAYA SCHOOL THAILAND  

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) kultur sekolah Islam, 2) 

implementasi penanaman nilai-nilai islami melalui kultur sekolah, dan 3) Faktor 

pendukung dan penghambat penanaman nilai-nilai islami melalui kultur sekolah di 

Sukansart Wittaya School Thailand. Jenis penelitian ini adalah kualitatif desain 

fenomenologi. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, siswa, dan 

masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Validasi data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Teknik 

analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 1) kultur sekolah yang dikembangkan sekolah dikembangkan melalui artifak, 

nilai, dan keyakinan yang ada di sekolah. Sekolah ini bercorak islami. Terdapat 13 

kultur yang merupakan habitus bagi warga sekolah. Nilai yang diyakini oleh sekolah 

terlihat dari 10 islamic value/ muwashafat dan asumsi warga sekolah terwujud dari visi 

dan misi sekolah, 2) Implementasi penanaman nilai- nilai islami melalui kultur sekolah 

yaitu melalui Instructive Sequential Strategy yang terdiri atas internalisasi, 

keteladanan, pembiasaan, dan pembudayaan yang akhirnya terjadi penciptaan suasana 

religius yang dijabarkan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengendalian, 3) Adanya dukungan dan hubungan positif dari stakeholder sekolah 

serta sarana prasarana yang memadai walaupun belum optimal.  

Kata Kunci: Nilai- Nilai Islami, Kultur Sekolah, Sekolah Dasar, Thailand 

 

Abstract 

This study aimed to describe 1) Islamic school culture, 2) the implementation of 

internalizing Islamic values through school culture, and 3) supporting and inhibiting 

factors of internalizing Islamic values through school culture in Sukansart Wittaya 

School Thailand. The type of this research was qualitative with a phenomenological 

design. The subjects of this study were the principal, teachers, students, and the 

community. Data collection techniques used observation, interviews, and 

documentation. Data validation used source and technique triangulation. Data analysis 

techniques used interactive analysis techniques. The results showed that 1) school 

culture developed by school can be observed by the artifacts, values, and beliefs that 

exist in schools. This school is Islamic. There are 13 cultures which are habitus for 

stakeholder in education. Values believed by schools can be seen from 10 Islamic 

values/ muwashafat and assumptions of school are shown by the vision and mission 

from the school, 2) the implementation of the internalizing Islamic values through 

school culture is by the Instructive Sequential Strategy consisting of internalization, 

example, habituation, and culture which subsequently resulted in the creation of a 

religious atmosphere that was elaborated through the process of planning, organizing, 

directing, and controlling, 3) there was support and positive relations from 

stakeholders as well as adequate infrastructure although not optimal yet.  

Keywords: Islamic Values, School Culture, Elementary School, Thailand 
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1. PENDAHULUAN 

Fenomena yang terjadi saat ini yaitu efektivitas pendidikan karakter dalam dunia 

pendidikan hingga kini masih sering diperdebatkan. Hal ini terjadi lantaran sering 

terjadinya kemerosotan nilai, moral, dan akhlak. Berdasarkan laporan Multiple 

Indicator Cluster Surveys (MICS) oleh UNICEF mengungkapkan bahwa 75,2 persen 

anak di Thailand telah mengalami kekerasan fisik atau agresi psikologis (Unicef, 2017, 

p.34). Dalam lingkup sekolah, bullying merupakan kasus yang kerap terjadi. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak bullying di Pattani Primary School of 

South Thailand menyatakan bahwa sebanyak 32,9 persen siswa di sekolah dasar di 

provinsi Pattani pernah melakukan aksi bullying (Laeheem, Kuning, McNei, Besag, 

2009, p.182). Lebih lanjut survey pada 3 provinsi di wilayah Thailand Selatan 

menunjukkan bahwa kasus bullying secara keseluruhan yaitu 15,9 persen adalah 

korban tradisional dan 15,1 persen adalah korban dunia maya (Sittichai dan Smith, 

2018, p.24). Kasus tersebut menempatkan Thailand pada posisi posisi ke 3 dari 53 

negara dengan persentase melakukan bullying yaitu 17.5 persen berdasarkan laporan 

PISA 2015 (OECD, 2017, p.136). Hal ini terjadi tidak lepas dari ketidakefektifan 

penanaman nilai-nilai karakter, baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat 

secara keseluruhan. Kenyataan tersebut menjadi cambukan keras yang dapat 

menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter.  

Nilai – nilai islami merupakan pendidikan moral yang terkandung dalam ajaran 

agama Islam dengan mengandung tujuan untuk mengembangkan nilai – nilai dan 

akhlak pada pribadi seseorang (Halstead, 2007, p.283). Bagi seorang muslim, 

penguatan nilai- nilai pendidikan agama islam berperan penting dalam memberikan 

sumbangan dalam pembentukan karakter yang termanifestasi dalam akhlak al-

karimah. Kepribadian seorang muslim menurut Hasan Al- Bana yaitu salimul aqidah, 

sahilul ibadah, matinul khuluq, qawwiyyul jismi, mutsaqqaful fikri, qadirun alal kasbi, 

munazzamun fi syu’unihi, harishun ala waqtihi, nafiun lighairi, dan mujahidun 

linafsihi (Isa dan Manshur, 2018, p.1- 354).  Melalui akhlak islami tersebut, seseorang 

diharapkan dapat menjadi pribadi yang memiliki otoritas moral dan dapat 

mengaktualisasikan diri sebagai pribadi dan melakukan transendensi di luar diri-

egonya, sehingga dapat menjadi panutan dan bermanfaat bagi orang lain dan 
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lingkungannya. Pewujudan akhlak al-karimah tersebut diperlukan sinergi dalam 

lingkungan sekolah yang dapat diaktualiasi melalui managemen kultur sekolah.  

Kultur sekolah menurut Peterson adalah sekumpulan norma, nilai, keyakinan, 

ritual dan tradisi yang menjadi ciri dan membentuk aturan tentang cara berpikir, 

bersikap, dan berperilaku dalam sebuah organisasi (Albertus, 2018, p.24). Setiap 

sekolah memiliki kebudayaan dan asumsi yang bersifat unik yang terealisasikan dalam 

kultur yang membudaya dan berkembang di lingkungan sekolah. Berdasarkan hal 

tersebut, kultur sekolah menjadi roh bagi terciptanya atmosfer sekolah yang kondusif. 

Penciptaan kultur sekolah yang baik dan kondusif yang sesuai dengan karakteristik 

siswa akan mencetak insan pembelajar yang berkualitas karena hal ini menjadi aspek 

yang berpengaruh dalam perkembangan siswa.  

Penelitian yang dilakukan Fahri (2018, p.131) menunjukkan bahwa Jaringan 

Sekolah Islam Terpadu (JSIT) memiliki jaminan kualitas sekolah yang diterapkan 

untuk meningkatkan 10 karakter Islam. Lebih lanjut Zakiyati (2018, p.93) menyatakan 

bahwa pelaksanaan pencapaian budaya religius sekolah ini menggunakan strategi 

dengan pendekatan reward-punishment dan strategi persuasif dengan kebiasaan dan 

pendekatan yang dapat dijadikan teladan melalui 14 budaya agama yang terbentuk di 

tingkat prathom Bakong Pittaya School, Pattani, Thailand. Senada dengan hal tersebut, 

Aulia (2016, p.314) menyatakan bahwa ada 3 tahap dalam pelaksanaan nilai religius 

dalam pendidikan karakter yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Sukansart Wittaya School merupakan sekolah Islam swasta di Thailand. 

Konsepsi dari sekolah tersebut yaitu mengedepankan nilai agama dan menjunjung 

tinggi kebudayaan Melayu. Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut, Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan 1) kultur sekolah Islam, 2) implementasi penanaman 

nilai-nilai islami melalui kultur sekolah, dan 3) Faktor pendukung dan penghambat 

penanaman nilai-nilai islami melalui kultur sekolah di Sukansart Wittaya School 

Thailand. 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. Subjek 

penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat. Metode observasi, 
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wawancara, dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan 

oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri merupakan pengumpul data utama. 

Validasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data 

menggunakan teknik analisis interaktif yaitu dengan pengumpulan, reduksi, penyajian, 

dan penarikan kesimpulan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

mengenai penanaman nilai – nilai islami melalui kultur sekolah dengan menyajikan 

data dalam bentuk uraian. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kultur Sekolah di Sukansart Wittaya School Thailand 

Kultur sekolah adalah nilai- nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau falsafah 

yang menuntut kebijakan sekolah terhadap semua unsur komponen sekolah termasuk 

stakeholders pendidikan (Daryanto, 2015, p.4- 5). Selanjutnya, Deal dan Kennedy 

mendefinisikan kultur sekolah sebagai keyakinan dan nilai-nilai milik bersama yang 

menjadi pengikat kuat kebersamaan mereka sebagai warga suatu masyarakat 

(Depdiknas, 2003, p.3). Dengan demikian, kultur sekolah sekumpulan nilai, 

keyakinan, dan tradisi yang dibangun oleh warga sekolah yang mengatur pola 

kehidupan dan mengarah ke seluruh aktivitas setiap warga sekolah.  

Pertama, Artifak kultur sekolah di Sukansart Wittaya School diamati melalui 

benda hasil arsitektur. Arsitektur dari sekolah yaitu bercorak islami. Selain itu, kultur 

sekolah tercermin dari kegiatan, kebiasaan dan rutinitas yang ada di sekolah. Daily 

routines merupakan habitus yang dikembangkan di sekolah. Sekolah ini mempunyai 

hari efektif belajar dari hari senin hingga jum’at yaitu siswa masuk sekolah pukul 8 

pagi dan pulang pukul 4 sore. Adapun 13 kultur tersebut yaitu. 

a. Penyambutan/ Among Siswa 

Penyambutan/among siswa merupakan kegiatan untuk menyambut siswa dengan 

berjabat tangan antara siswa dengan guru. Kegiatan ini bertujuan untuk 

menanamkan sikap sopan santun kepada siswa.  

b. Flag Ceremony 

Upacara bendera di sekolah Thailand dilakukan setiap hari. Kegiatan upacara 

bendera ini bertujuan untuk menanamkan kedisplinan kepada siswa serta 
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memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa sehingga dapat menumbuhkan jiwa 

nasionalisme kepada siswa. 

c. Melepas Sepatu 

Budaya melepas alas kaki di sekolah merupakan pembiasaan wajib yang dilakukan 

oleh siswa. Pasalnya norma ini merupakan perintah dari Kerajaan Thailand. 

Pembiasaan melepas sepatu ini merupakan tanda tawadu bahwa menjadi murid 

tidak boleh sombong karena belum memiliki ilmu yang cukup dan menjadi simbol 

bahwa murid harus senantiasa hormat terhadap guru.  

d. Qiraati 

Qiraati dilakukan setiap hari dari hari senin hingga jumat di pagi hari dengan 

membaca iqra/ menghafal juz amma. Pembiasaan qiraati ini bertujuan untuk 

menanamkan aqidah kepada siswa serta menginternalisasikan karakter religius. 

e. Mengucap Salam 

Salam salah satunya dilakukan pada saat penyambutan guru ketika guru mulai 

masuk di kelas oleh siswa dengan berdiri. Seorang ketua kelas memberikan 

komando “Students stand to attention”. Kemudian siswa menghormati guru 

dengan mengatakan “sawatdee” kemudian guru menjawab “sawatdee” dan 

menyuruh siswa untuk duduk “sit down”. Siswa mengucapkan “khapun kha”.  

f. Brain training 

Proses pembelajaran di Thailand di awali dengan brain training/ belajar 

menghitung pada setiap pagi. Selain brain training, guru biasa memberikan ice 

breaking seperti dongeng, menyanyikan lagu, tebak- tebakan, dan gerakan. Hal ini 

digunakan untuk memusatkan perhatian dan konsentrasi siswa.  

g. Sholat berjamaah dan Sholat Dhuha 

Sekolah islam di Thailand memberikan jam khusus untuk melakukan sholat 

berjamaah bersama. Pembiasaan sholat berjamaah dan dhuha ini untuk 

menanamkan aqidah kepada siswa dan karakter religius.  

h. Atar jemput 

Siswa di Sukansart Wittaya School berasal dari daerah yang berbeda- beda. Bagi 

siswa yang lokasi rumahnya jauh, disediakan mobil antar jemput siswa berupa van. 
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Setelah memasuki jenjang mattayom disediakan asrama untuk siswa. asrama ini 

disediakan secara gratis bagi siswa. 

i. Berbusana Muslim Melayu 

Berbeda dengan seragam siswa pada sekolah pemerintah di Thailand, untuk 

sekolah islam di wilayah Thailand Selatan menggunakan busana muslim melayu 

sebagai identitas seorang muslim.  

j. Makan Siang Bersama dan Pembagian Susu 

Sekolah menyediakan makan siang bagi siswa karena mereka belajar dari pagi 

hingga sore. Hal yang unik di sekolah Thailand yaitu pembagian susu yang 

dilakukan setiap hari.  

k. Celebrating day 

Budaya yang unik dari sekolah di Thailand adalah perayaan hari besar. Perayaan 

hari besar di Thailand sangat beragam, hal ini dilakukan atas perintah raja. Adapun 

peringatan hari besar di Thailand yaitu hari Ibu, hari guru, ulang tahun raja, hari 

besar keagamaan dan lain –lain. Peringatan hari tersebut biasanya dengan 

meliburkan siswa.  

l. Extracurricular activities dan School Development 

Ekstrakulikuler yang ada di Sukansart Wittaya School pada jenjang prathom 

adalah scout dan nasyid. Sedangkan School Development dilakukan melalui 

kegiatan ko- kulikuler, seperti sukanwarna yaitu perogram class meeting yang 

diadakan setiap tahun dan outing class. 

m.  bam-pen bprà-yòht (kegiatan bermanfaat) 

Bam-pen berarti perilaku, perilaku (kebajikan atau tindakan keagamaan), dan bprà-

yòht berarti kelebihan, kegunaan. Siswa diarahkan untuk melakukan pelayanan, 

seperti membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah, atau membuang 

sampah sekolah.  

Kedua, Nilai dan keyakinan yang ada di sekolah yang menjadi ciri utama 

sekolah di Sukansart Wittaya School adalah menanamkan core value/ muwashafat 

yang terdiri atas Good faith/ Aqidah yang baik, Right devotion/ Ibadah yang sholeh, 

Strong character/ akhlak yang mulia, Thinking brilliantly/ berpikir tingkat tinggi, 

Physical power/ Kekuatan fisik, Requisite ability/ Keahlian, Continence/ Menguasai 
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diri, Good time management/ Disiplin, Well organized/ Teratur, dan Giving 

contribution/ Bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, nilai- nilai yang diyakini sekolah 

adalah sebuah ungkapan yang dapat membangun motivasi siswa.  

Ketiga, Asumsi. Asumsi tersebut terwujud dari pedoman yang digunakan warga 

sekolah sebagai pondasi dasar untuk mengembangkan sekolah. Hal ini dapat terwujud 

dalam visi dan misi sekolah. visi dan misi ini yang harus dipahami seluruh stakeholder 

untuk mengembangkan civitas pendidikan. 

Temuan di lapangan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Stolp 

dan Smith (Depdiknas, 2003, p.8-10) bahwa bahwa  kultur sekolah dibagi menjadi tiga  

lapisan  kultur  yaitu  artifak di permukaan, nilai-nilai keyakinan di tengah, dan asumsi 

di dasar. Artifak adalah lapisan kultur sekolah yang dapat diamati melalui ritual, 

upacara,  benda-benda  simbolik  di  sekolah,  dan  kebiasaan  yang  berlangsung di  

sekolah. Lebih lanjut, Wardani (2015, p.21) menyatakan bahwa budaya sekolah dapat 

dikembangkan melalui visi sekolah, pajangan penuntun berperilaku, dan slogan pesan. 

Sikap siswa berupa tingkat kedisiplinan dan keterampilan dalam berbudi luhur dalam 

bertutur kata dan kejujuran; dan bertaqwa kepada Tuhan. Sejalan dengan hal itu, 

menurut Masdub dan Khaliq (2015, p.155-162) pengembangan budaya sekolah pada 

sekolah islam dapat dikembangkan melalui budaya islami yang dapat dilakukan 

melalui budaya islami, seperti mengucap salam, membaca Al-Qur’an dan berdoa, 

sholat berjamah, dan budaya jilbab. 

 

3.2 Implementasi Penanaman Nilai – Nilai Islami Melalui Kultur Sekolah 

Proses implementasi penanaman nilai - nilai islami melalui kultur sekolah dijabarkan 

melalui sebuah managemen menurut G.R. Terry (Samino, 2009, p.16). 

3.2.1 Perencanaan (Planning) 

Pembentukan penanaman nilai – nilai islami melalui kultur sekolah, pada tahap 

perencanaan sukansart wittaya school berpedoman pada visi, misi, dan tujuan yang 

ada di sekolah tersebut guna mengembangkan pendidikan karakter di sekolah. 

Kemudian budaya sekolah yang berkembang disana disesuaikan dengan budaya 

sekolah yang ada di Thailand sesuai dengan undang- undang yang berlaku. Proses 

perumusan budaya sekolah dilakukan dengan berdiskusi bersama sesuai dengan 
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putusan. Diskusi dilakukan antara stakeholder dan komite sekolah untuk mewujudkan 

kebijakan yang dapat di terapkan secara efektif kepada siswa. Berdasarkan hasil 

perencanaan tersebut, sejalan dengan pendapat Daryanto (2015, p.17-19) bahwa 

prinsip pengembangan kultur sekolah harus memperhatikan Visi, Misi, dan Tujuan 

Sekolah; komunikasi formal dan informal; strategi yang jelas; dan berorientasi kinerja. 

Selanjutnya hal ini selaras dengan hasil penelitian Wardani (2015, p.17) bahwa nilai 

yang berkembang di sekolah tergambar melalui visi sekolah. 

3.2.2 Pengorganisasian (Organizing) 

Pelaksanaan program kerja untuk menanamkan nilai- nilai islami melalui kultur 

sekolah dilaksanakan oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Seorang kepala 

sekolah bertugas memimpin dan bertanggungjawab atas realisasi program tersebut. 

Selain itu dalam implementasinya, guru bertindak sebagai teladan, fasilitator, dan 

penangungjawab untuk memberikan peneladan kepada siswa mengenai penanaman 

nilai islami melalui kultur sekolah. Berdasarkan pengorganiasian diatas sesuai dengan 

pendapat Samino (2015, p.17) bahwa dalam mengembangkan sekolah dibutuhkan 

unsur managemen yaitu sumber daya manusia (men). Dengan memiliki SDM yang 

baik akan menambah kepercayaan masyarakat kepada sekolah.  

3.2.3 Pengarahan (Actuating/ Directing) 

Sukansart Wittaya School memiliki sepuluh nilai muwashafat yang terapkan sekolah 

dalam kehidupan beragama di lingkungan persekolahan. Penanaman nilai tersebut 

termanifestasikan melalui kultur sekolah.  

Tabel 1 Penerapan Nilai Islami melalui Kultur Sekolah 

No 10 core Value Kultur Sekolah 

1 Good faith Sholat berjamaah dan Sholat Dhuha 

2 Right devotion Qiraati 

3 Strong character Mengucap salam 

4 Thinking brilliantly Brain training 

5 Physical power Makan siang bersama dan pembagian susu 

6 Requisite ability Extracurricular activities 

7 Continence Among Siswa, Melepas Sepatu, Atar jemput, 

Celebrating day 

8 Good time management Flag Ceremony 

9 Well organized Berbusana Muslim Melayu 

10 Giving contribution bam-pen bprà-yòht (kegiatan bermanfaat) 
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Temuan tersebut, sesuai dengan konsep kepribadian seorang muslim menurut 

Hasan Al- Bana mengenai sepuluh nilai muwashafat pribadi seorang muslim (Isa dan 

Manshur, 2018, p.1- 354). Sejalan dengan hal itu, Marsudi dan Mutsana (2014, p.49) 

mengemukakan bahwa konten tauhid dapat dirangkum dalam akhlak Aqidah yang 

disusun berdasarkan salafusshalih yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hal 

tersebut diperkuat dengan hasil penelitian dari Fahri (2018, p.137) bahwa sekolah 

islam terpadu menerapkan 10 karakter Islam dalam mengembangkan sekolah.  

Penanaman nilai- nilai islami melalui kultur sekolah dapat dikembangkan 

melalui teori yang dikembangkan oleh Asmaun Sahlan secara skematik sebagai 

strategi perwujudan budaya religius sekolah sebagai berikut. 

      Komitmen dan KebijakanPimpinan 

 

 

 

Gambar 1. Instructive Sequential Strategy (Sahlan, 2010, p.140) 

a. Penciptaan suasana religius 

Temuan tentang peciptaan suasana religius itu mencangkup beberapa hal di bawah 

ini: (a) berdoa bersama sebelum pelajaran, kegiatan ini dilakukan pada awal dan 

akhir pembelajaran, (b) qiraati, kegiatan ini diadakan setiap hari. (c) sholat 

berjamaah, kegiatan ini dilakukan setiap hari dimushola sekolah, (e) peringatan 

hari besar islam, (f) kegiatan ramadhan 

b. Internalisasi nilai 

Internalisasi nilai dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang agama 

kepada para siswa, terutama tentang tanggung jawab manusia sebagai pemimpin 

yang harus arif dan bijaksana, selain itu mereka diharapkan memiliki pemahaman 

islam yang inklusif tidak ekstrim yang menjadi agama yang ekslusif. 

c. Keteladanan 

Keteladanan merupakan perilaku yang memberikan contoh kepada orang lain 

dalam hal kebaikan. Keteladanan ini dilakukan dengan metode persuasif atau 

mengajak kepada warga sekolah dengan cara halus, dengan memberikan alasan, 

dan prospek baik yang bisa menyakinkan mereka. 

Penciptaan 

Suasana 

Religius 

Pembiasaan Keteladanan Internaliasai Budaya



10 

 

d. Pembiasaan dan pembudayaan 

Temuan penelitian mengenai keteladanan  di Sukansart Wittaya School adalah (a) 

menyapa, (b) mengucapkan salam dan senyum, (c) sholat berjamaah, (d) memakai 

busana muslim. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas sejalan dengan Fitri (2012, p.109-111) 

bahwa proses penanaman nilai – nilai islami melalui kultur sekolah dapat dilakukan 

melalui proses pembentukan nilai dan etika dapat dilakukan melalui beberapa tahap 

intenalisasi nilai dan etika, keteladanan, pembiasaan, dan penciptaan suasana 

berkarakter nilai dan etika di sekolah. Lebih lanjut, Tuati, Rosyidi, Zulaikha, Suryadi, 

dan Sari (2019, p.162) mengenai “Build Up School Culture Through Implementation 

Of Character Education” bahwa membangun budaya sekolah berarti membangun 

kebiasaan dalam menerapkan nilai-nilai sekolah (religiusitas, nasionalisme, 

kemandirian, gotong royong, dan integritas), menjalankan peraturan sekolah, memiliki 

kebiasaan kerja untuk mencapai tujuan sekolah. 

3.2.4 Pengendalian (Controlling) 

Efektivitas dari penanaman nilai – nilai islami melalui kultur sekolah yaitu melalui 

program evaluasi. Program evaluasi ini diadakan setiap tahun 2 kali, yaitu setiap 

semester genap dan ganjil. Pada evaluasi ini akan membahas sejauh mana 

pengembangan sekolah efektif di terapkan kepada siswa. Siswa yang memiliki tingkah 

laku dan akhlak terpuji akan mendapat reward yaitu berupa apresiasi, dan pujian. 

Namun jika seorang siswa melanggar aturan, maka sekolah akan menjatuhkan 

punishment tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Bentuk punishment dapat 

berupa nasihat, pemberian surat peringatan, pemberian teguran, dipanggil ke kantor, 

dipanggilkan orang tua, dan penanganan khusus. Berdasarkan hasil perencanaan diatas 

sesuai dengan pendapat Daryanto (2015, p.17-19) bahwa prinsip pengembangan kultur 

sekolah harus memperhatikan sistem evaluasi, imbalan yang jelas, dan sistem evaluasi 

diri. Hal ini dikarenakan berdasarkan penelitian Vehachart dan Sulisworo (2017, p.4) 

menyimpulkan bahwa pelaksanaan hidden curriculum melalui kultur sekolah memiliki 

pengaruh yang cukup penting pada tingkat kinerja belajar siswa. Sehingga evaluasi ini 

sangat penting dilaksanakan sebagai tolak ukur keberhasilan penerapan program 

pengembangan sekolah. 
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3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Penanaman Nilai- Nilai 

Islami Melalui Kultur Sekolah di Sukansart Wittaya School 

3.3.1 Faktor Pendukung 

Upaya penanaman nilai – nilai islami melalui kultur sekolah dapat tercapai secara 

optimal dengan adanya dukungan dari stakeholder sekolah yang mempengaruhi 

peningkatan kualitas sekolah. Faktor pendukung tersebut terdiri atas dukungan 

pemerintah yang memberikan pendanaan secara intensif terhadap sekolah swasta dan 

pemberian kebebasan penyelenggaraan pendidikan islam di Thailand; terdapat 

hubungan yang baik antara pimpinan sekolah, guru, dan karyawan, siswa; kepercayaan 

orang tua/ masyarakat terhadap sekolah; dan sarana dan prasarana yang memadai 

untuk mendukung keberhasilan penanaman nilai- nilai islami melalui kultur sekolah. 

3.3.2 Faktor Penghambat dan Solusi 

Faktor penghambatnya yaitu motivasi siswa pada tingkat kemalasannya, sedangkan 

dalam sarana dan prasarana yaitu mushola yang kurang memadai karena luas dari 

ruangan mushola masih minim dan kurangnya fasilitas yaitu kipas angin yang 

membuat mushola menjadi panas dan kurang nyaman untuk digunakan. Namun hal 

tersebut tidak menyurutkan siswa untuk beribadah. Solusi dari sekolah untuk 

mengatasi kemalasan siswa adalah dengan memberikan nasihat dan 

menginternalisaikan nilai islami kepada siswa, sedangkan minimnya luas mushola 

untuk sholat berjamaah yaitu dengan cara menggilir dan sholat secara bergantian. 

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat di atas sejalan dengan 

pendapat Samino (2015, p.17) bahwa dalam mengembangkan sekolah dibutuhkan usur 

managemen yaitu men, money, material, and market. Sehingga komponen tersebut 

berpengaruh pada efektivitas pengembangan program sekolah. Berdasarkan penelitian 

Lee (2009, p.165) menyimpulkan bahwa implementasi dan evaluasi proyek 

Character-Based School Culture memiliki banyak kekuatan dan beberapa 

keterbatasan. Menurut Ngalim Purwanto (dalam Masdub dan Khaliq, 2015, p.192- 

193), hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pembentukan kepribadian, yaitu faktor 

biologis/ psikologis, sosial, dan kebudayaan. Faktor- faktor tersebut berpengaruh pada 

tingkat kematangan siswa dalam menjalankan habitus yang telah diterapkan sekolah 

(Aulia, 2016, p.322). 
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4. PENUTUP 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kultur sekolah yang dikembangkan oleh 

sekolah dapat diamati melalui artifak, nilai, dan keyakinan yang ada di sekolah 

tersebut. Sekolah ini bercorak islami. Terdapat 13 kultur sekolah yang merupakan 

habitus bagi warga sekolah. Nilai yang diyakini oleh sekolah terlihat dari 10 islamic 

value/ muwashafat dan ungkapan – ungkapan yang ada di lingkungan sekolah serta 

asumsi warga sekolah terwujud dari visi dan misi sekolah, 2) Implementasi penanaman 

nilai- nilai islami melalui kultur sekolah yaitu melalui Instructive Sequential Strategy 

yang terdiri atas internalisasi, keteladanan, pembiasaan, dan pembudayaan yang 

akhirnya terjadi penciptaan suasana religius yang dijabarkan melalui proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, 3) adanya dukungan 

dan hubungan positif dari stakeholder sekolah serta sarana prasarana yang memadai 

walaupun belum optimal. Sekolah Islam di Thailand menjadi pondasi dasar dalam 

mengajarkan dan membudayakan ajaran agama Islam kepada siswa muslim di sekolah 

dasar. 
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