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MOTO 

ا َصبَُروا َوَكانُوا بِآيَاتِنَا  ةً يَْهُدوَن بِأَْمِرنَا لَمَّ َوَجعَْلنَا ِمْنُهْم أَئِمَّ

﴾٢٤﴿يُوقِنُوَن   

 

Artinya:  

“Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-

pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah 

kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka 

meyakini ayat-ayat kami”. (Q.S. as-Sajadah:24 ).1 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan 

(Bandung: Syamil Quran, 2012).  
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ABSTRAK 

AHMAD MUSHTHOFA. 2019. Peran kepala sekolah 

sebagai manajer dalam  mengembangkan budaya 

relegius pada sekolah (Penelitian Kualitatif di  SMK 

 Cendekia Madiun). Skripsi. Jurusan Manajemen 

Pendidikan Islam  Fakultas Tarbiyah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.  Pembimbing Dr. 

Ahmadi, M.Ag 

Kata Kunci : Peran Kepala Sekolah Sebagai Manajer 

Pendidikan agama dibangun dibangun dan diwujudkan 

untuk menanamkan nilai ke dalam diri peserta didik. Hal 

tersebut merupakan sesuatu yang esensial yang semestinya 

dipertahankan karena salah satu penyebab kewajiban 

menanampak nilai-nilai agama adalah adanya fenomena bahwa 

kemrosotan akhlak pada manusia menjadi salah satu problem 

dalam perkembangan pendidikan nasional. Merespon hal 

tersebut, maka kepala sekolah SMK Cendekia Madiun 

mengembangkan sebuah budaya dimana pada jenis budaya 

pendidikan di SMK Cendekia Madiun khususnya religius 

tercermin pada budaya dan kegiatan keagamaan di lembaga 

pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, 

memiliki akhak mulia dan berbudi luhur, sebagai 

pembentukam karakter bangsa.   

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermadsud 

mengadakan penelitian dengan rumusan masalah: (1) 

Bagaimana peran kepala sekolah dalam menyusun progam 

pengembangan budaya relegius di SMK Cendekia Madiun? 

(2) Bagaimana peran kepala sekolah dalam menyusun 
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organisasi kepegawaian guna pengembangan budaya 

relegius di SMK Cendekia Madiun? (3) Bagaimana peran 

kepala sekolah dalam menggerakkan guru dan staf guna 

pengembangan budaya relegius di SMK Cendekia Madiun? 

(4) Bagaimana peran kepala sekolah dalam  

mengoptimalkan semua sumber daya guna pengembangan 

budaya relegius di SMK Cendekia? 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan 

data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, 

dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Dan 

teknik yang dipilih dalam analisis data adalah Reduksi data, 

Penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

(1) Peran kepala sekolah dalam penyusun progam 

pengembangan budaya religius di SMK Cendekia Madiun 

ini pada awalnya melihat dari kondisi sekolah yang 

mayoritas peserta didik beragama islam dengan melihat 

kondisi seperti itu dari pihak internal menyusun progam 

keagamaan itu sendiri dan pihak sekolah juga pernah 

melakukan studi banding dengan lembaga pendidikan yang 

lain untuk meningkatkan kegiatan keagamaan di sekolah. (2) 

Peran kepala sekolah dalam menyusun organisasi 

kepegawaian dengan memilih anggota guru atau tenaga 

kependidikan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di 

SMK Cendekia, Kepala sekolah menunjuk guru yang 

memiliki wawasan keilmuan agama yang lebih dari pada 

guru yang lain di sekolah. (3) Peran kepala sekolah dalam 

mengerakkan guru dan staf, kepala SMK Cendekia 

mengerakkan guru dan staf dalam kegiatan pengembangan 
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budaya relegius dengan  mengagendakan kegiatan 

keagamaan dengan menyususun progam kerja tahunan 

sekolah sehingga dengan itu guru dan staf  dapat mengikuti 

kegiatan keagamaan yang telah ditentukan.(4) Peran kepala 

sekolah dalam mengoptmakan sumber daya di SMK 

Cendekia dengan mengoptimalkan sumber dana dan 

perlengkapan sekolah dengan memberi atau memanfaatkan 

sarana yang dimiliki, diukung dengan pemberian dana yang 

cukup untuk mengadakan kegiatan, dan memanfaatkan 

kurikulum dengan menyantumkan kegiatan keagamaan 

dengan hidden curriculum (Kurikulum Tersembunyi) 

berupa pemberian contoh dalam pembelajaran.  
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TRANSLITERASI 

 

Penulisan huruf Arab dengan huruf latin menggunaka 

pedoman resmi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia 

melalui Keputusan Bersama Mentri Agama dengan Mentri 

Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor : 0543 b/u/1987, sebagai berikut:  

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah: 

Arab Indonesia Arab Indonesia 

 ’ ء
 ض

d} 

 T ط B ب

 {z ظ T ت

 ‘ ع S ث

 G غ J ج

 F ف {h ح

 Q ق Kh خ

 K ك D د

 L ل Z ذ
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 M م R ر

 N ن Z ز

 H ه S س

 W و Sy ش

 Y ي }s ص

 

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), 

caranya dengan menulis coretan horizontal (macron), seperti 

a>,i>,u> ( و ا dan ي ). Bunyi hidup doble (dipthong) Arab 

ditranslitrasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan 

“au” seperti bayyinah, lauwa>mah. Kata yang berakhiran 

ta>’ marbu>tah dan berfungsi sebagai sifah (modifier) dan 

muda>f ilayh  ditanslitrasikan dengan “ah”, sedangkan yang 

berfungsi sebagai muda>f ditransliterasikan dengan “at”  

Makron-makron yang digunakan sebagai berikut: 

1. = madd utuk huruf kecil 

2. < = madd untuk huruf besar 

3. } = titik bawah untuk huruf kecil 

4. { = titik bawah untuk huruf besar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada saat ini diharapkan pada tuntutan 

tujuan pendidikan yang semakin canggih, semakin 

meningkat baik tujuan, lebih-lebih kekurangannya. Hal ini 

sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu dan tegnologi 

yang semakin maju. Sementara itu, pemerintah dan 

masyarakat berharap agar lulusan dapat menjadi pemimpin, 

manajer, inovator, operator yang efektif dalam ilmu 

pengetahuan dan mampu beradaptasi dengan perubahan 

ilmu dan tegnologi saat ini dan memiliki iman dan takwa 

yang kuat.1 

Pendidikan agama dibangun dan diwujudkan untuk 

menanamkan nilai ke dalam diri peserta didik. Hal tersebut, 

                                                      
1 Muhammad Fathurroman,  Buday a Religius dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan (Yog- jakarta: Kalimadia, 2015) 9  
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menurut Muhajir, merupakan sesuatu yang esensial yang 

semestinya dipertahankan.karena salah satu penyebab 

kewajiban menanampak nilai-nilai agama adalah adanya 

fenomena bahwa kemrosotan akhlak pada manusia menjadi 

salah satu problem dalam perkembangan pendidikan 

nasional, dimana terkadang para tokoh pendidikan sering 

menyalahkan pada adanya globalisasi kebudayaaan.2  

Derasnya arus informasi di era globalisasi 

membawa implikasi yang sangat besar. Salah satunya 

adalah hancurnya sekat-sekat nilai tradisi. Dimensi tabu dan 

sakral menjadi hilang. Banyak contoh kasus-kasus yang 

terjadi karena penyalahgunaan teknologi sebagai akibat 

penyelewengan nilai. Dari segi kejahatan, dampak nyata 

yang negatif dan banyak terjadi atas penggunaan Hand 

Phone. Penyalahgunaan fasilitas HP juga membawa 

                                                      
2 Ibid., 9.  
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dampak buruk bagi kaum remaja Indonesia. Melalui Hand 

Phone aksi pornografi semakin merajai benak kaum remaja 

indonesia.3  

Masyarakat di abad ke-21 ini menghadapi 

tantangan yang kompleks dan kebutuhan individu yang 

semakin bertambah. Dalam  memberdayakan masyarakat 

dan lingkungan sekitar, kepala sekolah merupakan kunci 

keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa 

yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang 

dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. 

Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha 

membina dan mengembangkan hubungan kerja sama 

antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah 

yang efektif dan efisien. Kepala sekolah profesional tidak 

saja dituntut untuk melaksanakan berbagai tugasnya 

                                                      
3 Ibid., 9-10. 
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disekolah, tetapi ia juga harus mampu menjalin hubungan 

atau kerja sama dengan masyarakat dalam rangka membina 

pribadi peserta didik secara optimal. Kerja sama ini penting 

karena banyak persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh 

sekolah secara sepihak, atau sering terjadi kesalahfahaman, 

perbedaan persepsi antara pihak sekolah dengan 

masyarakat.4     

Salah satu kekuatan efektif dalam pengelolaan 

sekolah yang berperan bertanggung jawab menghadapi 

perubahan adalah kepemimpinan kepala sekolah, yaitu 

prilaku kepala sekolah yang mampu memprakarsai 

pemikiran baru di dalam proses interaksi di lingkungan 

sekolah dengan melakukan perubahan atau penyesuaian 

tujuan, sarana, konfigurasi, prosedur, input, proses atau 

                                                      
4 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks 

Menyukseskan MBS dan KBK (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) 

187-188.  
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output dari suatu sekolah sesuai dengan tuntutan 

perkembangan.5 

Sukses tidaknya pendidikan dan pembelajaran di 

sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala 

sekolah dalam mengelola setiap komponen sekolah 

(who is behind the school). Kemampuan kepala sekolah 

tersebut terutama berkaitan dengan pengetahuan dan 

pemahaman mereka terhadap manajemen dan 

kepemimpinan, serta tugas yang dibebankan kepadanya; 

karena tidak jarang kegagalan pendidikan dan 

pembelajaran di sekolah disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman kepala sckolah terhadap tugas-tugas yang 

harus dilaksanakannya. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa berhasil tidaknya suatu sekolah dalam mencapai 

tujuan serta mewujudkan visi dan misinya terletak pada 

                                                      
5 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan 

Teori dan Permasalahan (Jak-arta: PT Rajagrafindo Persada, 1999) VII. 
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bagaimana manajemen dan kepemimpinan kepala 

sekolah, khususnya dalam menggerakkan dan 

memberdayakan berbagai komponen sekolah. Dalam 

prosesnya, interaksi berkualitas yang dinamis antara 

kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, dan peserta 

didik memainkan peran sangat penting, terutama dalam 

penyesuaian berbagai aktivitas sekolah dengan tuntutan 

globalisasi, perubahan masyarakat, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan situasi, 

kondisi, dan lingkungannya. Ke semuanya itu sangat 

menuntut kompetensi dan profesionalitas kepala 

sckolah, untuk memungkinkan terciptanya interaksi 

berkualitas yang dinamis.6   

Budaya relegius merupakan salah satu metode 

pendidikan nilai yang komperhensif. Karena dalam 

                                                      
6 Mulyasa, Manajemen dan  Kepemimpinan Kepala Sekolah 

(Jakarta: Bumi Akarsa, 2013) 5. 
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perwujudannya terdapat inkulnasi nilai, pemberian   

teladan, dan penyiapan generasi muda agar dapat mandiri 

dengan mengajarkan dan memfasilitasi pembuatan-

pembuatan keputusan moral secara bertanggung jawab dan 

ketrampilan hidup yang lain. Maka dari itu, dapat dikatakan 

mewujudkan budaya relegius di sekolah merupakan salah 

satu upaya untuk menginternalisasikan nilai keagamaan ke 

dalam diri peserta didik.7  

Budaya relegius merupakan upaya pembangunan 

pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. 

Karena dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional (UUSPN) No.20 tahun 2003 pasal 1 dijelaskan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

                                                      
7 Muhammad Fathurroman, Budaya Religius dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan, 10.  
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untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan Yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.8   

SMK Cendekia Madiun merupakan sekolah 

menengah kejuruan yang terletak di Jl.Letkol Suwarno 

Kanigoro Kota Madiun di jabat oleh bapak ngadenan, 

SMK Cendekia ini tergolong lembaga pendidikan baru. 

Di SMK Cendekia memiliki misi menghasilkan lulusan 

yang memiliki akhlak mulia dan berbudi luhur, sebagai 

pembentuk bangsa dan menghasilkan lulusan yang 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang kompetitif 

di era globalisai. SMK Cendekia ini memiliki kegiatan-

kegiatan religius (keagamaan) yang di jalankan  yaitu 

disamping jam pelajaran agama islam adanya jadwal 

                                                      
8 Ibid., 11. 
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pelajaran setelah istirahat ke-1 dan diawali dengan 

sholat dhuha, setiap jum’at diawali dengan jum’at 

mengaji, terdapat extra kerohanian (islam), sebulan 

sekali  istigosah dan khotmil Qur’an, adanya pengajian 

solawatan dan terdapat mushola atau masjid di dalam 

lembaga.9 

Dalam kegiatan harian terdapat budaya religius 

yang telah dikembangkan di SMK Cedekia yaitu 

mengucapkan salam saat masuk kelas, berdo’a sebelum 

pembelajaran dimulai, mengadakan sholat berjama’ah 

dan lain sebagainya. Kegiatan ini muali terlaksana pada 

kepemimpinan bapak ngadenan hingga sekarang. Yang 

perlu pengarahan dan pembangunan jiwa-jiwa religius 

didalam lembaga pendidikan.Kepala sekolah SMK 

Cendekia di tuntut untuk meberi tauladan yang baik 

                                                      
9 Ngadenan, Wawancara/0bservasi, Kanigoro, 8 Desember 

2018.  
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bagi warga sekolah sehingga secara tidak langsung 

membangun budaya relegius di SMK Cendekia 

Madiun.10 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis 

merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih dalam 

tentang masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis 

mengambil judul dalam penelitiannya, yaitu “(Peran 

Kepala Sekolah Sebagai manajer dalam 

Mengembangkan Budaya Relegius Pada  Sekolah 

(Penelitian Kualitatif di SMK Cendekia Madiun)”  

 

                                                      
10  Ngadenan, Wawancara/observasi, Kanigoro, 8 Desember 

2018. 
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B. Fokus Penelitian 

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah : 

Fokus penelitian adalah Peran Kepala Sekolah 

Dalam Mengembangkan Budaya Relegius di SMK 

Cendekia Madiun yang meliputi, Peran Kepala sekolah 

sebagai manager, menyusun progam, organisasi dan 

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. 

C. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang yang sudah 

diuraikan di atas, maka timbul permasalahan: 

1. Bagaimana peran kepala sekolah dalam menyusun 

progam pengembangan budaya relegius di SMK 

Cendekia Madiun? 

2. Bagaimana peran kepala sekolah dalam menyusun 

organisasi kepegawaian guna pengembangan 

budaya relegius di SMK Cendekia Madiun? 
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3. Bagaimana peran kepala sekolah dalam 

menggerakkan guru dan staf guna pengembangan 

budaya relegius di SMK Cendekia Madiun? 

4. Bagaimana peran kepala sekolah dalam  

mengoptimalkan semua sumber daya guna 

pengembangan budaya relegius di SMK Cendekia? 

D. Tujuan penelitian 

Tujuan umum penelitian ini ialah 

mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam 

mengembangakan budaya relegius terhadap pendidikan 

di SMK Cendekia Madiun. Sedangkan Tujuan Khusu 

penelitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam 

menyusun progam pengembangan budaya relegius 

di SMK Cendekia Madiun. 



13 

 

 
 

2. Untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam 

menyusun organisasi kepegawaian guna 

pengembangan budaya relegius di SMK Cendekia 

Madiun. 

3. Untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam 

menggerakkan guru dan staf guna pengembangan 

budaya relegius di SMK Cendekia Madiun. 

4. Untuk Mengetahui peran kepala sekolah dalam  

mengoptimalkan semua sumber daya guna 

pengembangan budaya relegius di SMK Cendekia. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian mengenai peran kepala 

sekolah dalam membangun budaya relegius terhadap 

pendidikan di SMK Cendekia Madiun, diharapkan 

dapat memperoleh manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Memberikan sumbangsih dalam pemahaman 

kepala sekolah sebagai manager dalam 

pengembangan budaya relegius di sekolah. 

b. Memberikan sumbangsih dalam pemahaman 

budaya relegius di sekolah menengah kejuruan.   

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya kajian mengenai betapa pentingnya 

budaya geligius. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga, sebagai bahan rujukan, dan 

masukan serta evaluasi masyarakat internal 

terutama kepala sekolah dalam 

mengembangkan budaya religius dan 

mengembangkan budaya religius yang sudah 

diterapkan di pendidikan vokasial. 
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b. Bagi Masyarakat, bahan penelitian ini bisa 

dijadikan sebagai pedoman  bagi membaca, 

bahwa budaya relegius sangatlah penting 

dalam membangun etika, moral dan nilai-nilai 

keagamaan bagi masyarakat sekolah teruatama 

bagi pendidik dan tenaga kependidikan 

sehingga siswa mempunyai karakter religius 

yang kuat dalam pendidikan vokasial dan 

kehidupan masyarakat.   

c. Bagi peneliti, dapat memperluas pengetahuan 

pendidikan tentang pentingnya peran kepala 

sekolah dalam membangun budaya religious 

pendidikan. 
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F. Sistematika Pembahasaan   

Agar di dalam pembahasan skripsi ini terdapat 

kesinambungan dan sistematis, maka skripsi ini disusun 

berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I.   Pendahuluan, memuat uraian tentang latar 

belakang masalah, fokus masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

Bab II.  Landasan teori, membahas tentang peran 

kepala sekolah, pengertian kepala sekolah, 

Peran Kepala Sekolah, Fungsi Manajer, Peran 

dan Tugas Kepala Sekolah sebagai manajer. 

Pengertian Budaya, Budaya lembaga 

pendidikan, Pengertian Religius, , Nilai 

relegius, Budaya Relegius di Lembaga 
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Pendidikan, Proses Pembentukan Budaya 

Relegius di Lembaga Pendidikan. 

Bab III.  Metode penelitian memuat tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, setting waktu dan 

tempat penelitian, sumber data penelitian, 

metode pengumpulan data dan metode analisis 

data. 

Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini 

merupakan hasil penelitian yang terdiri dari 

gambaran obyek penelitian, gambaran peran 

kepala sekolah sebagai manager, peran kepala 

dalam menyusun progam, menyusun 

organisasi kepegawaian, menggerakkan dan 

mengoptimalkan semua sumberdaya yang 

dimiliki di SMK Cendekia Madiun. 
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Bab V.  Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran-saran.   
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

1. Yunita Krisanti (11140008). 2015. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas 

Tarbiyah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

“Pembentukan Budaya Religius di Sekolah Dasar 

Islam Surya Buana Malang”. Peneliti Menghasilkan 

Kesimpulan : 

Proses pembentukan budaya relegius di SDI 

Surya Buana Malang terwujud karena adanya proses 

sosialisasi yang dilakukan oleh para pemimpin 

kepada seluruh warga sekolah dalam mewujudkan 

visi, misi, tujuan dan konsep sekolah secara optimal. 

19 
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Dalam pembentukan budaya di SDI Surya Buana 

Malang terdapat factor penghambat dan pendukung. 

Factor-faktor yang menjadi penghambat adalah guru 

yang kurang mumpuni,metode qiroati yang belum 

sesuai dengan siswa, pelatih qiroati yang jarang 

hadir, dan alat peraga tilawati yang tidak sesuai 

dengan buku tilawati siswa. Sedang factor 

pendukung adalah kerja sama warga sekolah, 

keaktifan siswa, kerja sama dengan wali murid, 

lingkungan yang mendukung, tempat yang tersedia, 

media waktu dan dana. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan 

penelitian yang akan diteliti. Perbedaan pada objek 

dan juga lokasi penelitian. Penelitian Yunita Krisanti 

lebih menekan kepada pembentukan budaya 
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relegius, sedangkan peneliti lebih menkankan pada 

peran kepala dalam mengembangkan budaya 

relegius sebagai manager, educator dan motivator.  

2. Wahyudi (105018200702). 2011. jurusan kendidikan 

islam di universitas islam negeri syarif hidayatullah 

jakarta. “peran manajerial kepala sekolah dalam 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK al-

hidayah cinere”. Peneliti menghasilkan kesimpulan: 

Dalam penerapannya kepala sekolah belum 

mampu sepenuhnya menjadi seorang manajer, 

kompetensi yang dimilki masih sebatas konseptual, 

menjadi kepala sekolah hanya sebatas tugas, belum 

menjadi tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu 

diketahui bagaimana persepsi guru terhadapa 

kompetensi manajerial kepala SMK Al-Hiadayah 

Cinere. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 
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peran manajerial kepala SMK AL-Hidayah Cinere 

dalam meningkatkan mutu pendidikan pada katagori 

cukup baik (62.55%). Artinya kepala sekolah cukup 

mampu dalam menjalankan peran dan fungsinya 

sebagai manajer di lembaga pendidikan SMK AL-

HIdayah Cinere. Tentunya perlu evaluasi untuk lebih 

baik kedepan, semoga dengan hasil penelitian ini 

menjadi salah satu rekomendasi untuk menuju SMK 

Al_hidayah Cinere lebih baik ke depan guna 

peningkatan mutu pendidikan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan 

penelitian yang pengen saya teliti. Perbedaan pada 

objek dan juga lokasi penelitian. Penelitian Wahyudi 

lebih menekan kepada peran manajerial kepala 

sekolah dalam dalam meningkatkan mutu 
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pendidikan, sedangkan peneliti lebih menkankan 

pada peran kepala sebagai manajer dalam 

mengembangkan budaya relegius di SMK Cendekia 

Madiun. 

3. Aziz Saputra (12290007). (2017). Jurusan 

Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah di 

Universitas Negri Raden Fatah Palembang.“Peran 

Kepala Madrasah dalam membangun  Budaya 

Relegius di MAN 1 Palembang. Peneliti 

Menghasilkan Kesimpulan: 

Kajian pokok dalam penelitian ini adalah 

bagaimana budaya relegius di MAN 1 Palembang, 

dan bagaiaman peran kepala masdrasah dalam 

membangun, dan bagai mana peran kepala madrasah 

dalam membangun budaya relegius di MAN 1 

Palembang, tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
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budaya relegius dan peran kepala sekolah di MAN 1 

Palembang. Peran kepala madrasah dalam 

membangun budaya relegius di MAN 1 Palembang. 

Melalui kegiatan keagamaan yang dibentuk kepala 

madrsah seperti kegiatan salaman dengan (Kepada 

kepala madrasah, guru dan pegawai), Kegiatan 

membaca al-qur’an setiap pagi, shalat dzuhur 

berjama’ah, kegiatan muha dhoro (yasinan, ceramah, 

shalat dhuha berjama’ah dan do’a) shalat jum’at 

berjama’ah dan salah satu bidang unggulan di bidang 

keagamaan yang dibentuk melalui peran kepala 

madrasah adalah kegiatan tahfidz (menghafal) al-

qur’an Juz 30. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan 

penelitian yang pengen saya teliti. Perbedaan pada 
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objekdan juga lokasi penelitian. Penelitian aziz 

saputra lebih menekan kepada membangun budaya 

relegius, sedangkan peneliti lebih menkankan pada 

peran kepala dalam mengembangkan budaya 

relegius, kepala sekolah sebagai manager, educator 

dan motivator. 

B. Kajian Teori 

Untuk memandu peneliti agar tetap focus 

terhadap penelitian yang akan dilaksanakan serta 

memberikan gambaran umum latar penelitian dan 

sebagai bahan pembahasan hasil penelitian, peneliti 

mengutip beberapa teori-teori yang terkait dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Teori-teori tersebut 

diantaranya: 
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1. Pengertian Kepala Sekolah 

Kepala sekolah terdiri dari dua kata ‘Kepala’ 

dan ‘Sekolah’. Kata ‘kepala’ dapat diartikan ketua 

atau pimpinan dalam suatu organisasi atau 

lembaga. Sedang ‘sekolah’ adalah sebuah lembaga 

dimana menjadi tempat menerima dan memberi 

pelajaran. Dengan demikian secara sederhana 

kepala sekolah dapat difenisikan sebagai 

“seseorang tenaga fungsional guru yang diberi 

tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana 

diselenggarakan proses belajar mengajar, atau 

tempat dimana terjadi interaksi anatara guru yang 

memeberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran.11   

                                                      
11 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta : 

Rajawali Pers, 2008),  83. 



27 

 

 
 

Kepala sekolah merupakan pemimpin 

pendidikan tingkat satuan pendidikan yang harus 

memiliki dasar kepemimpinan yang kuat. Untuk 

itu, setiap kepala sekolah harus memahami kunci 

sukses kepemimpinannya, yang mencakup: 

pentinya kepemimpinan kepala sekolah, indikator 

kepemimpinan kepala sekolah efektif, sepuluh 

kunci kepemimpinan kepala sekolah, model 

kepemimpinan kepala sekolah yang ideal, 

masadepan kepemimpinan kepala sekolah, harapan 

guru terhadap pimpina kepala sekolah, dan etika 

kepemimpinan kepala sekolah.12 Kata ‘memimpin’ 

mengandung makna luas, yaitu kemampuan untuk 

menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu 

sekolah sehingga dapat didayugunakan secara 

                                                      
12 Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah ( 

Jakarta : PT Bumi Akarsa, 2013)  16.  
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maksimal untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.13 

2. Peran Kepala Sekolah   

Peranan ialah bentuk-bentuk  perilaku yang 

diharapkan pada setiap orang untuk menjalankan 

fungsinya di dalam suatu organisasi seseorang.14 

Dengan deminikia, dapat diambil kesimpulan 

kepala sekolah merupakan seorang yang diberi 

tugas oleh bawahanya untuk memimpi suatu 

madrasah/sekolah di mana di dalam sekolah 

diselenggarakan proses belajar mengajar. 15  

Berkenaan dengan hal tersebut dia atas, maka 

peran kepala sekolah sangat penting dalam semua 

                                                      
13 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah,  83.  

14 Husaini Usman, “Peranan dan Fungsi Kepala 

Madrasah/Sekolah” Jurnal PTK Dikmen Vol.3 No.1, (September, 

2014), 10. 
15 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung : 

PT Remaja Rosdakarya, 2009), 98.  
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jenjang dan jenis pendidikan, agar mereka mampu 

dan dapat melaksanakan fungsinya. Peranan yang 

mereka miliki itu, diharapkan dapat menguatkan 

atau melandasi peranan dan tanggungjawabnya 

sebagai educator, manajer, administrator, 

supervisor,  leader, dan innovator pendidikan. 

Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, 

kepala sekolah juga harus mampu berperan sebagai 

educator, manajer, administrator, supervisor, 

leader, dan innovator (EMALIS).16 

 

 

 

 

                                                      
16 Ibid.,98.  
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3. Fungsi Manajemen (Manager) 

Fungsi-fungsi manajeman tersebut adalah 

planning (perencanaan), organizing 

(pengorganisasian), actuating (penggerakan), dan 

controlling (pengontrol). Hal senada juga kutipan 

dari ronins, wegner, dan Hollenbeck tugas kepala 

sekolah sebagai manager adalah mencakup fungsi-

fungsi pokok atau proses manajemen, yang terdiri 

dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengoordinasian, pengawasan, dan evaluasi.17 

Menurut Stoner yang dalam Wahjosumidjo, 

ada delapan macam fungsi seorang manajer yang 

dilaksanakan dalam suatu organisasi, yaitu seorang 

manajer harus: 

a. Bekerja dengan, dan melaui orang lain; 

                                                      
17 Muhammad juliantoro, “Peran Kepala Meningkatkan Mutu 

Pendidikan,’’Jurnal al–Hikmah vol. 5 no. 2 (Oktober 2017), 27. 
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b. Bertanggung jawab dan mempertanggung 

jawabkan; 

c.  Dengan waktu dan sumber daya yang terbatas 

mampu menghadapi 

d. berbagai persoalan; 

e. Berpikir secara realistik dan konseptual; 

f. Sebagai juru penengah; 

g. Sebagai seorang politis; 

h. Seorang diplomat; dan 

i. Sebagai pengambil keputusan yang sulit.18 

 

 

                                                      
18 Wahjosumijo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 

1999), hlm. 94-95 
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Menurut Hasibuan mengemukakan 

pelaksanaan fungsi manajemen adalah sebagai 

berikut:  

a. Perencanaan  

Perencanaan adalah proses penentuan 

tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan 

memilih yang lebih terbaik dari alternatif-

alternatif yang ada. Harold Koontz dan Cyril 

O’Donnel mengatakan perencanaan adalah 

fungsi seorang manajer yang berhubungan 

dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-

kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan 

program-program. alternatif yang ada. 19  

                                                      
19 Darliana Sormin,“ Manajemen Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Smp Muhammadiyah 29 

Padangsidimpuan, “Jurnal Ilmu-Ilmu Islam dan Keislaman vol 2 no 1 

(Januari 2017), 134.  
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Perencanaan adalah langkah awal 

merumuskan strategi, dengan 

mempertimbangkan kemampuan sumber daya 

organisasi untuk meramalkan kesuksesan di 

masa mendatang. Perencanaan pada dasarnya 

dipahami sebagai pintu masuk bagi setiap 

organisasi untuk menganalisis berbagai 

kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang 

yang dapat mempengaruhi organisasi dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan.20 

b. Pengorganisasian  

Pengorganisasian adalah suatu proses 

penentuan, pengelompokan, dan pengaturan 

bermacam-macam aktivitas yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-

                                                      
20Ibid., 134.  
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orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan 

alat-alat yang diperlukan, menetapkan 

wewenang yang secara relatif didelegasikan 

kepada setiap individu yang akan melakukan 

aktifitas-aktifitas tersebut. Pengorganisasian 

adalah tindakan mengusahakan hubungan-

hubungan kelakuan yang efektif antara orang-

orang, sehingga mereka dapat bekerja sama 

secara efesien, dan dengan demikian 

memperoleh kepuasan pribadi dalam hal 

melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam 

kondisi lingkungan tertentu guna mencapai 

tujuan atau sasaran tertentu. 21  

 

                                                      
21 Syamsudin, “Peranan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan” Jurnal Idaarah,  VOL. I, NO. 1, (JUNI 

2017),  67.  
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c. Pengarahan  

Pengarahan adalah mengarahkan semua 

bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja 

efektif untuk mencapai tujuan. Pengarahan 

adalah membuat semua anggota kelompok 

agar mau bekerja sama dan bekerja secara 

ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan 

sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha 

pengorganisasian. Sedangkan penulis 

mengatakan bahwa pengarahan adalah dimana 

seorang pemimpin dapat mengarahkan dan 

mengatur para bawahannya agar dapat bekerja 

secara efektif dan efesien guna mendapatkan 

tujuan yang diinginkan oleh suatu 

perusahaan.22  

                                                      
22Ibid.,67.   
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d. Pengendalian  

Pengendalian adalah proses pengaturan 

berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar 

sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam 

rencana. Pengendalian adalah mengukuran dan 

perbaikan terhadap pelaksanaan kerja 

bawahan, agar rencana-rencana yang telah 

dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat 

terlaksanakan.23 

Dalam rangka melakukan peran dan 

fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan 

tenaga kependidikan melalui kerjasama atau 

kooperatif, memberi kesempatan kepada para 

tenaga kependidikan untuk meningkatkan 

                                                      
23 Ibid.,68. 
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profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh 

tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang 

menunjang program sekolah.24 Manajer menurut 

M. Manullang, manajer merupakan pejabat yang 

bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-

aktivitas manajemen agar tujuan unit yang 

dipimpinnya tercapai dengan menggunakan 

bantuan orang lain.25 Kepala Sekolah selaku 

manajer harus mampu melaksanakan fungsi 

manajemen. Setidaknya ada tiga tugas yang harus 

dilaksanakan Kepala Sekolah sebagai seorang 

manajer yaitu: kemampuan melaksanakan proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian.  

                                                      
24 Muhammad juliantoro, “Peran Kepala Meningkatkan Mutu 

Pendidikan’’, 27.  

25 M. Manulang, Dasar-dasar Manajemen,(Yogyakarta: Gadjah 

Mada, University Press, 2001), 4. 
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Pertama perencanaan (planning) dalam arti 

yang sederhana dapat dijelaskan sebagai suatu 

proses mempersiapkan hal-hal yang akan 

dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atau 

penentuan serangkai tindakan untuk mencapai 

suatu hasil yang diinginkan dalam menetapkan 

tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, 

menetapkan peraturan-peraturan dan pedoman-

pedoman pelaksanaan yang harus dituruti, dan 

menetapkan ikhtisar biaya yang diperlukan dan 

pemasukan uang yang diharapkan yang diperoleh 

dari rangkaian tindakan yang akan dilakukan. Hal 

pertama yang harus dilakukan oleh Kepala Sekolah 

sebagai seorang manajer sebelum melakukan 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan 
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adalah membuat rencana yang memberikan tujuan 

dan arah sekolah. Manajer mengevaluasi berbagai 

rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan 

kemudian melihat apakah rencana yang dipilih 

cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan 

organisasi. Perencanaan merupakan proses 

terpenting dari semua fungsi manajemen karena 

tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat 

berjalan secara efektif dan efisien.26 

Kedua, pengorganisasian (Organizing) 

maksudnya adalah mengelompokkan kegiatan yang 

diperlukan, yakni menetapkan susunan organisasi 

serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang 

ada dalam organisasi serta menetapkan kedudukan 

dan sifat hubungan antara masing-masing unit 

                                                      
26 Ibid., 9-10. 
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tersebut.25 Kepala Sekolah sebagai manajer, di 

samping harus menetapkan perencanaan program, 

ia juga harus mampu mengorganisasikan, staffing, 

directing dan coordinating terhadap semua 

anggotanya untuk dapat melaksanakan rencana 

program yang telah ditetapkan. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa pengorganisasian adalah 

cara merancang struktur formal untuk penggunaan 

sumber daya yang ada, bagaimana organisasi 

mengelompokkan kegiatan-kegiatannya, dan pada 

tiap kelompok diikuti dengan penugasan seorang 

manajer yang diberi wewenang untuk mengawasi 

anggota-anggota kelompok seperti waka kurikulum 

untuk selalu mengawasi dan memperhatikan 

kinerja serta tugas guru dalam melaksanakan 

pembelajaran serta selalu mendorong dan 
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memotivasi para guru dalam meningkatkan 

efektivitas mengajar.27 

Ketiga, pengawasan (controlling) sering juga 

disebut pengendalian adalah satu fungsi 

manajemen yang berupa mengadakan penilaian, 

bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang 

dilakukan bawahan dapat diarahkan kejalan yang 

benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah 

digariskan semula. Dalam menelaksanakan 

kegiatan controlling, atasan mengadakan 

pemeriksaan, mencocokan, serta mengusahakan 

agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan 

yang ingin dicapai.28 

                                                      
27Ibid., 10.  

28 Ibid., 11-12.  
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4. Peran dan Tugas Kepala Sekolah Sebagai 

Manajer (Manager) 

Peran kepala sekolah sebagai manajer 

pendidikan adalah kemampuan dalam 

merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan 

mengendalikan sumber daya sekolah serta 

mendayagunakan seluruh aspek sekolah termasuk 

guru dalam rangka mencapai tujuan yang di 

tetapkan. Kepala sekolah sebagai manajer 

mempunyai peran yang mentukan dalam 

pengelolaan manajeman sekolah, berhasil idaknya 

tujuan sekolah dapat dipengaruhi bagaimana kepala 

sekolah menjalankan tugas dan fungsi-fungsi 

manajeman.29 

                                                      
29 Muhammad juliantoro, “Peran Kepala Meningkatkan Mutu 

Pendidikan,  27.  
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Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dari 

tugas Kepala Sekolah sebagai manajer, yaitu 

proses, pendayagunaan seluruh sumber daya 

organisasi dan pencapaian tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan. 30 

a. Proses, adalah suatu cara yang sistematik 

dalam mengerjakan sesuatu. 

Adapun kegiatan-kegiatan dalam proses 

meliputi: 

1) Merencanakan, dalam arti Kepala Sekolah 

harus benar-benar memikirkan dan 

merumuskan dalam suatu program tujuan 

dan tindakan yang harus dilakukan; 

                                                      
30 Wahjosumijo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 

1999), hlm. 94-95.  
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2) Mengorganisasikan, maksudnya bahwa 

Kepala Sekolah harus mampu 

menghimpun dan mengkoordinasikan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber 

material sekolah, sebab keberhasilan 

sekolah sangat bergantung pada kecakapan 

dalam mengatur dan mendayagunakan 

berbagai sumber dalam mencapai tujuan; 

3) Memimpin, dalam arti Kepala Sekolah 

mampu megarahkan dan mampu 

mempengaruhi seluruh sumber daya 

manusia untuk melakukan tugas-tugasnya 

yang esensial; 

4) Mengendalikan, dalam arti Kepala 

Sekolah memperoleh jaminan bahwa 

sekolah berjalan mencapai tujuan. Apabila 
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terdapat kesalahan di antara bagian-bagian 

yang ada dari sekolah tersebut, Kepala 

Sekolah harus memberikan petunjuk dan 

meluruskannya. 31 

b. Sumber daya suatu sekolah, meliputi dana, 

perlengkapan, informasi, maupun sumber daya 

manusia, yang masing-masing berfungsi 

sebagai pemikir, perencana, pelaku serta 

pendukung untuk mencapai tujuan.32 

c. Mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Artinya bahwa Kepala 

Sekolah berusaha untuk mencapai tujuan akhir 

yang bersifat khusus (specific ends). Tujuan 

akhir yang bersifat spesifik ini tentunya 

                                                      
31Ibid.,94.   
32 Ibid.,95. 
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tidaklah sama antara satu sekolah dengan 

sekolah yang lainnya.33 

Euis Karewati dan Donni Juni Priansa dalam 

bukunya menjelaskan peran dan tugas kepala 

sekolah sebagai manajer dapat dilihat dari 

kemampuan kepala sekolah dalam menyusun 

progam di sekolah, kemampuan menyusun 

organisasi kepegawaian yang tepat, kemampuan 

menggerakkan guru dan staf untuk lebih giat dalam 

melaksanakan tugas, kemampuan mengoptimalkan 

semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolahan.34 

a. Menyusun Progam di Sekolah 

Berdasarkan alternatif pemecahan 

personalia yang dilaksanakan dari analisis 

                                                      
33Ibid.,95. 
34 Euis Karewati dan Donni Juni Priansa, Kinerja dan 

Profesionalisme Kepala Sekolah (Bandung : ALFABETA, 2013),  116.. 
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SWOT, sekolah selanjutnya menyusun progam 

sesuai dengan kemampuan. Sekolah yang 

sukses adalah sekolah yang mampu 

melaksanakan alternative pemecahan masalah 

dengan inovatif maksimal dan biaya minimal. 

Dari alternative langkah-langkah pemecahan 

personal yang ada, kepala sekolah bersama-

sama dengan unsur komite sekolah, menyusun 

dan merealisasikan rencana dan progam-

progamnya untuk mencapai sasaran yang telah 

di tetapkan. Rencana-rencana yang dibuat 

harus jelas menjelaskan secara detail dan lugas 

tentang aspek-aspek yang ingin dicapaui, 

kegiatan yang harus dilakukan, siapa yang 

harus melaksanakan, kapan dan dimana 

dilaksanakan, dan berapa biaya yang 
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diperlukan. Hal tersebut juga diperlukan untuk 

memudahkan sekolah dalam menjelaskan dan 

memperoleh dukungan dari pemerintah 

maupun orang tua peserta didik , baik secara 

moral maupun finasial.35 

Dalam penyusunan rencana 

pengembangan sekolah harus diterapkan 

prinsip-prinsip, yaitu mengubah kondisi nyata 

menjadi kondisi yang diinginkan (ideal), 

mencapai prestasi siswa, membawa perubahan 

yang Iebih baik (peningkatan/ pengembangan), 

sistematis, terarah, terpadu (saling terkait & 

sepadan), menyeluruh, tanggap terhadap 

perubahan, demand driven (berdasarkan 

kebutuhan), partisipasi, keterwakilan, 

                                                      
35 Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan 

Praktik,(Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 110. 
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transparansi, data driven, realistik sesuai 

dengan hasil analisis SWOT, dan mendasarkan 

pada hasil review dan evaluasi. Faktor penting 

yang harus diperhatikan oleh setiap sekolah 

adalah konsistensi antara perencanaan dan 

pelaksanaan pengembangan sekolah. 

Perencanaan sekolah yang baik akan 

memberikan kontribusi keberhasilan yang 

besar dalam implementasinya. sedangkan 

perencanaan yang kurang baik akan 

memberikan dampak yang kurang baik pula 

terhadap impelemntasinya. Oleh karena itu, 

setiap membuat RPS, sekolah harus 

mempertimbangkan berbagai faktor yang 

memengaruhinya seperti kondisi lingkungan 

strategis, kondisi sekolah saat ini, dan harapan 



50 

 

 
 

masa datang. Alur berpikir dan keterkaitan 

antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

sekolah dapat dilihat pada gambar berikut.36 

Gambar 1.1.  Penyususan dan Pengembangan 

Progam Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
36 Ibid., 96.  
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Rencana Operasional (1 

Tahun) 

Pelaksanaan Progam 

Monitoring dan Evalusai 
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1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Program 

Perumusan atau penyusunan rencana 

pelaksanaan program Iebih mengarah 

kepada kiat, cara,teknik, dan atau strategi 

yang jitu, eflsien,efektif,dan feasibel untuk 

dilaksanakan. Cara yang dilakukan harus 

disesuaikan dengan tujuan yang akan 

dicapai pada program tersebut. Beberapa 

cara yang bisa ditempuh misalnya, dengan 

pelatihan atau workshop, seminar, 

|okakarya,temu alumni, kunjungan, in 

house training, matrikulasi, remedial, 

pengayaan, pendam pimgan, bimbingan 

teknis rutin, dan lainnya. Dalam 

perencanaan pelaksanaan harus 

dipertimbangkan alokasi waktu, 
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ketersediaan dana, SDM, fasilitas, dan 

sebagainya.37 

2) Menyusun Rencana Pemantauan dan 

Evaluasi 

Perumusan pada dasarnya sama dan 

mengacu kepada Renstra, khususnya 

tentang rencana supervisi klinis, 

monitoring, dan evaluasi di sekolah. 

Sekolah merumuskan rencana supervisi, 

monitoring internal, dan evaluasi internal 

sekolahnya yang dilakukan oleh kepala 

sekolah dan tim yang dibentuk sekolah. 

Rencana supervisi yang akan dilakukan 

oleh sekolah harus dirumuskan kepada 

semua unsur sekolah, dirumuskan 

                                                      
37 Ibid., 111.  
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monitoring tiap kegiatan sekolah oleh tim, 

dan harus dirumuskan evaluasi kinerja 

sekolah oleh tim. Siapa dan kapan rencana 

tersebut akan dilaksanakan harus 

dirumuskan secara jelas selama kurun 

waktu satu tahun. Dengan demikian, 

sekolah dapat memperbaiki kelemahan 

proses dan dapat mengetahui keberhasilan 

atau kegagalan tujuan dalam kurun waktu 

satu tahun tersebut. Pada akhirnya, sekolah 

akan mengetahui program apa yang dapat 

dicapai dan kapan suatu target akan dicapai 

dengan pasti. Tanpa adanya langkah 

tersebut, sekolah akan cenderung berjalan 

tanpa keje~ lasan dan kepastian. Oleh 

karena itu, sekolah akan memiliki daya 
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tawar dengan pihak lain ketika 

berkepentingan untuk meningkatkan 

kemajuan sekolah38 

b. Menyusun Organisasi Kepegawaian  

Organisasi terdiri dari dua orang atau 

lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan 

tertentu. Organisasi adalah sistem saling 

memengaruhi antar-orang dalam kelompok 

yang bekerja sama untuk mencapai tujuan 

bersama. Pengorganisasian adalah suatu 

rangkaian kegiatan yang berupa 

mengelompokkan atau menyusun pekerjaan 

dan orang-orang dalam suatu kerja sama untuk 

mencapai tujuan, sedangkan struktur organisasi 

yang didalamnya terdapat jabatan, tugas, serta 

                                                      
38 Ibid., 112.  
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wewenang yang masing-masing mempunyai 

peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh.39 

Pengorganisasian (organizing) 

merupakan proses penyusunan stuktur 

organisasi yang sesuai dengan tujuan 

organisasi, sumber organisasi, sumber daya 

yang dimilikinya, dan lingkungan yang 

melingkupinya. Dua aspek utama proses 

penyusunan struktur organisasi adalah 

departementalisasi dan pembagian kerja. 

Departementalisasi merupakan pengelompokan 

kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar 

kegiatankegiatan yang sejenis dan saling 

berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini 

akan tercermin pada struktur formal suatu 

                                                      
39 Satrijo Budiwoobiwo dan Sudarmiani, Manajemen 

Pendidikan (Yogjakarta: CV. Andi Offset, 2018) 49-50. 
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organisasi, dan tampak atau ditunjukkan oleh 

suatu bagan organisasi. Pembagian kerja 

adalah pemerincian tugas pekerjaan agar setiap 

individu dalam organisasi bertanggung jawab 

untuk dan melaksanakan sekumpulan kegiatan 

yang terbatas. Kedua aspek ini merupakan 

dasar prosas pengorganisasian suatu organisasi 

‘untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

secara eflsien dan, efektif.40 

Pargorganisasian (organizing) adalah l) 

penentuan sumber daya-sumber daya dan 

kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan organisasi, 2) perancangan 

dan pengembangan suatu organisasi atau 

kelompok kerja yang akan dapat "membawa' 

                                                      
40 T.Hani Handoko, Manajemen Edisi 2, (Yogjakarta: ISBN, 

2013) 24.  
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hal-hal tersebut ke arah tujuan, 3) penugasan 

tanggung jawab tatentu dan kemudian, 4) 

pendelegasian wewenang yang. diperlukan 

kepada individu-individu untuk melaksanakan 

tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan 

struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, 

dibagi dan dikoordinasikan41 Pendapat senada 

dikemukakan oleh Sutisna bahwa 

mengorganisasi adalah suatu kegiatan 

menyusun struktur dan membentuk hubungan-

hubungan agar diperoleh kesesuaian dalam 

usaha mencapai tujuan bersama.42 

Pengorganisasian menurut Gibson 

sebagaimana yang dikutip Sagala meliputi 

                                                      
41 Ibid., 24.  
42 Muhammad Rifa’i dan Muhammad fadhli, Manajemen 

Organisasi, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), 34. 
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semua kegiatan manajerial yang dilakukan 

untuk mewujudkan kegiatan yang 

direncanakan menjadi suatu struktur tugas, 

wewenang, dan menentukan siapa yang akan 

melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan suatu organisasi. Di 

samping itu, pengoganisasian dapat diartikan 

sebagai kegiatan pembagi tugas-tugas pada 

orang yang terlibat dalam kerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama. Pengorganisasian 

berhubungan dengan proses memilih orang-

orang serta penyediaan fasilitas penunjangnya 

baik yang berupa sarana maupun prasarana 

serta mengatur mekanisme kerjanya dalam 

rangka pencapaian tujuan.43 

                                                      
43 Yusuf Hadijaya,Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Perdana 
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Dapat disimpulkan bahwa, 

pengorganisasian adalah mencakup kegiatan 

mengembangkan struktur organisasi, tujuan 

dan peranan yang ada di dalamnya untuk 

menentukan tuntutan kegiatan tugas yang 

diperlukan dalam rangka mencapai tujuan oleh 

setiap orang. Dengan demikian, 

pengorganisasian juga dipahami pembagian 

tugas, wewenang, tanggung jawab, 

pertanggung jawaban, dan pendela gasian.44 

Istilah kepegawaian berasal dari kata 

pegawai yang artinya secara singkat adalah 

orang yang melakukan pekerjaan dengan 

mendapat imbalan jasa berupa gaji dan 

                                                                                                           
Publising  2012), 16. 

44 Muhammad Rifa’i dan Muhammad fadhli, Manajemen 

Organisasi,36. 
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tunjungan dari pemerintah atau badan usaha 

swasta. Pegawai adalah alat yang 

menggerakkan dan menggiakan. Dalam suatu 

organisasi, pegawai adalah alat yang 

menggerakkan dan menggiatkan agar segala 

kegiatan organisasi dapat berjalan menuju pada 

tujuannya. Manajemen kepegawaian atau 

manajemen personal sebenarnya adalah 

“Personal Managemen”. Berdasarkan paparan 

tentang kepegawaian diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pegawai merupakan salah 

satu sumber daya utama dalam perusahaan, 

karena pegawai merupakan faktor penentu 

pencapaian tujuan perusahan melalui kinerja 

pegawai.45    

                                                      
45 Bramantya Mahardika Angga Arista, Analisis Penerapan 
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Manajemen Personalia/anggota di 

sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala 

sekolah menuntut kemampuan dalam 

manajemen personalia/anggota yang menandai 

karena telah menjadi tuntutan bahwa kepala 

sekolah harus ikut memikul tanggung jawab 

akan keberhasilan maupun kegagalan anggota 

sekolah. Kesanggupan manajemen yang 

dituntut meliputi; Memeroleh dan memilih 

anggota yang cakap, Membantu anggota 

menyesuaikan diri pada tugas-tugas barunya, 

Menggunakan anggota dengan lebih efektif 

Dan menciptakan kesempatan untuk 

                                                                                                           
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Skripsi, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010, 24-25. 
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perkembangan anggota secara 

berkesinambungan.46 

Proses pelaksanaan administrasi 

kepegawaian tentunya dapat terlaksana dengan 

adanya faktor pendukung faktor pendukung 

keberhasilan pelaksanaan administrasi 

kepegawaian adalah 1) Sumber Daya Manusia, 

2) kerjasama antar pegawai, 3) sarana dan 

prasarana yang memadai. Faktor-faktor 

pendukung keberhasilan tersebut perlu 

diperhatikan agar pelaksanaan administrasi 

kepegawaian dapat berjalan dengan baik. 

Sesuai dengan pendapat Sondang P. Siagian 

bahwa dalam pelaksanaan administrasi 

kepegawaian perlu memanfaatkan sarana dan 

                                                      
46 Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik, 27. 
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prasarana tertentu secara berdaya guna dan 

berhasil guna. Apabila sarana dan prasarana 

sudah memadai begitu juga dengan kerjasama 

antar pegawai sudah baik maka dalam 

melaksanakan administrasi kepegawian akan 

menjadi lebih mudah dan tentunya akan 

mendapatkan hasil yang maksimal.47 

Dalam pelaksanaan administrasi 

kepegawaian selain ada factor yang 

mendukung keberhasilan juga ada faktor 

penghambat. Faktorfaktor penghambat yang 

ada dalam pelaksanaan administrasi 

kepegawaian yaitu: 1) sarana dan prasarana 

dalam kondisi kurang baik, 2) beberapa 

                                                      
47Arum Mustika  Wati, Pelaksanaan administrasi kepegawaian 

pada Badan kepegawaian daerah (BKD) Daerah istimewa yogyakarta, 

Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, 79. 
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pegawai yang menyerahkan materi terlalu 

lama, 3) kebijakan atasan yang kadang 

mendadak dan 4) kurangnya komunikasi antar 

pegawai. 48 

Faktor-faktor tersebut sangat 

mengganggu dalam pelaksanaan administrasi 

kepegawaian. Dengan adanya faktor-faktor 

tersebut proses pelaksanaan administrasi 

kepegawaian menjadi lebih lama dan hasilnya 

juga kurang maksimal. Untuk itu hambatan-

hambatan yang ada tersebut perlu untuk diatasi 

. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan 

Malayu S.P. Hasibuan indikator-indikator 

kedisiplinan antara lain yaitu tujuan dan 

kemampua, teladan pimpinan, balas jasa, 

                                                      
48 Ibid, 80.  
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keadilan, sanksi hukuman, ketegasan, 

hubungan kemanusiaan. Untuk itu perlu 

dilakukan upaya untuk mengatasi masalah 

tersebut. Cara yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan tersebut adalah 1) memperbaiki 

sarana dan prasarana yang kondisnya kurang 

baik, 2) melengkapi sarana yang kurang dan 

sudah tidak memadai, 3) mengerjakan 

pekerjaan diluar jam kantor.49 

c. Menggerakkan guru dan staf  

Sebagaimana telah kita fahami dari 

beberapa denifisi tentang kepemimpinan 

pendidikan, bahwa kepemimpinan pendidikan 

bertujuan agar setiap kegiatan yang 

dilaksanakan dapat mencapai tujuan 

                                                      
49Ibid., 81. 
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pendidikan-pengajaran secara efektif dan 

efisien. Tujuan kepemimpinan lebih 

merupakan kerangka ideal yang akan 

memberikan pedoman bagi setiap kegiatan 

pemimpin, sekaligus menjadi patokan yang 

harus dicapai. Untuk memungkinkan 

tercapainya tujuan tersebut, seorang pemimpin 

harus melakukan berbagai fungsi 

kepemimpinannya.50 

  Menurut Gross menjelaskan ada 

sembilan fungsi kepemimpinan yaitu 

menentukan tujuan, menjelaskan, memilih cara 

yang tepat, memberikan dan mengoordinasikan 

tugas, motivasi, menciptakan kesetiaan, 

                                                      
50 Moch Idochi Anwar, Administrasi Pendidikan dan 

Manajemen Biaya Pendidikan Edisi Revis 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013) 98.  
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mewakili kelompok serta merangsang para 

anggota untuk kerja. Sementara kartini-kartono  

menyebutkan fungsi kepemimpinan adalah 

memandu, menuntun, membimbing, memberi 

atau membangun motivasi-motivasi kerja, 

memberikan supervisi yang efisien dan 

membawa para pengikutnya kepada yang ingin 

dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan 

perencanaan.51 

Dalam bidang pendidikan, oleh 

Bahruddin  mengklafikasikan menjadi tiga 

fungsi kepemimpinan, sebagai berikut:52 

1) Fungsi yang berhubungan dengan tujuan 

yang ingin dicapai, artinya, pemimpin 

berusaha membantu kelompok untuk 

merumuskan tujuan pendidikan yang 

                                                      
51 Ibid., 98.  
52 Ibid., 102. 
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memenuhi syarat dapat dijadikan pedoman 

dalam menentukan kegiatan-kegiatan. 

2) Fungsi yang berkaitan dengan pengarahan 

pelaksanaan kegiatan dalam rangkan 

mencapai tujuan organisasi. Artinya, 

bagaimana pemimpin mampu 

menggerakkan bawahan agar serangkaian 

kegiatan pendidikan dapat terlaksana 

dengan baik. Teknik yang digunakan 

meliputii actuating, leading, directing, 

motivating, dan staffing. 

3) Fungsi yang berhubungan dengan 

penciptaan suasana kerja yang mendukung 

proses kegiatan administrasi berjalan 

dengan lancar, penuh semangat, sehat dan 

dengan kreativitas yang tinggi. 

Robert C. Bog, mengemukakan empat 

kemampuan yang harus dilimiki oleh seorang 

pemimpin pendidikan, yaitu: 53 

                                                      
53 Ibid., 103.   
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1) Kemampuan mengorganisasikan dan 

membantu staf merumuskan perbaikan 

pengajaran di sekolah dalam bentuk 

progam yang lengkap. 

2) Kemampuan untuk membangkitkan dan 

memupuk kepercayaan pada diri sendiri 

dan guru-guru serta anggota staf sekolah 

lainnya. 

3) Kemampuan untuk mendorong dan 

membimbing guru-guru serta segenap staf 

sekolah lainnya agar mereka dengan 

penuh kerelaan dan tanggung jawab 

berpatisipasi secara aktif. Pada  setiap 

usaha-usaha sekolah untukmencapai 

tujuan –tujuan sekolah itu sebaik-baiknya. 
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E.Mulyasa menjelaskan mendorong 

keterlibatan seluruh tenaga kependidikan, 

dimaksudkan bahwa kepala harus berusaha 

untuk mendorong keterlibatan semua tenaga 

kependidikan dalam setiap kegiatan di sekolah 

(partisipatit). Dalam hal ini kepala sekolah bisa 

berpedoman pada asas: 54  

1) Asas tujuan, bertolak dari anggapan bahwa 

kebutuhan tenaga kependidikan akan 

harga dirinya mungkin dicapai dengan 

turut menyumbang pada suatu tujuan yang 

lebih tinggi. Kepala sekolah harus 

berusaha menyampaikan tujuan-tujuan 

kepada selumh tenaga kependidikan yang 

ada di sekolah, agar dapat memahami dan 

                                                      
54 E.Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, 103-105  



71 

 

 
 

melaksanakau tugasnya untuk mencapai 

tujuan tersebut.  

2) Asas keunggulan, bertolak dari anggepan 

bahwa setiap tenaga kependidikan 

membutuhkan kenyamanan serta harus 

memperoleh kepuasan dan memperoleh 

penghargaan pribadi. Kepuasan 

mengandung makna penerimaan keadaan 

seperti adanya, sehingga ketidakpuasan 

merupakan sumber motivasi yang dapat 

menggerakkan tenaga kependidikan untuk 

menutupi ketidakpuasan tersebut dan 

mencapai kepuasan yang diinginkan. 

3) Asas mufakat, dalam hal ini kepala 

sekolah harus mampu menghimpun 

gagasan bersama serta membangkitkan 
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tenaga kependidikan untuk berfikir kreatif 

dalam melaksanakan tugasnya.  

4) Asas kesatuan, dalam hal ini kepala 

sekolah harus menyadari bahwa tenaga 

kependidikan tidak ingin dipisahkan dari 

tanggung jawabnya. Oleh karena itu, 

kepala sekolah harus berusaha untuk 

menjadikan tenaga kependidikan sebagai 

pengurus upaya-upaya pengembangan 

sekolah.  

5) Asas persatuan, kepala sekolah harus 

mendorong para tenaga kependidikan 

untuk meningkatkan profesinalismenya 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

untuk mencapai tujuan sesuai dengan Visi 

dan misi sekolah.  
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6) Asas empirisme, kepala sekolah harus 

mampu bertindak berdasarkan atas nilai 

dan anggka-angka yang menunjukkan 

prestasi para tenaga kependidikan, karena 

data yang memuat semua komponen 

sekolah memegang peranan sangat 

penting.  

7) Asas keakraban, kepala sekolah harus 

Berupaya menjaga keakraban dengan para 

tenaga kependidikan, agar tugas-tugas 

dapat dilaksanakan dengan lancar.  

8) Asas integritas, kepala sekolah harus 

memandang bahwa peran 

kepemimpinannya merupakan suatu 

komponen kekuasaan untuk menciptakan 

dan memobilisasi energi seluruh tenaga 
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kependidikan untuk melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya. Integritas merupakan kejujuran 

dan upaya meneapai suatu langkah 

tindakan yang telah ditetapkan Secara 

bertanggung jawab dan konsisten. 

Penggerakan atau pembimbingan 

merupakan aktivitas pemimpin pendidikan 

dalam memerintah, menugaskan, 

menjuruskan, mengarahkan, dan menuntun 

personel pendidikan untuk melaksanakan 

pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Memberi dorongan 

atau menggerakkan mencakup kegiatan yang 

dilakukan untuk mengawali dan melanjutkan 

kegiatan yang telah ditetapkan dalam 
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perencanaan dan pengorganisasian agar 

tujuan tercapai. Penggerakan merupakan 

usaha untuk menggerakkan anggota personel 

satuan pendidikan sedemikian rupa sehingga 

mereka berkeinginan dan berusaha untuk 

mencapai sasaran pendidikan.55 

Kepemimpinan kepala sekolah yang 

efektif dalam menggerakkan guru adalah  

kepala sekolah yang menjalankan 

kepemimpinan dan kinerja selalu membuka 

diri dari pengaruh guru dan karyawan dalam 

persoalan penting. Menurut hadari nawawi 

menyatakan kepemimpinan yang efektif 

adalah kemampuan menggerakkan atau 

memotivasi anggotanya agar secara serentak 

                                                      
55 Euis Karewati dan Donni Juni Priansa, Kinerja dan 

Profesionalisme Kepala Sekolah,25 
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melakukan kegiatan yang sama dan terarah 

pada pencapaian tujuan. Atep sutadi 

berpendapat bahwa kepemimpinan yang 

efektif adalah seseorang yang dapat 

mengandalkan produktivitas kerja dengan 

memotivasi guru agar dapat rajin 

melaksanakan tugasnya pembelajaran dan 

staf untuk berkerja dengan baik.56 

Adapun faktor pendukung kepala 

sekolah dalam menggerakkan guru dan staf 

adalah keseriusan dan kesungguhan kepala 

sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru, sebab dengan adanya 

keseriusan kepala sekolah dapat menjadi 

                                                      
56 M.M.Wahyuningrum, “Keekfektifan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Sekolah” Jurnal 

Fandasia,  Volume 2, Nomor 10, (September 2010),,78. 
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modal besar dan paling berharga dalam 

meningkatkan kompetensi guru. Sedangkan 

faktor penghambat adalah ketersediaan 

sarana dan prasarana sekolah yang kurang, 

kurangnya biaya operasional sekolah, tempat 

tinggal guru yang cukup jauh dari sekolah, 

sebagian besar guru perempuan mempunyai 

anak balita dan motivasi guru dan 

kompetensi guru yang lemah, faktor 

penghambat ini jikalau tidak disikapi dengan 

baik dan cermat oleh kepala sekolah, maka 

menggerakkan guru dan staf tidak akan 

tercapai dengan baik. Faktor penghambat 

jangan dijadikan penghalang dalam 

menggerakkan kompetensi guru, namun 
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dijadikan kekuatan untuk selalu bersemangat 

dalam meningkatkan kompetensi guru.57 

Motivasi yang dibangkitkan oleh 

pemimpin pendidikan sebagai salah satu 

bagian dalam usaha memobilisasi personil 

pendidikan dalam pencapaian tujuan 

pendidikan. Mobilisasi akan berjalan lebih 

efektif, jika telah timbul kesadaran bagi 

semua warga pendidikan dalam mewujudkan 

cita-cita pendidikan. Upaya memotivasi 

harus disertai dengn gerakan mobilisasi 

personil pendidikan. 58 

Mobilisasi personil pendidikan akan 

berjalan lebih baik jika terjadi kesadaran 

                                                      
57 Yulia Purnama Sari, “Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di SMA” Jurnal 

Manajemen Pendidikan,  Volume 9, Nomor 4, (JuliI 2015),,594. 
58 Munjin, Kepemimpinan Pendidikan : Konsep dan Aplikasi 

(Purwokerto: STAIN Press, 2010), 53. 
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pada setiap personil pendidikan. Dengan 

demikian, kesadaran personil pendidikan 

akan tercermin pada semua pandangan 

personil pendidikan dalam semua sikap yang 

ditempuh oleh pemimpin pendidikan.59 

Dari beberapa pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa menggerakkan guru dan 

staf menentukan tujuan, menjelaskan, 

memilih cara yang tepat, memberikan dan 

mengoordinasikan tugas, motivasi, 

menciptakan kesetiaan, mewakili kelompok 

serta merangsang para anggota untuk 

mencapai tujuan pendidikan.                

      

                                                      
59Ibid.,54.   
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d. Mengoptimalkan semua sumber daya yang 

dimiliki 

Jika memperhatikan administrasi dari 

kaca manajemen, akan terlihat adanya 

pengaturan atau pengelolaan sumberdaya yang 

dimiliki organisasi atau sumberdaya yang 

harus ada untuk pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan. Sumber daya yang ada harus 

dimanfaatkan seefisien dan seekfetif mungkin. 

Manajemen waktu juga perlu diperhatikan 

dalam mencapai tujuan tersebut. Misal, waktu 

yang dipergunakan untuk mencapai suatu 

tujuan pembelajaran oleh seorang guru harus 

digunakan secara efisien.60 

                                                      
60 Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik, 19.   
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Sumber daya pendidikan adalah semua 

faktor yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola 

pendidikan untuk melaksanakan proses 

pendidikan dalam rangka mencapai tujuan 

yang ditetapkan secara efektif dan efisien. 61 

Sumber daya pendidikan dapat 

digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu 

sumber daya manusia (SDM), sumber daya 

informasi, sumber daya fisik, dan sumber daya 

keuangan. Secara umum, sumber daya 

pendidikan terdiri atas dana, bangunan, 

peralatan, infrastruktur, ruangan, masyarakat, 

tenaga, siswa, dan waktu.62  

                                                      
61 Yeti Heryati dan Mumuh Muhsin, Manajemen Sumber Daya 

Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 48.  
62Ibid., 48.  
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Jenis-jenis sumber daya pendidikan 

apabila dikaitkan dengan komponen 

pengelolaan pendidikan secara umum, yaitu 

kurikulum, siswa, tenaga kependidikan, sarana 

prasarana, dana, manajemen, lingkungan, dan 

proses pembelajaran.63  

Malayu SP. Hasibuan menegaskan 

bahwa “manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya  

manusia dan sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuén tertentu”. 

Manajemen kemudian diartikan sebagai 

rentetan langkah yang terpadu untuk 

mengembangkan suatu organisasi sebagai 

suatu sistem yang bersifat sosio-ekonomi-

                                                      
63Ibid., 48.  
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teknis. Sistem adalah suatu kesaluan dinamis 

yang terdiri atas bagian-bagian yang 

berhubungan secara organik; dinamis berarti 

bergerak, berkembang ke arah suatu tujuan; 

sosio (sosial) berarti yang bergerak di dalam 

dan yang menggerakkan sistem itu adalah 

manusia; ekonomi berarti kegiatan dalam 

sistem bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia; dan teknis berarti dalam kegiatan 

dipakai harta, alat-alat dan cara-cara tertentu.64  

Dengan demikian, manajemen 

merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk 

memudahkan pencapaian tujuan manusia 

dalam organisasi, serta mengelola berbagai 

sumber daya organisasi, seperti sarana dan 

                                                      
64Ibid., 39.  



84 

 

 
 

prasarana, waktu, SDM, metode, dan lainnya 

secara efektif, inovatif, kreatif, solutif, dan 

efisien. Jika dikaji dari kedua pengertian 

tersebut, implementasi dari pengertian tersebut 

adalah manajemen merupakan serangkaian 

kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, 

menggerakkan, mengendalikan, dan 

mengembangkan secara inovatif terhadap 

segala upaya dalam mengatur dan 

mendayagunakan sumber daya manusia, sarana 

dan prasarana secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan.65  

Dari pengertian tersebut terdapat tiga 

dimensi yang sangat krusial. Pertama, dalam 

                                                      
65Ibid., 40.  
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manajemen terjadi kegiatan yang dilakukan 

oleh seorang pengelola (pemimpin, kepala, 

komandan, ketua, dan sebagainya) bersama 

orang lain atau kelompok. Hal ini 

menunjukkan begitu pentingnya kemampuan 

dan keterampilan khusus pengelola untuk 

melakukan hubungan kemanusiaan dengan 

orang lain dan memengaruhi orang lain, baik 

melalui hubungan perseorangan maupun 

melalui hubungan kelompok. Kemampuan dan 

keterampilan khusus tersebut dapat terlihat 

pada interaksi antara pihak yang memimpin/ 

pengelola dan pihak yang dipimpin/ staf atau 

bawahan. Hubungan kemanusiaan ini terjadi 

apabila pihak yang memimpin dan yang 

dipimpin itu berada di dalam kelompok. 
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Kedua, kegiatan yang dilakukan bersama dan 

melalui orang lain itu mempunyaj tujuan. 

Dimensi ini bermaknm bahwa kegiatan 

tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan atau disepakati bersama. 

Ketiga, pengelolaan itu dilakukan dalam 

organisasi sehihgga tujuan yang akan dicapai 

itu merupakan tujuan organisasi.66  

Dengan kata lain, tujuan organisasi 

dicapai melalui kegiatan yang dilakukan 

bersama orang lain, baik perseorangan maupun 

kelompok. Dengan demikian, tiga dimensi 

tersebut meliputi kegiatan melalui dan/ atau 

bersama orang lain-tujuan yang akan dicapai 

dalam kehidupan organisasi, memerlukan 

                                                      
66Ibid., 40.  
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kehadiran pengelola yang memiliki 

kemampuan dan keterampilan tentang 

hubungan kemanusiaan untuk memengaruhi 

orang lain dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien.67 

Dari penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa peran dan tugas kepala 

sekolah menyusun merencanakan, 

mengorganisasikan, menggerakkan dan 

mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki 

untuk mencapai tujuan pendidikan. 

 

 

 

 

                                                      
67Ibid., 41.   
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5. Konsep Budaya Religius 

a. Pengertian Budaya 

Menurut Edward B. Tylor, kebudayaan 

merupakan keseluruhan yang kompleks, yang 

d dalamnya terandung pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hokum, adat 

istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain 

yang didapat seseorang sebagai anggota 

masyarakat. Adapun menurut selo soemardjan 

dan soelaiman soemardi, kebudayaan adalah 

sarana hasil karya, rasa, dan cipta 

masyarakat.68 

Herskovits memandang kebudayaan 

sebagai sesuatu yang turun-temurun dari suatu 

generasi ke generasi yang lain, dan disebut 

                                                      
68 Hikmat, Manajemen Pendidikan ( Bandung : CV Pustaka 

Setia, 2009),  203.  
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superorganic. Menurut  Andreas Eppink, 

kebudayaan mengandung keeluruhan struktur 

sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi 

sebagai ciri khas suatu masyarakat.69 

Dengan pengertian-pengertian diatas, 

makna kebudayaan berpijak dari dua kata 

kunci, yaitu budi dan daya yang kontennya 

adalah budi artinya akal dan hati sebagai 

perwujudan dari daya adalah karya, cipta, dan 

karsa manusia. Jadi, kebudayaan itu berpikir 

dan merasakan segala bentuk kehidupan 

manusia  yang diwujudkan ke dalam sebuah 

karya yang nyata. Karya dapat berbentuk 

                                                      
69 Ibid., 203.  
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perilaku, karya seni, nilai, falsafah hidup, 

ideologi, agama, dan sebagainya.70 

Budaya atau culture merupakan istilah 

yang datang dari disiplin antropologi sosial. 

Dalam dunia pendidikan budaya dapat 

digunakan sebagai salah satu transmisi 

pengetahuan, karena sebenarnya yang tercakup 

dalam budaya sangatlah luas. Budaya laksana 

software yang berada dalam otak manusia, 

yang menuntun persepsi, mengidentifikasi apa 

yang dilihat, mengarahkan fokus pada suatu 

hal, serta menghindar dari yang lain. 71 

Jadi yang dinamakan budaya adalah 

totalitas pola kehidupan manusia yang lahir 

                                                      
70  Ibid., 203. 
71 Muhammad Fathurrohman, “Pengembangan Budaya 

Relegius Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” Jurnal Pengembangan 

Budaya Relegius. Vol. 04 No. 01, ( Juni, 2016), 24.  
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dari pemikiran dan pembiasaan yang 

mencirikan suatu masyarakat atau penduduk 

yang ditransmisikan bersama. Budaya 

merupakan hasil cipta, karya dan karsa 

manusia yang lahir atau terwujud setelah 

diterima oleh masyarakat atau komunitas 

tertentu serta dilaksanakan dalam kehidupan 

sehari-hari dengan penuh kesadaran tanpa 

pemaksaan dan ditransmisikan pada generasi 

selanjutnya secara bersama.72 

b. Pengertian Religius 

Agama (religion) dalam pengertiannya 

yang paling umum diartikan sebagai sistem 

orientasi dan obyek pengabdian. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata religius 

                                                      
72Ibid.,25.  
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berarti hal yang bersifat religi, bersifat 

keagamaan. Religi yang dimaksud adalah 

memiliki kepercayaan akan adanya kekuatan 

Adikodrati di atas manusia. Adapun pengertian 

lain dari religius adalah keterikatan manusia 

terhadap Tuhan sebagai sumber ketentraman 

dan kebahagiaan.73  

Religius biasa diartikan dengan kata 

agama. Agama menurut Frazer, sebagaimana 

dikutip Nuruddin, adalah sistem kepercayaan 

yang senantiasa mengalami perubahan dan 

perkembangan sesuai dengan tingkat kognisi 

seseorang. Sementara menurut Clifford Geertz, 

sebagaimana dikutip Roibin, agama bukan 

                                                      
73 Nurul Qonaah, “Telaah Nilai Relegius dalam Kumpulan 

Puisi Surat Cinta dari Aceh” Jurnal Artikulasi. Vol.10 No.2, Agustus 

20113, 728.  
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hanya masälah spirit, melainkan telah terjadi 

hubungan intens antara agama sebagai sumber 

nilai dan agama sebagai sumber kognitif. 

Pertama, agama merupakan pola bagi tindakan 

manusia (patter for behaviour). Dalam hal ini 

agama menjadi pedoman yang mengarahkan 

tindakan manusia. Kedua, agama merupakan 

pola dari tindakan manusia (pattern of 

behaviour). Dalam hal ini agama dianggap 

sebagai hasil dari pengetahuan dan 

pengalaman manusia yang tidak jarang telah 

melembaga menjadi kekuatan mistis.74 

Menurut Madjid, agama bukan hanya 

kepercayaan kepada yang ghaib dan 

melaksanakan ritual-ritual tertentu. agama 

                                                      
74 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan, 48.  
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adalah keseluruhan tingkah laku manusia yang 

terpuji, yang dilakukan demi memperoleh 

ridha Allah. Agama, dengan kata lain, meliputi 

keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup 

ini, yang tingkah laku itu membentuk keutuhan 

manusia berbudi luhur (ber-akhlaq karimah), 

atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan 

tanggung jawab pribadi di hari kemudian. Iadi 

dalam hal ini agama mencakup totalitas 

tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-

hari yang dilandasi dengan iman kepada Allah, 

sehingga seluruh tingkah lakunya berlandaskan 

keimanan dan akan membentuk akhlak 

karimah yang terbias dalam pribadi dan 

perilakunya sehari-hari.75 

                                                      
75 Ibid., 49. 
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c. Nilai Religius 

Menurut Gordon Alport, sebagaimana 

dikutip Mulyana, nilai adalah keyakinan yang 

membuat seseorang bertindak atas dasar 

pilihannya. Jadi nilai merupakan suatu 

keyakinan atau kepercayaan yang menjadi 

dasar bagi seseorang atau sekelompok orang 

untuk memilih tindakannya atau menilai suatu 

yang bermakna atau tidak bermakna bagi 

kehidupannya.76 

Berdasarkan hasil penelitian Ekosusilo, 

nilai-nilai yang bersumber dari agama yang 

tercermin dalam budaya organisasi sekolah 

unggul yaitu; Nilai dasar ajaran Islam yaitu 

tauhid, Nilai ibadah, Nilai kesatuan antara 

                                                      
76 Ibid., 28. 
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dunia dan akhirat serta antara ilmu agama dan 

ilmu umum, Nilai perjuangan, Nilai 

tanggungjawab, Nilai keikhlasan, nilai 

kualitas, nilai kedisiplinan, nilai keteladanan, 

nilai persaudaraan dan kekeluargaan dan nilai-

nilai pesantren, yaitu: kesederhanaan atau 

kesahajaan, tawadhu’ (rendah hati), dan 

sabar.77 

Nilai religius (keberagamaan) 

merupakan salah satu dari berbagai klasifikasi 

nilai di atas. Nilai religius bersumber dari 

agama dan mampu merasuk ke dalam intimitas 

jiwa. Nilai religius perlu ditanamkan dalam 

lembaga pendidikan untuk membentuk budaya 

                                                      
77 Chusnul Chotimah dan Muhammad Fathurrohman, 

Komplemen Manajemen Pendidikan Islam Konsep Inergasi Pelengkap 

Manajemen Pendidikan Islam (Yogjakarta: Teras, 2014), 360 



97 

 

 
 

religius yang mantab dan kuat di lembaga 

pendidikan tersebut.78 Berikut ini penjelasan 

macam-macam dari nilai religius:  

1) Nilai Ibadah  

Ibadah merupakan bahasa Indonesia 

yang berasal dan“ bahasa Arab, yaitu dari 

masdar’abada yang berarti penyembahan. 

Sedangkan secara istilah berarti khidmat 

kepada Tuhan, taat mengetjakan 

perintahNya dan menjauhi laranganNya. 

Jadi ibadah adalah ketaatan manusia 

kepada Tuhan yang diimplementasikan 

dalam kegiatan sehari-hari misalnya 

sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya.79 

                                                      
78 Ibid., 360.  
79 Laila Nur Hamidah, Strategi Internalisasi Nilai-Nilai 

Religius Siswa Melalui Progam Kegiatan Keagamaan di SMAN 1 
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Nilai ibadah perlu ditanamkan kepada diri 

seorang anak didik, agar anak didik 

menyadari pentingnya beribadah kepada 

Allah.80 

Sebagai seorang pendidik, guru tidak 

boleh lepas dari tahggung jawab begitu 

saja, namun sebagai seorang pendidik 

hendaknya senantiasa mengawasi anak 

didiknya dalam melakukan ibadah, karena 

ibadah tidak hanya ibadah kepada Allah 

atau ibadah mahdlah saja, namun juga 

mencakup ibadah terhadap sesama atau 

ghairu mahdlah. Ibadah di sini tidak hanya 

terbatas pada menunaikan shalat, 

                                                                                                           
Malang dan MAN 1 Malang, Tesis, Progam Magister Pendidikan 

Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negri Maulana Malik 

Ibrahim Malang  2016,  31.   
80 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan, 60  
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puasa,mengeluarkan zakat dan beribadah 

haji serta mengucapkan syahadat tauhid 

dan syahadat Rasul, tetapi juga mencakup 

segala amal, perasaan manusia, selama 

manusia itu dihadapkan karena Allah 

SWT. Ibadah adalah jalan hidup yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan serta 

segala yang dilakukan manusia dalam 

mengabdikan diri kepada Allah SWT.81  

2) Nilai Ruhul Jihad  

Ruhul Jihad artinya adalah jiwa yang 

mendorong manusia untuk bekerja atau 

berjuang dengan sungguh-sungguh.” Hal 

ini didasari adanya tujuan hjdup manusia 

yaitu hablum minallah, hablum min al-nas 

                                                      
81 Ibid., 61 
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dan hablum min al-alam. Dengan adanya 

komitmen ruhul jihad, maka aktualisasi 

diri dan unjuk kerja selalu didasari sikap 

berjuang dan ikhtiar dengan sungguh-

sungguh.82  

3) Nilai Akhlak dan Kedisiplinan 

Akhlak adalah kelakuan yang ada 

pada diri manusia dalam kehidupan sehari-

hari. Maka dari itu ayat di atas ditunjukkan 

kepada Nabi Muhammad yang 

mempunyai kelakuan yang baik dalam 

kehidupan yang dijalaninya sehari-hari. 83  

Sementara itu dari tinjauan 

terminologis, terdapat berbagai pengertian 

                                                      
82 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan, 62 
83 Ibid., 63. 
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antara lain sebagaimana Al Ghazali, yang 

dikutip oleh Abidin Ibn Rusn, 

menyatakan: ”Akhlak adalah suatu sikap 

yang mengakar dalam jiwa yang darinya 

lahir berbagai perbuatan dengan mudah 

dan gampang, tanpa perlu pemikiran dan 

pertimbangan” Bachtiar Afandie, 

sebagaimana yang dikutip oleh Isngadi, 

menyatakan bahwa “akhlak adalah ukuran 

segala perbuatan manusia untuk 

membedakan antara yang baik dan yang 

tidak baik, benar dan tidak benar, halal 

dan haram.” Sementara itu Akhlak dalam 

bukunya Meretas Pendidikan Islam 

Berbasis Etika, mengatakan, bahwa 

”akhlak adalah sistem perilaku sehari-hari 
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yang dicerminkan dalam ucapan, sikap 

dan perbuatan”.84  

Sedangkan kedisiplinan itu 

termanifestasi dalam kebiasaan manusia 

ketika melaksanakan ibadah rulin setiap 

hari. Semua agama mengajarkan suatu 

amalan yang dilakukan sebagai rutinitas 

penganutnya yang merupakan sarana 

hubungan amara manusia dengan pencipta 

Nya. Dan itu terjadwal secara rapi. 

Apabila manusia melaksanakan ibadah 

dengan tepat waktu, maka secara otomatis 

tetanam nilai kedisiplinan dalam diri orang 

tersebut. Kemudian apabila hal itu 

                                                      
84Ibid., 64.  
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dilaksanakan secam lerus menerus maka 

akan menjadi budaya religius.85 

4) Keteladanan  

Nilai keteladanan ini tercermin dari 

perilaku guru. Keteladanan merupakan hal 

yang sangat penting dalam pendidikan dan 

pembelajaran. Bahkan al-Ghazali 

menasehatkan, sebagaimana yang dikutip 

Ibn Rusn, kepada setiap guru agar 

senantiasa menjadi teladan dan pusat 

perhatian bagi muridnya. Ia harus 

mempunyai karisma yang tinggi.  Ini 

merupakan faktor penting yang harus ada 

                                                      
85 Laila Nur Hamidah, Strategi Internalisasi Nilai-Nilai 

Religius Siswa Melalui Progam Kegiatan Keagamaan di SMAN 1 

Malang dan MAN 1 Malang, 32  
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pada diri seorang guru.86 Dalam 

menciptakan budaya relegius di lembaga 

pendidikan, keteladanan merupakan factor 

utama penggerak motivasi peserta didik. 

Keteladanan harus dimiliki oleh guru, 

kepala pendidikan maupun karyawan. Hal 

tersebut dimaksudkan supaya penanaman 

nilai dapat berlangsung secara integral dan 

komprehensif.87 

Menunjukkan keteladanan adalah 

metode yang wajib dilakukan dalam 

membentuk karakter anak. Pendidikan 

baik orang tua maupun guru harus 

menunjukkan perilaku yang sesuai dengan 

                                                      
86 Ibid., 32.   
87 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan, 66. 
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nasihat atau atribut karakter yang ingin 

dibentuk dalam diri anak. Berikut 

dijabarkan beberapa contoh dan tuntutan 

Rasulullah Saw. Yang harus diperhatikan 

dalam mendidik anak: mendidik anak 

dengan keteladanan seperti yang 

dicontohkan Rasulullah (uswatun 

khasanah), yaitu:88 

a)  Keteladanan Rasulullah dalam hal 

ketegaran dan keteguhan hati serta 

kesabaran menghadapi suatu cobaan. 

b) Keteladanan Rasulullah dalam hal 

akhlak mulia (akhlak al-karimah) 

                                                      
88 Ridwan Abdullah dan Muhammad Kadri, Pendidikan 

Karakter; Mengembangkan Karakter Anak yang Islami (Jakarta: Bumi 

Akarsa, 2016), 128.  
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c) Keteladanan dari para Sahabat 

Rasulullah yang mulia. 

5) Nilai amanah dan ikhlas   

Secara elimologi amanah artinya 

dapat dipercaya. Dalam konsep 

kepemimpinan amanah disebut juga 

dengan tanggung jawab. Dalam komeks 

pendidikan, nilai amanah harus dipegang 

oleh seluruh pengelola lembaga 

pendidikan. baik kepala lembaga 

pendidikan, guru, tenaga kependidikan, 

staf, maupun komite di lembaga tersebut, 

serta para siswa. Sedangkan lkhlas secara 

bahasa ikhlas berarti bersih dari campuran 

hal kotor. Secara umum ikhlas berani 



107 

 

 
 

hilangnya rasa pamrih atas segala sesualu 

yang diperbuat.89 

Nilai amanah merupakan nilai 

universal. Dalam dunia pendidikan, nilai 

amanah paling tidak dapat dilihat melalui 

dua dimensi, yaitu akuntabilitas akademik 

dan akuntabilitas publik. Dengan dua hal 

tersebut, maka setiap kinerja yang 

dilakukan akan dapat 

dipertanggungjawabkan baik kepada 

manusia lebih-lebih kepada Allah SWT. 

Nilai amanah ini harus diintemalisasikan 

kepada anak didik melalui berbagai 

kegiatan, misalnya kegiatan ekstra 

                                                      
89 Laila Nur Hamidah, Strategi Internalisasi Nilai-Nilai 

Religius Siswa Melalui Progam Kegiatan Keagamaan di SMAN 1 

Malang dan MAN 1 Malang, 32.  
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kurikuler, kegiatan pembelajaran, 

pembiasaan dan sebagainya. Apabila di 

lembaga pendidikan, nilai ini sudah 

terintemalisasi dengan baik, maka akan 

membentuk karakter anak didik yang jujur 

dan dapat dipercaya. Selain itu, di lembaga 

pendidikan tersebut juga akan terbangun 

budaya religius, yaitu melekatnya nilai 

amanah dalam diri peserta didik.90  

6. Budaya Relegius di Lembaga Pendidikan 

Budaya religius lembaga pendidikan adalah 

upaya terwujudnya nilai-nilai ajaran agama sebagai 

tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi 

yang diikuti oleh seluruh warga di lembaga 

pendidikan tersebut. Dengan menjadikan agama 

                                                      
90 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan, 64 
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sebagai tradisi dalam lembaga pendidikan maka 

secara sadar maupun tidak ketika warga lembaga 

mengikuti tradisi yang telah tertanam tersebut 

sebenarnya warga lembaga pendidikan sudah 

melakukan ajaran agama. 91 

Pembudayaan nilai-nilai keberagamaan 

(religius) dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

antara lain melalui: kebijakan pimpinan sekolah, 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas, 

kegiatan ekstra kurikuler di luar kelas, serta tradisi 

dan perilaku warga lembaga pendidikan secara 

kontinyu dan konsisten, sehingga tercipta religious 

culture dalam lingkungan lembaga pendidikan.92 

                                                      
91 Muhammad Fathurrohman, “Pengembangan Budaya 

Relegius dalam Meningkatkan M -utu Pendidikan” Jurnla 

Pengembangan Budaya Relegius,  27. 
92 Ibid., 27. 
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Kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan 

budaya religius (religious culture) di lingkungan 

lembaga pendidikan antara lain: 93  

1) Melakukan kegiatan rutin yaitu pengembangan 

kebudayaan religius secara rutin berlangsung 

pada hari-hari belajar biasa di lembaga 

pendidikan. Kegiatan rutin ini dilakukan dalam 

kegiatan sehari-hari yang terintegrasi dengan 

kegiatan yang diprogamkan, sehingga tidak 

memerlukan waktu khsus. 

2) Menciptakan lingkungan lembaga pendidikan 

yang mendukung dan menjadi laboratorium 

bagi penyampaian pendidikan agama, sehingga 

lingkungan dan proses kehidupan semacam ini 

bagi para peserta didik benar-benar 

                                                      
93Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan,108-111. 
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memberikan pendidikan tentang caranya belajar 

beragama. Lembaga pendidikan mampu 

menanamkan sosialisasi dan nilai yang dapat 

menciptakan generasi-generasi yang berkualitas 

dan berkarakter kuat, sehingga menjadi prilaku-

prilaku utama kehidupan di masyarakat. 

Suasana lingkungan ini dapat membimbing 

peserta didik agar mempunyai akhlak mulia, 

perilaku jujur, disiplin dan semangat sehingga 

akhirnya menjadi dasar untuk meningkatkan 

kualitas drinya.  

3) Pendidikan agama tidak hanya disampaikan 

sexara formal oleh guru agama dengan materi 

pelajaran agama dalam suatu proses 

pembelajaran, namun dapat pula dilakukan di 

luar proses pembelajaran dalam kehidupan 
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sehari-hari. Guru bisa memberikan pendidikan 

agama secara spontan ketika  menghadapi sikap 

atau perilaku peserta didik yang tidak sesuai 

ajaran agama. 

4) Menciptakan situasi atau keadaan religius. 

Tujuannya mengenalkan kepada peserta didik 

tentang pengertian agama dan tatacara 

pelaksanaan agama tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh karena itu keadaan atau situasi 

keagamaan di sekolah yang dapat diciptakan 

antara lain pengadaan peralatan peribadatan  

seperti tempat untuk shalat (masjid atau 

mushola), peci, sarnung, mukena, sajadah atau 

pemgadaan al-Qur’an.  

5) Memberi kesempatan kepada peserta didik 

sekoah atau madrasah untuk mengekspresikan 
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dii, menumbuhkan bakat, minat dn kreativitas 

pendidikan agama dalam keterampilan dan seni, 

seperti membaca al-Qur’an, adzan, sari tilawah,  

serta untuk mendorong peserta didik sekolah 

mencintai kitap suci, dan meningkatkan minta 

peserta didik untuk membaca, menulis serta 

mempelajari isi kandungan al-Qur’an.   

7. Proses Pembentukan Budaya Religius di 

Lembaga Pendidikan  

Secara umum budaya dapat terbentuk 

secara prescriptive dan dapat juga secara 

terprogram sebagai learning process atau solusi 

terhadap suatu masalah. Pertama terbentuknya 

budaya religius di lembaga pendidikan melalui 

penurutan, peniruan, penganutan, dan penataan 

suatu skenario (tradisi, perintah) dari atas atau dari 
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luar pelaku budaya yang bersangkutan. Pola ini 

disebut pola pelakonan, modelnya sebagai 

berikut:94 

 

  

 

Gambar 1.2 Pola Pelakonan 

Kedua adalah pembentukan budaya secara 

terprogram melalui learning process. Pola ini 

bermula dari dalam diri pelaku budaya dan suara 

kebenaran, keyakinan, anggapan dasar atau dasar 

yang dipegang teguh sebagai pendirian, dan 

diaktualisasikan menjadi kenyataan melalui sikap 

dan perilaku. Kebenaran itu diperoleh melalui 

                                                      
94 Chusnul Chotimah dan Muhammad Fathurrohman, 

Komplemen Manajemen Pendidikan Islam Konsep Inergasi Pelengkap 

Manajemen Pendidikan Islam,370-371 

Skenario dari 

atas 

Penataa
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Pengatura
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Peniruan Penurutan 
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pengalaman atau pengkajian trial and error dan 

pembuktiannya adalah peragaan pendiriannya 

tersebut. Itulah sebabnya pola aktualisasinya ini 

disebut pola peragaan.95  

Budaya religius yang telah terbentuk di 

lembaga pendidikan beraktualisasi ke dalam dan ke 

luar pelaku budaya menurut dua cara. Aktualisasi 

budaya ada yang berlangsung secara covert 

(samar/tersembunyi) dan ada yang overt 

(jelas/terang). Yang pertama adalah aktualisasi 

budaya yang berbeda antara aktualisasi ke dalam 

dengan ke luar, ini disebut covert, yaitu seseorang 

yang tidak berterus terang, berpura-pura, lain di 

mulut lain di hati, penuh kiasan, dalam bahasa 

lambing, ia diselimuti rahasia. Yang kedua adalah 

                                                      
95 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan, 103. 
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aktualisasi budaya yang tidak menunjukkan 

perbedaan antara aktualisasi ke dalam dengan 

aktualisasi ke luar, ini disebut dengan overt. Pelaku 

overt selalu berterus terang dan langsung pada 

pokok pembicaraan.96 

 

 

                                                      
96 Ibid., 104. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pendekatan 

deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan hasil 

temuan yang diperoleh setelah penelitian. Metode 

penelitian kualitatif disebut metode penelitian 

naturalistik sebab penelitiannya dilaksanakan saat 

kondisi yang alamiah (natural setting); dikatakan 

juga sebagai metode etnographi,  sebab pada 

awalnya metode ini banyak digunakan untuk 

penelitian bidang antropologi budaya; dikatakan 

sebagai metode kualitatif,  sebab data yang 

terkumpul dan analisinya lebih bersifat kualitatif.  

117 
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Penelitian ini dilaksankan pada obyek yang alamiah. 

Obyek yang alamiah yaitu obyek yang berkembang 

apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti pada 

obyek penelitian.97 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian 

kualitatif studi kasus, karena peran kepala sekolah 

dalam mengembangkan budaya relegius pendidikan 

di SMK Cendekia Madiun akan berbeda dengan 

peran kepala sekolah di lembaga lain, sehingga 

peneliti memilih studi kasus. Studi kasus yakni suatu 

penelitian yang berusaha menemukan makna, 

menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan 

pemahaman dari individu, kelompok atau situasi.98 

                                                      
97 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (Bandung: Alfabeta, 2017), 14-15. 

98  Fatimah, “Peran Kepala Sekolah Sebagai Educator dalam 

Membangun Budaya Relegius di SMPN 1 Kebonsari,” (Skripsi, IAIN, 

Ponorogo, 2017), 41-42. 
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Dimana untuk mengetahui proses Membangun 

Budaya Relegius, diperlukan data dari Kepala 

Sekolah, Waka Kurikulum, data dari guru  serta 

memerlukan penelusuran mendalam mengenai 

membangun budaya relegius yang digunakan 

sekolah tersebut. Untuk itu analisis kualitatif sangat 

cocok dalam penelitian ini. 

2. Kehadiran Peneliti 

Instrument penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan penelitian dalam 

pengumpulan data agar pekerjaanya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik dalam arti lebih lengkap dan 

sistematis sehigga lebih mudah diolah. Instrument 

penelitian digunakan untuk mengukur nilai variable 

yang diteliti. Dengan demikian jumlah instrument 
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yang akan digunakan untuk penelitian akan 

tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.99 

Dalam penelitian kualitatif, data masih belum 

diketahui, sumber data belum terindentifikasi secara 

jelas atau pasti, dan cara-cara menggali data belum 

diketahui baik dalam mengeksplorasi maupun 

mengungkap data, sehingga keberadaan alat 

pengumpul data pokok betul-betul dibutuhkan. 100 

Maka dalam penelitian ini instrument 

pokoknya adalah peneliti sendiri dikarenakan 

penelitian kualitatif memiliki keleluasaan dalam 

melakukan penelitian dan mengetahui kemungkinan 

yang terjadi di lapangan. Peneliti dibantu dengan alat 

bantu berupa panduan wawancara (interview guide), 

                                                      
99 Yunita Krisanti, “Pembentukan Budaya Relegius di Sekolah 

Dasar Islam Surya Buana M-alang,” (Skripsi, UIN, Malang, 2015), 46.  

100 Ibid., 46.  
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panduan pengamatan (Observation sheet), dan 

sebagainya. Peneliti akan mencari jawaban atas 

permasalahan yang ada di lapangan sesuai dengan 

focus penelitian yang telah dijelaskan sebelumya.101 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 

lokasi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Cendekia Madiun yang terletak di Jl. Letkol 

Suwarno Kanigoro Katoharjo Kota Madiun Provinsi 

Jawa Timur (69765102) dengan subjek penelitian 

adalah semua siswa pada tahun 2018/2019.  

Peneliti memilih tempat tersebut karena 

memiliki budaya religius dan pendidikan 

Vokasional. Kegiatanpun ada yang dilakukan dengan 

nilai-nilai keislaman maupun kejuruan sesuai dengan 

                                                      
101Ibid., 46.  
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nama lembaga yaitu Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). Peneliti ingin mengetahui tentang 

pembentukan budaya relegius di sekolah tersebut 

terkait dengan proses, bentuk-bentuk kegiatan 

religius, factor penghambat dan factor pendukung 

maupun kegiatan pendidikan vokasional di lembaga 

tersebut. 

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.102 Begitu juga dalam penelitian ini, peneliti 

berusaha mengumpulkan data dari beberapa sumber 

yang bersangkutan antara lain Kepala Sekolah, 

Waka Kurikulum, Guru dan karyawan SMK 

                                                      
102 Ibid, 48.  
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Cendekia Madiun, dimana siswa-siswi tersebut tidak 

hanya diperlukan sebagai objek penelitian yang 

diamati, dan juga aktif dalam kegiatan penelitian 

yang akan dilakukan.  Berkat dengan hal tersebut 

maka jenis data penelitian ini dibagi menjadi : 

a. Data kata-kata/lisan, Pencatatan data utama ini 

dilakukan melalui kegiatan wawancara yaitu 

penelitian melakukan interview kepada sumber 

informasi dilokasi penelitian. Dalam hal ini 

adalah Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Guru 

dan Peserta didik SMK Cendekia Madiun. 

b. Data tertulis, Data ini dapat diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

budaya religius pada pendidikan vokasional di 

SMK Cendekia Madiun. 
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c. Foto/Gambar, merupakan alat bantu sekaligus 

penunjang dalam mengumpulkan data. Dalam 

penelitian ini foto atau gambar digunakan 

sebagai sajian data yang berupa benda maupub 

peristiwa terkait dengan budaya religius pada 

pendidikan vokasional di SMK Cendekia 

Madiun. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah observasi atau pengamatan, wawancara, dan 

dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena 

dapat di mengerti maknanya secara baik, apabila 

dilakukan interaksi dengan subyek melalui 

wawancara mendalam dan observasi, dimana 

fenomena tersebut berlangsung dan selain itu untuk 

melengkapi data penelitian diperlukan dokumentasi 
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(tentang bahan-bahan yang ditulis atau tentang 

subyek). Dalam mendapat data yang diperlukan 

sebagai bahan pembuatan laporan penelitian, ada 

beberapa teknik, atau metode yang dilakukan oleh 

peneliti dan disesuaikan dengan jenis penelitian 

kualitatif yaitu : 

a. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melaksanakan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-

hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada 

laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau 
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setidak-setidaknya pada pengetahuan dan atau 

keyakinan pribadi.103 

Peneliti memilih wawancara terstruktur 

juga wawancara tidak struktur. Secara struktur 

karena dengan merancang terlebih dahulu 

pertanyaan serta alternatif jawaban yang 

mungkin yang akan diutarakan oleh nara 

sumber, wawancara akan menghasilkan data 

yang maksimal dan runtut. Sedangkan 

wawancara tidak terstruktur, untuk menambah 

keakraban antara peneliti dengan narasumber, 

pertanyaan yang dilontarkan tidak berpatok pada 

rencana yang tertulis, namun masih bertanya 

seputar peran kepala sekolah dalam 

mengembangkan budaya relegius. 

                                                      
103  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 319. 
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b. Observasi  

Nasution (1998) menyatakan bahwa, 

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. 

Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan 

data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi. Data itu 

dikumpulkan dan sering dengan batuan berbagai 

alat yang sangat canggih, sehingga benda benda 

yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun 

yang sanagt jauh (benda ruang angkasa) dapat 

diobservasi dengan jelas.104 

Observasi yang digunakan adalah 

observasi partisipatif, peneliti akan terjun 

langsung ke SMK Cendekia Madiun yang 

terletak di Kanigoro Kota Madiun ini sebagai 

                                                      
104 Ibid., 314. 
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kependidikan, dan siswa supaya dapat 

memperoleh data yang maksimal serta akurat, 

karena telah masuk dalam ranan sekolah, dan 

mengikuti segala kegiatan yang dilakukan di 

sekolah, lebih dekat dengan narasumber dan 

informan. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi, digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber bukan 

manusia, sumber ini terdiri dari dokumen 

gambar atau foto dan rekaman. Rekaman 

sebagai setiap tulisan atau peryataan yang 

dipersiapkan untuk individual atau organisasi 

dengan tujuan membuktikan adanya suatu 

peristiwa atau memenuhi accounting. 

Sedangkan dokumen yang digunakan untuk 
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mengacu selain rekaman, yaitu dipersiapkan 

secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti 

surat-surat, buku harian, catatan khusus, foto-

foto dan sebagainya.105. 

6. Teknik Analisis data 

Setelah seluruh data dan informasi 

terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

pengolahan dan analisa data. Dalam hal analisis data 

kualitatif, Bondan menyatakan bahwa “Data 

analysis is the process of systematically searching 

and arranging the interview transcripts, fieldnote, 

and other materials that you accumulate to increase 

your own understandingbof them and to enable you 

to present what you have discovered to others” 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

                                                      
105  Ibid., 320. 
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secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami,  dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis 

data dilaksanakan dengan cara mengorganisasikan 

data, menjabarkannya ke dalam unit-unit,  

melakukan sintesa,  menyusun ke dalam pola,  

memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari,  dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.106 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan 

Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, 

analisis data Kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, 

                                                      
106 Ibid., 337.  
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penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi.107 Adapun langkah-langkah 

analisisnya sebagai berikut : 

Gambar 1.3 Langkah-langkah analisis data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik analisa kualitatif adalah tekhnik analisa 

yang digunakan untuk menganalisa data kualitatif, 

                                                      
107 Ariesto Hudi Sutopo, Adrianus Arief, Terampil Mengelola 

Data Kualitatif dengan Nvivo (Jakarta: kencana, 2010), 10. 
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si 
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dalam hal ini ada 3 tahap yang menjadi rangkaian 

analisa proses, yaitu:108 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajam, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik 

dan diverifikasi. Dalam proses Reduksi data ini, 

peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan 

terhadap data yang hendak dikode, mana yang 

dibuang. Mana yang merupakan ringkasan, dan 

cerita - cerita yang sedang berkembang.109 

                                                      
108 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan R 

& D, 244. 
109 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian 

Pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogjakarta: Andi Publisher, 

2010), 199. 
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Data yang direduksi oleh penulis adalah 

data tentang hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang meliputi peran kepala sekolah 

dalam membangun budaya relegius terhadap 

pendidikan vokasional, faktor pendukung dan 

penghambat dalam menjalankan peran kepala 

sekolah di SMK Cendekia Madiun. 

2. Penyajian data  

Penyajian data merupakan sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dengan melihat penyajian data, 

peneliti akan dapat memahami apa yang sedang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan 

Berdasarkan atas pemahaman yang didapat 

peneliti dari penyajian data tersebut. Adapun 
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penyajian data yang baik merupakan suatu cara 

gang pokok bagi analisis Kualitatif yang valid. 

Beberapa bentuk penyajian data adalah bentuk 

matriks, grafik, jaringan, bagan, dan 

sebagainya.110 

Data yang di sajikan oleh peneliti adalah 

data mengenai peran kepala sekolah dalam 

membangun budaya relegius terhadap 

pendidikan vokasional di SMK Cendekia 

Madiun. 

3. Penarikan kesimpulan  

Langkah selanjutnya adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian ini 

data-data yang didapatkan berupa penjelasan 

dan pemahaman mengenai peran kepala sekolah 

                                                      
110 Djunaidi Ghony dan  Fauzan Almansyur, Metodologi 

Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 308. 
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sebagai manajer dalam mengembangkan budaya 

relegius di sekolah (penelitian kualitatif SMK 

Cendekia Madiun) yang dikemukakan dalam 

bentuk penyajian data kemudian data tersebut 

dianalisis untuk memperoleh kesimpulan 

sementara. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang kredibel. Dengan 

demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif 
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mungkin dapat menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 

bahwa maslah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara 

dan akan berkembang setelah penelitian berada 

di lapangan.111  

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam melakukan pengecekan keabsahan 

temuan dilakukan hal-hal sebagai berikut ini : 

a. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Keajegan Pengamatan berarti mencari 

secara konsisten interpretasi berbagai cara dalam 

kaitan dengan proses dengan  analisis atau 

tentatif. Mencari usaha yang konstan  membatasi 

                                                      
111 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 345. 
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berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat 

diperhitungkan dan apa yang tidak dapat.112 

Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan 

peneliti dengan cara mengadakan pengamatan 

dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap peran kepala sekolah dalam 

membangun budaya religius terhadap 

pendidikan vokasional di SMK Cendekia 

Madiun.  

b. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak 

                                                      
112 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 329. 
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digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber 

lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan berbeda diperoleh melalui waktu 

dan alat yang itu dapat dicapai penelitian 

kualitatif. Hal dapat dicapai dengan jalan: (1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara;(2) membandingkan apa 

yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan nya secara pribadi, (3) 

membandingkan apa yang dikatakan orang-

orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu; (4) 

membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, yang 
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dikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerin- tahan; (5) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.113 

Contoh penerapan triangulasi dengan 

sumber dalam konteks penelitian ini adalah 

wawancara dengan observasi. Mengenai peran 

kepala sekolah dalam membangun budaya 

relegius terhadap pendidikan vokasional di SMK 

Cendekia Madiun. 

8. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini 

ada empat tahapan. Adapun tahapan tersebut antara 

lain : 114 

                                                      
113. Ibid,,330.  

114 Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakata : 

Kurnia Kalam Semesta, 200-3), 16.     
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a. Tahap pra lapangan 

Meliputi: menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan, persoalan etika 

penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan  

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan 

dibagi atas tiga bagian, yaitu memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasui lapangan, 

dan berperanserta dambil mengumpulkan data. 

c. Analisis Data 

Pekerjaan ini Meliputi: analisis sebelum 

dan sesudah pengumpulan data.115 Dalam tahap 

                                                      
115. Ibid, 127-148 
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ini, peneliti melakukan analisis terhadap data-

data yang telah dikumpulkan melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi.  

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian 

Dalam tahap ini, data yang telah berhasil 

diumpulkan ituditeliti dengan cermat, diatur, 

diklarifikasikan, dipaparkan atau dianalisis, dan 

kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang 

keseluruhannya tertuang dalam bentul laporan 

hasil penelitian.  
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 BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SMK Cendekia Madiun116 

Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan 

Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PPLP PT PGRI) adalah suatu badan penyelenggara 

pendidikan yang mula-mula bernama Yayasan 

Pembina Lembaga Perguruan Tinggi Persatuan Guru 

Republik Indonesia (YPLP PT PGRI) yang didirikan 

AKTE NOTARIS Nomor 103 tanggal 31 Mei 1985. 

Notaris : RN. SINULINGGA, dengan Ketua Yayasan 

: Tuan Saiman, B.A. 

                                                      
116Lihat Transkip Dokumentasi nomor : 01/D/15-III/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian. 
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Pada tahun 2010 didaftarkan ke 

MENKUMHAM untuk mendapatkan pengesahan dan 

diijinkan berdasarkan surat keputusan Akta Notaris 

ASNI ARPAN, S.H Nomor 04 tanggal 02 September 

2010, serta mendapat pengesahan dari 

MENKUMHAM sesuai dengan Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

NO.:AHU-03.AH.06. Tahun 2011. 

SMK Cendekia Madiun sebagai sekolah 

laboratorium IKIP PGRI Madiun dipersiapkan sebaik-

baiknya dalam segala har agar dapat memberikan 

kontribusi positif kepada Perkumpulan dan IKIP PGRI 

Madiun pada khususnya serta masyarakat pada 

umumnya.  

Kebijakan kemendiknas yang tertuang dalam 

renstra progam penguatan kebijakan kemendiknas 
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dengan RPJM Bapenas, salah satunya adalah 

pengembangan sekolah yang berbasis keunggulan 

local di setiap kabupaten/kota. Khusus SMK 

Kemendiknas memiliki kebijakan meningkatkan rasio 

70% SMK Sampai dengan 2015. 

Berpijak hal tersebut diatas, PPLP PT PGRI 

Madiun ikut serta berpatisipasi aktif dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu 

menyelenggarakan pendidikan di tingkat menengah 

dengan wadah Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK)”CENDEKIA” Madiun. Dalam rangka 

pendirian SMK Cendekia Madiun tersebut, Ketua 

PPLP PT PGRI Madiun mengeluarkan surat tugas No 

:013/E/PPLP PT “CENDEKIA” Madiun . 

Pada tanggal 1 Maret 2011, PPLP PT PGRI 

Madiun mengeluarkan surat keputusan PPLP PT 
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PGRI Madiun, Nomor : 082/C/PPLP PT 

PGRI/2011/SK, tentang pengangkatan kepala sekolah 

menengah kejuruan CENDEKIA Madiun, menetapkan 

mengangkat saudara Drs.Jatiman, M.Pd. sebagai 

kepala sekolah menengah kejuruan CENDEKIA 

Madiun masa bakti 2011-2014. 

Pada tanggal 1 Maret 2012, PPLP PT PGRI 

Madiun mengeluarkan surat keputusan PPLP PT 

PGRI Madiun, nomor : 115/C/PPLP PT PGRI Madiun 

mengeluarkan Surat Keputusan PPLP PT PGRI 

Madiun, nomor : 115/C/PPLP PT PGRI/2012/SK, 

tentang pergantian kepala Sekolah atas nama Drs. 

Jatiman, M.Pd. digantikan Kasno, S.Ag., M.KPd. 

Pada tanggal 03 Maret 2012, SMK 

CENDEKIA Madiun telah memperoleh izin pendirian 

Sekolah Menengah Kejuruan Cendekia Madiun yang 
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telah ditetapkan melalui keputusan kepala dinas 

pendidikan, kebudayan, pemuda dan olahraga Kota 

Madiun Nomor 420.401.104/969/2012. Mengacu pada 

surat keputusan Direktur Jendral Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor 

251/C/Kep/min/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang 

spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan, 

maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

CENDEKIA Madiun, Menyelenggarakan: 

1. Bidang studi keahlian progam studi keahlian 

kopetensi keahlian : Tegnologi Informasi dan 

Komunikasi Teknik Komputer dan Informatika 

MULTIMEDIA 

2. Bidang studi keahlian progam studi keahlian 

kopetensi keahlian : Tegnologi Informasi dan 
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Komunikasi Teknik Komputer dan Informatika 

ANIMASI 

3. Bidang studi keahlian progam studi keahlian 

kopetensi keahlian : Bisnis dan Manajemen 

Keuangan PERBANGKAN   

2. Letak Geografis117 

SMK CENDEKIA Madiun adalah salah satu 

lembaga pendidikan di Madiun.  Kalau ditinjau dari 

letak geografisnya berada di Jl. Letkol Suwarno. 

Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo Kota 

Madiun. 

Secara geografis Kota Madiun terletak pada 

111° BT - 112° BT dan 7° LS - 8° LS dan berbatasan 

langsung dengan Kecamatan Geger di sebelah selatan 

, sebelah timur dengan Kecamatan Wungu, dan 

                                                      
117Lihat Transkip Dokumentasi nomor: 02/D/15-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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sebelah barat dengan Kabupaten Magetan. Kota 

Madiun hampir berbatasan sepenuhnya dengan 

Kabupaten Madiun, serta dengan Kabupaten Magetan 

di sebelah Barat. Bengawan Madiun mengalir di kota 

ini, merupakan salah satu anak sungai terbesar 

Bengawan Solo.  

Kota Madiun terletak pada daratan dengan 

ketinggian 63 meter hingga 67 meter dari permukaan 

air laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari 

permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan 

daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan 

air laut terletak di sebelah di selatan. Rentang 

temperatur udara antara 20 °C hingga 35 °C.[1] Rata-

rata curah hujan Kota Madiun turun dari 210 mm pada 

tahun 2006 menjadi 162 mm pada tahun 2007. Rata-

rata curah hujan tinggi terjadi pada bulan-bulan di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Madiun
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Magetan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Bengawan_Madiun
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengawan_Solo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Madiun#cite_note-ReferenceA-1
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awal tahun dan akhir tahun, sedangkan rata-rata curah 

hujan rendah terjadi pada pertengahan tahun.  

Posisinya yang cukup strategis menjadikan 

Madiun berada di jalur utama Surabaya-Yogyakarta. 

Kota ini juga menjadi persimpangan jalur menuju 

Ponorogo dan Pacitan ke arah selatan. Akan 

direncanakan oleh pemerintah Jawa Timur untuk 

membangun jalan bebas hambatan dari Kota Surakarta 

(Tanpa lewat Kota Sragen dan Ngawi) lurus ke barat 

laut sampai Maospati, Magetan kemudian di teruskan 

sampai Kota Madiun dan di teruskan lurus ke timur 

laut melewati Kota Nganjuk sampai di Waru, Sidoarjo 

(Berhubung dengan Tol Surabaya-Gempol), hal ini 

bertujuan untuk membangun Kota Madiun sebagai 

kota metropolitan atau kota singgah yang diharapkan 

dapat membantu permasalahan Kota Surabaya. Oleh 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Pacitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Metropolitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya
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karena itu, Kota Madiun ditetapkan sebagai wilayah 

hinterland atau pusat ekonomi untuk daerah sekitarnya 

dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Perda No 

6/2007). 

Persentase penduduk miskin di Kota Madiun 

jauh lebih rendah dibandingkan dengan persentase 

penduduk miskin di Jawa Timur. Sejak terjadi 

penurunan persentase penduduk miskin pada tahun 

2004 di Kota Madiun yaitu dari 7,9 menjadi 7,1 

selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya persentase 

penduduk miskin selalu mengalami penurunan seperti 

yang diharapkan oleh pemerintah. Tahun 2005 

penduduk miskin Kota Madiun turun 2,74 persen dari 

tahun 2004 disaat penduduk miskin di Jawa Timur 

naik sebesar 3,44 persen. Kemudian turun secara 
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sangat signifikan pada tahun 2006 menjadi 6,32 dan 

tahun 2007 menjadi 5,49 persen. 

Dengan uraian tersebut kita dapat 

menggambarkan kehidupan daerah tersebut yang 

sedikit banyak mempengaruhi eksistensi SMK 

CENDEKIA Madiun. Sedangkan letak SMK 

CENDEKIA Madiun berada di pinggir Kota Madiun 

di kelilingi oleh perkampungan penduduk dan dekat 

dengan kampus UNIPMA  

3. Visi, Misi dan Tujuan118 

Visi:         

Terwujudnya sekolah menengah kejuruan yang unggul 

dalam mengembangkan peserta didik yang terampil, 

kompetitif, beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

YME. 

                                                      
118Lihat Transkip Dokumentasi nomor: 03/D/15-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian.   
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Misi: 

a. Menghasilkan pusat pendidikan dan pelatihan 

yang berstandar nasional dan internasional. 

b. Menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki 

akhak mulia dan berbudi luhur, sebagai 

pembentukam karakter bangsa. 

c.  Menghasilkan lulusan yang memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan yang berkopentitif 

di era global. 

d. Menghasilkan lulusan yang produktif, mandiri 

dan berwawasan lingkungan. 

Tujuan Lembaga: 

a. Mengembangkan sekolah laboratorium 

pembelajaran yang berstandard nasional dan 

internasional. 
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b. Menyiapkan peserta didik yang kompeten, 

memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti 

luhur. 

c. Menyiapkan peserta didik yang memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan. 

d. Membekali peserta didik dengan lifeskill dan 

kompetensi agar produktif dan mandiri. 

e. Membekali peserta didikk dengan pendidikan 

yang berwawasan lingkungan. 

4. Keadaan Guru dan Siswa119 

Guru atau pengajar di SMK CENDEKIA 

Madiun berasal tidak hanya dari Madiun saja tetapi 

banyak juga guru dari luar Madiun dengan pendidikan 

yang sudah tidak diragukan kembali dengan 

pendidikan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. 

                                                      
119Lihat Transkip Dokumentasi nomor: 04/D/15-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian.  
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Total keseluruhan guru yang dimiliki SMK 

CENDEKIA Madiun kurang lebih 20 pendidik dan 2 

tenaga pendidik, Total siswa kurang lebih 133 siswa 

dari kelas X, XI, XII. SMK CENDEKIA Madiun ini 

memiliki Tig jurusan per tingkat kelas, yaitu jurusan 

Multimedia, Perbangkan dan Keuangan Mikro, 

Produksi dan Siaran Progam Televisi. 

5. Sarana dan Prasarana120 

a. Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan adalah semua perangkat 

peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung 

digunakan dalam proses pendidikan, khususnya 

dalam proses belajar mengajar. Semua lembaga 

pendidikan pasti memiliki sarana pendidikan, tidak 

                                                      
120Lihat Transkip Dokumentasi nomor: 05/D/15-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
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terkecuali di SMK CENDEKIA Madiun. Di 

lembaga ini, sarana pendidikan meliputi : 

1) Gedung Sekolah. Lembaga ini mempunyai 

gedung sekolah milik sendiri, yang digunakan 

pada saat pembelajaran, ektrakurikuler, maupun 

kegiatan lainnya yang sedang berlangsung. 

Gedung sekolah ini berlantai 1. 

2) Ruang Kepala Sekolah. Lembaga ini memiliki 

ruang kepala sekolah yang sangat luas dan 

nyaman. Fasilitas kepala sekolah juga memadai. 

Kepala sekolah memiliki ruangan tersendiri 

yang berdampingan dan bersekat dengan waka 

kurikulum dapat digunakan untuk pertemuan 

dengan tamu, berkonsultasi serta  pengaduan 

dari orangtua. 
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3) Ruang Guru. Pada ruangan guru ini tidak seperti 

ruang kepala sekolah yang tidak terlalu sempit. 

Ruang guru ini termasuk paling luas daripada 

ruang kepala sekolah atau ruang kelas, karena 

digunakan untuk semua pendidik dan tenaga 

kependidikan yang ada di lembaga ini. Ventilasi 

udaranya pun nyaman. Di ruang kelas ini rata-

rata jumlah meja dan kursi berjumlah sesuai 

pendidik dan tenaga kependidikan yang 

mengajar di sekolah ini. 

4) Ruang Kelas. Pada sekolah ini terdapat beberapa 

ruang kelas, antara lain: kelas X terdapat 3 ruang 

kelas terdiri dari Multimedia, Perbangkan dan 

Keuangan Mikro, Produksi dan Siaran Progam 

Televisi. Kelas XI terdapat 2 ruang kelas terdiri 

dari Multimedia dan Perbangkan. Kelas XII 
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terdapat 2 ruang kelas terdiri dari Multimedia 

dan Perbangkan. Jumlah ruang kelas di sekolah 

ini ada 7 ruang kelas. Ruang kelas ini masih 

layak pakai untuk proses pembelajaran 

berlangsung. Di ruang kelas ini rata-rata jumlah 

meja dan kursi sesuai dengan jumlah siswa. Jika 

ada lebihnya antara kursi atau meja, dikeluarkan 

dari kelas dan ditaruh digudang atau tergantung 

guru yang mengajar di kelas tersebut. 

5) Proyektor. Dalam penggunaan media 

pembelajaran dari kelas X sampai XII sudah ada 

proyektor, tetapi kadang-kadang digunakan 

dalam pembelajaran, artinya tidak setiap hari 

digunakan. 

b. Prasarana Pendidikan 
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Prasarana pendidikan adalah semua 

perangkat kelenagkapan dasar yang secara tidak 

langsung menunjang pelaksanaan proses 

pendidikan di sekolah, tetapi jika dimaanfaatkan 

secara langsung, komponen tersebut berubah 

menjadi sarana pendidikan. Semua lembaga 

pendidikan pasti memiliki prasarana pendidikan, 

tidak terkecuali di SMK CENDEKIA Madiun. Di 

lembaga ini, prasarana pendidikan meliputi : 

1) Laboratorium Perbangkan. Laboratorium ini 

mempunyai alat praktik yang digunakan ketika 

terdapat materi yang membutuhkan praktik. 

Terutama bagi kelas Perbangkan. 

2) Laboratorium Komputer. Laboratorium ini 

mempunyai komputer yang layak dipakai untuk 

praktek mata pelajaran komputer kelas X, XI, 
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XII. Laboratorium ini biasanya digunakan saat 

praktek komputer. 

3) Perpustakaan. Didalam perpustakaan terdapat 

banyak buku seperti buku pelajaran, buku cerita 

fiksi, maupun non fiksi dan masih banyak lagi. 

Di perpustakaan ini terdapat jadwal dalam 

membaca. Walaupun sudah terjadwal, jika ada 

waktu luang ada beberapa siswa yang 

memanfaatkan untuk membaca Didalamnya 

menyediakan tempat duduk yang layak untuk 

siswa membaca perpus belum mempunyai 

sendiri.  

4) Ruang BP/BK. Ruang ini digunankan untuk 

guru pembibing kepada siswa yang 

membutuhkan bimbingan ataupun arahan dari 

guru konseling belum mempunyai sendiri. 
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5) UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). UKS ini 

biasanya digunakan untuk para siswa yang sakit. 

Terdapat obat-obatan yang lengkap dan alat 

medis yang memadahi.  

6) Gudang pramuka. Gudang ini biasanya 

digunakan sebagai tempat penyimpanan alat-alat 

kepramukaan seperti tongkat, tenda, ataupun 

yang lainnya. Jika ada lomba atau kegiatan 

kepramukaan dan membutuhkan alat, pasti 

diambil dari gudang pramuka ini. 

7) Ruang Kopsis. Terdapat ruang koprasi siswa 

yang terdapat alat pembelajaran dan makanan 

yang di butuhkan siswa saat di sekolah. 

8) Kantin. Terdapat ruang kantin yang sangat luas, 

nyaman dan sejuk. 
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9) Halaman Sekolah. Halaman sekolah di 

lembaga ini biasanya dipakai untuk mata 

pelajaran olahraga, upacara bendera, dan 

kegiatan yang lain. 

10) Kebun. Kebun ini terletak di sekeliling kelas. 

Kebun ini ditanami beberapa tanaman dan 

setiap hari disiram air agar selalu tampak 

indah. 

11) Kamar Mandi atau WC. Kamar mandi disini 

berjumlah 6 putri dan 6 putra yang layak 

digunakan untuk siswa. Kamar mandi bagi 

guru putra dan putri terpisah. 

12) Tempat Parkir. Tempat parkir disekolah ini 

sudah cukup luas untuk parkir sepeda para 

siswa, karyawan sekolah dan sepeda motor 
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untuk guru, yang terletak didepan gedung 

sekolah 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Peran Kepala Sekolah Dalam Menyusun Progam 

Pengembangan Budaya Relegius di SMK 

Cendekia Madiun  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Cendekia Madiun sebagai salah satu lembaga 

pendidikan yang bergerak dalam dunia pendidikan 

mempunyai metode tersendiri untuk membentuk 

siswa yang berprestasi dan kompeten dalam 

pendidikan untuk mencetak lulusan yang dibutuhkan 

oleh dunia usaha dan industri khususnya di bidang 

perbangkan dan industri kreatif selain itu SMK 

Cendekia Madiun memiliki metode untuk 

membentuk siswa yang memiliki iman dan taqwa 
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kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

berbudi luhur dan mandiri sebagai pembentuk 

karakter bangsa. Peran kepala sekolah dalam hal ini 

menempati posisi yang sangat penting dalam 

menyusun, merencanakan dan menjalankan aktivitas 

kegiatan pendidikan dan bertanggung jawab untuk 

memimpin proses pendidikan berkaitan membangun 

budaya relegius yang ada pada masyarakat sekolah 

yang merupakan salah satu factor penting. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sekolah 

menganalisa bagaimana awal terbentuknya suasana 

relegius dalam  sekolah umum yang tidak 

bernaungan agama. Hal ini dikemukakan oleh Bapak 

Ngadenan sebagai kepala SMK Cendekia Madiun 

dalam wawancara: 

“Pendidikan relegius di SMK Cendekia Madiun ini 

pada awalnya karena saya melihat mayoritas peserta 
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didik banyak yang beragama islam dan saya melihat 

banyaknya kemrosotan akhlak pada peserta didik di 

zaman sekaranag ini, untuk menghindari terjadinya 

kemorosotan akhlak sekolah mengadakan kegiatan 

keagamaan agar menciptakan lulusan yang ber akhlak 

mulia dan berbudi luhur seperti yang di harapkan 

masyarakat, dengan itu saya membuat progam kegiatan 

keagamaan seperti Sholat Ber jma’aah, istighosah dan 

ngaji sebelum pelajaran  selain itu di sekolah ini ada 

ekstrakurikuler ROHIS yaitu Rohani Islami.” 121 

Kemudian Ibu Setyanti Nugraheni  selaku 

waka kurikulum menambahkan bagaimana awal 

terbentuknya  kegiatan-kegiatan berasaskan kegiatan 

keagamaan, berikut wawancara dengan Ibu Setyanti 

Nugraheni sebagai berikut: 

“Awal terbentuknya kegiatan-kegiatan berasaskan 

keagamaan karena mayoritas siswa beragama islam, 

untuk lebih memperkuat perkumpulan siswa yang 

beragama islam terbentuklah ekstrakurikuler ROHIS 

(Rohani Islam) yang menjadi wadah siswa dalam 

melakukan kegiatan-kegiatan berasakan 

keagamaan.”122 

 Kegiatan-kegiatan pada lembaga pendidikan 

terutama di sekolah memang pada dasarnya harus 

                                                      
121Lihat Transkip Wawancara nomor : 01/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian. 
122Lihat Transkip Wawancara nomor : 05/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.  
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melihat lingkungan yang terdapat di lembaga itu 

sendiri agar kegiatan-kegaiatan bisa berjalan secara 

efektif dan efisien. 

 Didalam pelaksanaan kegiatan budaya 

relegius di SMK Cendekia ini tidak terlepas dari visi 

dan misi untuk menjalankan progam didalamnya. 

Diungkapkan oleh Ibu Naili Hikmah selaku guru 

SMK Cendekia awal mula terbentuknya kegiatan 

berasaskan keagamaan sebagai berikut; 

“Kegiatan Keagamaan terbentuk dari wujud penerapan 

visi dan misi SMK Cendekia Madiun yaitu 

menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki 

akhlak mulia dan berbudi luhur sebagai pembentuk 

karakterbangsa. Selain dari penerapan visi dan misi 

pelaksanaan kegiatan ini dilihat dari peserta didik yang 

mayoritas beragama islam.”123 

Dari pelaksanaan budaya relegius di SMK 

Cendekia Madiun awal  mula terbentuknya kegiatan 

keagamaan melihat dari mayoritas penduduk atau 

                                                      
123Lihat Transkip Wawancara nomor : 09/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.  
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masyarakat sekolah beragama islam dan dapat 

terwujud dari penerapan visi dan visi SMK Cendekia 

Madiun untuk  memiliki lulusan sesuai yang di 

inginkan. Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di 

lembaga pendidikan itu dapat dilatar belakangi atas 

banyaknya kegiatan yang terdapat di dalam 

masyarakat seperti di ungkapkan oleh Bapak 

Ngadenan selaku Kepala Sekolah sebagai berikut; 

“Dalam pengadaan pendidikan relegius di sekolah ini 

dilatar belakangi karena adanya tuntutan dari 

masyarakat terutama dari walimurid untuk 

menciptakan peserta didik yang berilmu dan memiliki 

akhlak mulia seperti yang di cantumkan dalam visi dan 

misi sekolah, selain itu karena banyakanya hari besar 

agama islam dan mayoritas peserta didik di sini beraga 

islam walaupun ada satu atau dua peserta didik yang 

tidak beragama islam.”124 

Kemudia Ibu Setyanti Nugraheni selaku  

waka Kurikulum menambahkan mekanisme yang 

                                                      
124Lihat Transkip Wawancara nomor : 01/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.  
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melatar belakangi terlaksananya progam kegiatan 

keagamaan  sebagai berikut; 

“Yang melatar belakangi terlaksananya progam 

kegiatan relegius di SMK Cendekia Madiun ini karena 

banyaknya hari besar agama islam yang selalu 

diperingati dan untuk pelaksanaan kegiatan peringatan 

tersebut atas dukungan penuh dari kepsek dimana latar 

belakang beliau sebagai tokoh agams dan tokoh 

masyarakat.”125 

Latar belakang pendidikan relegius di SMK 

Cendekia Madiun ini tidak lepas dari banyaknya hari 

besar agama islam dan banyaknya peserta didik yang 

mayoritas beragama islam. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Leni Media Nufianti selaku siswi 

Multimedia SMK Cendekia Madiun menjelaskan 

bahwa adanya kegiatan keagamaan sebagai berikut: 

“Ada, kegiatan keagamaanya disini adanya sholat 

dhuha berjama’ah, sholat dhuhur berjama’ah, 

istighosah dan ngaji bersama seluruh murid ataupun 

guru setiap hari jum’at pagi dan adanya ekstrakulikuler 

Rohid yang di dalmnya ada kegiatan banjari maupun 

keagamaan yang dilakukan yang dijadwalkan setiap 

                                                      
125Lihat Transkip Wawancara nomor : 05/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.  
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hari rabu sehabis pulang sekolah dan adanya kegiatan 

keagamaan yang diadakan setiap hari besar islam 

seperti maulid Nabi, idhul adha dengan menyembelih 

hewan kurban dan lainya.”126 

Di SMK Cendekia setiap tahunya ada 

penyusunan progam kerja yang dilakukan untuk 

pelaksanan kegiatan pendidikan agar terlaksana 

secara efektif, dimana progam tahunan ini juga 

melatar belakangi terlaksananya budaya relegius.   

Berikut wawancara dengan Ibu Naili Hikmah selaku 

guru SMK Cendekia, yaitu ; 

“latar belakang terlaksananya progam kegiatan 

keagamaan SMK Cendekia dalam pelaksanaanya 

dituangkan dalam progam kerja kesiswaan dan 

terintregasi dengan progam keagamaan guru agama 

dengan membagi tugas kepada guru  pelaksana 

kegiatan yang telah di susun dalam kegiatan tahunan 

lembaga pendidikan.”127 

  Di SMK Cendekia Madiun pendidikan 

relegius merupan kegiatan keagamaan yang 

                                                      
126Lihat Transkip Wawancara nomor : 13/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.   
127Lihat Transkip Wawancara nomor : 09/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.   
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dijalankan berdasarkan hari besar agama islam dan 

progam kerja tahunan yang diharapkan semua unsur 

warga sekolah mendukungnya. Seperti di ungkapkan 

Bapak Ngadenan selaku kepala sekolah sebagai 

berikut; 

“Yang saya harapkan dalam menyusun progam 

pengembangan kegitan relegius ini adalah  dapat 

memudahkan dan terlaksananya perencanaan progam 

yang telah di buat dengan dukungan warga sekolah 

sepertihalnya guru, staf dan peserta didik agar 

progam yang telah di susun dapat mencapai sasaran 

dan tujuan yang di inginkan secara efektif dan 

efisien.”128 

Kemudia Ibu Setyanti Nugraheni selaku  

waka kurikulum menambahkan yang diharapkan 

terlaksananya progam kegiatan keagamaan  sebagai 

berikut; 

“Yang saya harapkan dalam pelaksanaan menyusun 

progam kegiatan keagamaan di SMK Cendekia ini 

semua unsur atau warga sekolah dapat mendukung 

dalam penyusunan progam kegiatan sehingga dalam 

pelaksanaanya bisa mencapai sasaran dan tujuan yang 

                                                      
128Lihat Transkip Wawancara nomor : 01/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.  
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di inginkan lembaga pendidikan secara efektif dan 

efisien.”129 

Pendidikan Relegius di SMK Cendekia 

Madiun ini merupakan salah satu penerapan visi dan 

misi lembaga pendidikan yang diharapkan dapat 

terlaksananya kegiatan keagamaan secara efektif. 

Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia dan mandiri. Seperti diungkapkan 

Ibu Naili Hikmah selaku guru SMK Cendekia 

Madiun, yaitu; 

“Dalam pelaksanaan progam keagamaan di SMK 

Cendekia ini diharapkan peserta didik dapat membina 

dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT, 

dapat membina dan membentuk karakter akhlak mulia, 

berbudi luhur dan memberikan bekal pengetahuan, 

pemahaman dan penerapan Agama dalam kehidupan 

sehari-hari.”130   

                                                      
129Lihat Transkip Wawancara nomor : 05/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.  
130Lihat Transkip Wawancara nomor : 09/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.   
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Dari harapan pendidikan relegius di SMK 

Cendekia Madiun  tersebut tentunya tidak lepas dari 

perencanaan, penyusunan dan strategi penyusunan 

progam pendidikan di sekolah. Sekolah menyusun 

progam sesuai dengan kemampuan, Sekolah yang 

sukses adalah sekolah yang mampu melaksanakan 

alternative pemecahan masalah dengan inovatif 

maksimal. Dalam rencana-rencana yang dibuat harus 

jelas menjelaskan secara detail dan lugas tentang 

aspek-aspek yang ingin dicapaui seperti yang di 

jelaskan dalam wawancara dengan Bapak Ngadenan 

Selaku Kepala Sekolah SMK Cendekia Madun, 

yaitu; 

“Cara menyusun progam religius ataupun keagamaan 

di SMK Cendekia Madiun ini pada mulanya melihat 

dari kondisi sekolah yang mayoritas peserta didik 

beragama islam dengan melihat kondisi seperti itu dari 

pihak internal menyusun progam keagamaan itu 

sendiri walau seperti itu pihak sekolah juga pernah 
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melakukan studi banding dengan sekolahan yang lain 

untuk meningkatkan kegiatan keagamaan di sekolah. 

Dari segi strategi pengelolaan pendidikan dalam 

menerapkan nilai agama sekolah mengadakan budaya 

sholat dhuha dan dhuhur berjamaah setiap harinya, 

mengadakan jum’at mengaji setiap menjelang 

pelajaran, menerapkan keteladanan dengan 

memberikan contoh atau kegiatan yang dapat 

meningkatkan pemahaman sikap positif di sekolahan 

ataupun di luar sekolahan dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengadakan 

mengikuli lomba budaya religius di sekolahan.”131 

Ibu Setyanti Nugraheni selaku waka 

kurikulum menambahkan dalam menyusun dan 

penerapan strategi untuk tercapainya pengembangan 

budaya relegius yang di SMK Cendekia Madiun, 

dengan hasil wawancara sebagai berikut; 

“Cara menyusun progam pengembangan budaya 

relegius di sekolahan ini dari pihak internal pernah 

melakukan studi banding dengan sekolah yang lain, 

dengan melihat perkembangan kegiatan yang  

bernafaskan religius di internet.  

Strategi mengelola pendidikan relegius yang dilakukan 

dalam penerapan nilai dan kaidah religius yaitu dengan 

mengembangkan atau memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengekspresiasikan ide dalam kegiatan 

lomba berbudaya relegius, menerapkan budaya sholat 

dhuha dan dhuhur berjamaah setiap hari, menerapkan 

                                                      
131Lihat Transkip Wawancara nomor : 01/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.  
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jum’at mengaji yaitu mengawali pelajaran dengan 

membaca ayat suci Al-Qur’an setiap hari jum’at, 

menerapkan kegiatan istighosah setiap satu bulan 

sekali yang dilakukan oleh semua warga sekolah dan 

menerapkan kegiatan ziarah kubur ke makam 

waliullah setiap satu tahun sekali.”132 

  Dalam penyusunan rencana pengembangan 

sekolah harus diterapkan prinsip-prinsip, yaitu 

mengubah kondisi nyata menjadi kondisi yang 

diinginkan (ideal), Faktor penting yang harus 

diperhatikan oleh setiap sekolah adalah konsistensi 

antara perencanaan dan pelaksanaan pengembangan 

sekolah.  

  Selain dari penjelassan di atas disini juga 

menghasilkan informasi bahwasannya menyusun 

progam itu dilakukan secara mandiri dan 

menerapkan kegiatan nyata seperti yang dijelaskan 

                                                      
132Lihat Transkip Wawancara nomor : 05/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.  
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dalam wawancara dengan Ibu Naili Hikmah selaku 

Guru SMK Cendekia Madiun, yaitu : 

“Dilaksanakan dari pihak sendiri dan stadi banding 

dengan sekolahan lainya. Strategi dalam menerapkan 

nilai agama tertuang langsung dalam progam 

keagamaan misalnya pelaksanaan ibadah sholat 

dhuhur secara berjamaah, jum’at mengaji, dhuha 

berjamaah dan lain lain, sedangkan nilai akhlak dan 

keteladanan melalui pendekatan hidden curriculum 

(Kurikulum tersembunyi) berupa pemberian contoh 

atau kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman 

tentang sikap-sikap positif untuk pengembangan 

akhlak.”133 

Para peserta didik setiap  hari selalu 

melaksanakan sholat dhuhur berjamaah dengan 

arahan yang di sampaikan guru kepada ketua kelas 

untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka dari itu 

setiap peserta didik hampir seluruh peserta didik 

selalu bersama-sama ikut melaksanakan sholat 

berjamaah keculai siswi yang lagi ada halangan dan 

siswa yang telat melaksanakan sholat sendirian. 

                                                      
133Lihat Transkip Wawancara nomor : 09/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.   
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Selain itu setiap harinya dilakukan sholat dhuha 

berjamaah yang dilakukan setiap jam istirahat 

pertama yang dilakukan dengan pengarahan dari 

guru pengajar sebelum istirahat.134 

Hasil Observasi lainya juga didapatkan 

bahwa proses pembelajaran dilakukan dengan 

penerapan aklak mulia dan berbudi luhur dengan 

mengajarkan peserta didik setiap masuk kelas 

diwajibkan selalu mengucapkan salam, berjabat 

tangan dengan guru setiap pulang sekolah, selalu 

mengucapkan salam atau menyapa setiap ketemu 

guru dimanapun itu berada dan guru selalu memberi 

cotoh dan arahan bahwasanya disiplin dan tepat 

waktu sangatlah penting dan memberikan contoh 

                                                      
134

Lihat Transkip Observasi Nomor : 02/O/17-III/2015 dalam 

lampiran hasil penelitian.  
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kepada seluruh peserta didik sopan santun kepada 

siapapun guru ataupun murid karena setiap  guru 

adalah sebagai panutan seluruh peserta didik.135 

Berkaitan dengan perencanaan menyusun dan 

strategi pendidikan dalam progam pengembangan 

budaya relegius di lembaga pendidikan bahwasanya 

penerapan progam kegiatan keagamaan dilakukan 

dengan terjadwal dan terarah agar terlaksananya 

perencanaan secara efektif dan efisien. Bapak 

Ngadenan selaku Kepala Sekolah menjelaskan 

dalam wawancara bahwa pelaksanaan kegiatan 

relegius sebagai berikut;  

“Mengenai pelaksanaan progam keagamaan di 

sekolahan ini bisa terlaksana karena kegiatan tertuang 

dalam progam kerja sekolah agar terlaksananya 

kegiatan melaksanakan sholat dhuhur berjamaah, 

dhuha berjama’ah, jum’at mengaji dengan teratur dan 

agar terlaksananya progam  ekstrakulikuler ROHIS 

                                                      
135 Lihat Transkip Observasi Nomor : 02/O/17-III/2015 dalam 

lampiran hasil penelitian. 
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(Rohasni Islam) yang dilaksanakan sehabis pulang 

sekolah agar tidak menggangu jam pelajaran yang di 

cantumkan dalam progam kerja tahunan 

kesiswaan..”136 

Ibu Setyanti Nugraheni selaku waka 

kurikulum menambhakan bahwa pelaksanaan 

progam relegius dapat tercapai dalam wawancara 

sebagai berikut: 

“Pelaksanaan progam keagamaan dapat berjalan lancar 

dengan adanya penjadwalan kegiatan yang ada, dan 

pelaksaaan ini di cantumkan dalam progam kerja 

tahunan kesiswaan lembaga pendidikan ini dan dengan 

adanya progam keagamaan guru agama”137 

Pelaksanaan kegiatan budaya relegius dalam 

mengembangkan budaya relegius tidak lepas dari 

usaha guru agama. Keterlibatan guru agama sangat 

berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan 

relegius.. Adapun hasil wawancara dengan Ibu Naili 

                                                      
136Lihat Transkip Wawancara nomor : 01/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.  
137Lihat Transkip Wawancara nomor : 05/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.  
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Hikmah selaku guru di SMK Cendekia madiun 

sebagai berikut; 

“Pelaksanaan progam tersebut tertuang dalam kegiatan 

keagamaan yaitu sholat dhuhur berjamaah, jum’at 

mengaji dan istighosah bersama, dhuha berjamaah dan 

lain lain serta kegiatan lainya missal upacara, 

pramuka, pmr dan ekstra keagamaan.”138 

Hal ini juga ditegaskan berdasarkan hasil 

observasi sebagaimana dituliskan di bawah ini: 

“Pelaksanaan kegiatan keagamaan istighosah 

dilakukan setiap pagi mulai dari jam 06.30 sampai jam 

07.30 WIB kegiatan ini dilakukan rutin yang 

dilakukan kepada seluruh guru dan siswa yang 

beragama islam dan sehabis itu seluruh peserta didik 

dan guru melaksanakan ngaji bersama bisa disebut 

kegiatan jum’at mengaji yang dilakukan sehabis 

istighosah.”139  

Proses pelaksanaan budaya relegius  dalam 

kegiatan keagamaan ini dapat berjalan dengan lancar 

dengan adanya rencana, susunan dan jadwal yang 

telah dibuat, di setiap progam kegiatan kadang 

terdapat  terjadinya kendala dan setiap kendala harus 

                                                      
138Lihat Transkip Wawancara nomor : 09/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.   
139 Lihat Transkip Observasi Nomor : 01/O/17-III/2015 dalam 

lampiran hasil penelitian. 
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ada tanggapan ataupun tindak lanjut untuk 

mengatasinya agar pelaksanaanya dapat terlaksana 

sesuai yang di inginkan lembaga pendidikkan, Bapak 

Ngadenan selaku Kepala Sekolah menjelaskan 

dalam wawancara sebagai berikut; 

“Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan progam 

keagamaan di sekolah ini pertama kurangnya waktu 

dalam pelaksanaannya kegiatan keagamaan, adanya  

kegiatan yang tidak sesuai jadwal progam sekolah 

yang mengakibatkan berbenturan dengan kegiatan 

lainya. Menanggapi kendala yang terj adi tersebut 

kami membentuk ekstrakurikuler keagamaan guna 

menambah jam kegiatan keagamaan yang terbatas dan 

mengganti waktu kegiatan dengan hari lain seandainya 

terjadi benturan dengan kegiatan lainnya. Menindak 

lanjuti progam kegiatan keagaman itu pihak sekolah 

selalu meng update perkembangan informasi dan 

tegnologi tentang kegiatan keagamaan untuk 

meningkatkan progam yang ada.” 140  

Dalam pelaksanaan progam di SMK 

Cendekia terdapat progam kerja yang disusun 

berdasarkan rapat bersama yang dilakukan agar 

terealisasi dan terlaksanannya kegiatan yang di 

                                                      
140Lihat Transkip Wawancara nomor : 01/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.  
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inginkan secara efektif . Ibu Setyanti Nugraheni 

selaku waka kurikulum menambhakan bahwa 

kendala, tanggapan dan tindak lanjut progam 

relegius dalam wawancara sebagai berikut: 

“Ada beberapa kegiatan relegius yang tidak berjalan 

sesuai dengan jadwal atau rencana kegiatan karena 

berbenturan dengan kegiatan yang lain diluar progam. 

Menanggapi kendala yang terjadi tersebut pihak 

sekolah tetap melakukan dengan mencari hari lain 

untuk pelaksaaan progam relegius agar pelaksanaan 

dapat terus terlaksana sesuai dengan tujuan pendidikan 

yang di inginkan. Dengan  progam kegiatan relegius 

tetap dijalankan dengan selalu memperbarui 

perkembangan informasi dan tegnologi.”141 

Ibu Naili Hikmah selaku guru SMK 

Cendekia Madiun menambahkan dalam wawancara 

sebagai berikut; 

“Kendala yang terjadi dalam budaya relegius 

kurangnya waktu pada pada  enerapan progam –

progam keagamaan karna terbatasnya kegiatan dan 

waktu pembelajaran di lembaga pendidikan. Dengan 

hambatan tersebut pihak sekolah menanggapi dengan 

membentuk ekstrakurikuler kerohanian guna 

menambah jam pembinaan keagamaan kepada peserta 

didik. Tindakn lanjut dengan menertibkan 

                                                      
141Lihat Transkip Wawancara nomor : 05/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.  
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ekstrakulikuler keagamaan agar peserta didik dapat 

ikut dan tertip dalam peaksanaanya.”142 

Dari keterangan wawancara di atas dapat 

diketahui bawha SMK Cendekia Madiun dalam 

pengembangan budaya relegius kepala sekolah 

berperan dalam menyusun progam dengan 

menggunakan dilaksanakan dari analisis SWOT 

dengan melihat lingkungan sekitar, sekolah 

selanjutnya menyusun progam sesuai dengan 

kemampuan. sekolah mampu melaksanakan 

alternative pemecahan masalah dengan inovatif 

maksimal dengan cara mengembangkan budaya 

relegius yang sekarang lagi dibutuhkan masyarakat. 

Kepala sekolah dalam penyusunan rencana 

pengembangan sekolah diterapkan prinsip-prinsip, 

yaitu mengubah kondisi nyata menjadi kondisi yang 

                                                      
142Lihat Transkip Wawancara nomor : 09/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.   
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diinginkan (ideal), membawa perubahan yang Iebih 

baik (peningkatan/ pengembangan), dan sekolah 

selalu tanggap dalam menanggapi kendala yang 

terjadi dengan seperti itu kegiatan pelaksanaan 

progam pengembangan budaya relegius datap 

berjalan sesuai dengan apa yang di inginkan. 

2. Peran Kepala Sekolah dalam Menyusun 

Organisasi Kepegawaian Guna Pengembangan 

Budaya Relegius di SMK Cendekia Madiun 

Organisasi merupakan sebuah wadah terdiri 

dari dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dan  di daalam suatu 

organisasi, pegawai adalah alat yang menggerakkan 

dan menggiatkan agar segala kegiatan organisasi 

dapat berjalan menuju pada tujuannya. Di SMK 

Cendekia Merupakan lembaga yang berbasis umum 
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yang dimana kegiatan yang dilaksanakan sudah 

berbasis religi dilaksanakannya sudah pasti 

membutuhkan organisasi sebagai wadah untuk 

mencapai tujuan yang di inginkan. 

Sebagaimana wawancara dengan Bapak 

Ngadenan selaku kepala sekolah menjelaskan bahwa 

adanya penyusunan organisasi dalam pengembangan 

budaya relegius sebagai berikut : 

“Dalam Kegiatan keagamaan itu sendiri di sekolahan 

ini ada dalam ekstrakurikuler ROHIS, tapi tidak bisa 

juga di sebut sebagai organisasi karena dalam 

pelaksanaan pengembangan budaya relegius di 

sekolaan terutama dalam ROHIS ini saya menunjuk 

Dua sampai Tiga orang yang bertugas untuk 

melaksanakan kegiatan keagamaan  dan kegiatan 

keagamaan itu sendiri juga di tulis dalam progam kerja 

tahunan sekolah.”143 

Sebuah organisasi dibuat agar kita terhidar 

atau mengurangi resiko kegagalan saat pelaksanaan 

dijalankan. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam  

                                                      
143Lihat Transkip Wawancara nomor : 02/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian.  
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kegiatan religi mencari dan membina guru yang 

dapat melaksanakan kegiatan yang ditentukan sesuai 

yang diharapkan. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Ibu Setyanti Nugraheni selaku waka 

kurikulum sebagai berikut: 

“Ada, karena kegiatan religius di SMK Cendekia 

Madiun ini memerlukan sebuah organisasi yang dapat 

merencanakan, menggerakka n dan membina untuk 

menjalankan sebuah kegiatan sesuai yang di inginkan. 

Dalam pelaksanaan itu sendiri pengembangan budaya 

relegius ditunjuk DUA orang guru atau lebih yang 

bertugas untuk membina kegiatan keagamaan.”144 

  Ibu Naili Hikmah selaku guru SMK 

Cendekia Madiun mengukakan dengan padangan 

yang lain tentang organisasi kepegawaian dalam 

pengembangan budaya relegius di sekolahan, 

sebagai berikut: 

“Belum ada organisasi pegawaian, karena SMK 

Cendekia Madiun ini merupakan sekolahan baru, yang 

mendapat izin pendirian sekolah tahun 2012  dan 

                                                      
144Lihat Transkip Wawancara nomor : 06/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian  
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belum adanya pengarahan dalam penyusunan 

organisasi dalam mengembangkan budaya relegius di 

sekolah tetapi disini ada kegiatan keagamaan yang di 

susun dalam progam kegiatan agar sesuai dengan visi 

dan misi sekolah.”145 

Dari sebuah organisasi Kepala sekolah 

dituntut; memeroleh dan memilih anggota yang 

cakap, membantu anggota menyesuaikan diri pada 

tugas-tugas barunya, menggunakan anggota dengan 

lebih efektif dan menciptakan kesempatan untuk 

perkembangan anggota secara berkesinambungan. 

Sebagai hasil wawancara dengan Bapak Ngadenan 

selaku kepala sekolah SMK Cendekia Madiun, 

sebagai berikut: 

“Cara memilih anggota guru atau yang bertugas dalam 

pelaksanaan kegiatan keagamaan saya menunjuk guru 

yang memiliki wawasan atau keilmuan agamanya yang 

lebih dari pada guru yang lainya, dan menunjuk guru 

agama agar ikut membantu dalam pelaksanaan 

pengembangan keagamaan di sekolah selain itu saya 

juga menunjuk salah satu guru yang dapat membantu 

dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut agar 

                                                      
145Lihat Transkip Wawancara nomor :10/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian  
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pelaksanaan kegiatan keagamaan ini bisa berjalan 

sesuai dengan yang keinginan.”146 

Dalam sebuah organisasi dibutuhkan guru 

atau anggota yang mampu untuk melaksanakan 

kegiatan yang di ingkan agar kegiatan dapat berjalan 

sesuai dengan apa yang di inginkan secara efektif. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Setyanti 

Nugraheni selaku waka kurikulum sebagai berikut: 

“Kepala sekolah menentukan guru dalam kegiatan 

relegius dengan menunjuk guru agama islam dan satu 

guru yang memiliki kemampuan atau ilmu agama 

lebih dibandingkan guru yang lainnya agar tugas yang 

diberikan kepada mereka bisa dilakukan sesuai yang 

telah direncanakan”147   
Ibu Naili Hikmah selaku guru SMK 

Cendekia Madiun menambahkan dalam wawancara 

Dengan melihat guru yang memiliki kecakapan 

tentang  keagamaan agar guru yang dipilih dalam  

                                                      
146Lihat Transkip Wawancara nomor : 02/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian  
147Lihat Transkip Wawancara nomor : 06/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian  
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melaksanakan tugasnya itu dapat menjalankan 

tugasnya seperti apa yang direncanakan sekolah.”148 

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan 

pengembangan budaya relegius di SMK Cendekia 

Madiun bahwa pemimpin pendidikan mampu 

menghimpun dan mempengaruhi sumberdaya 

manusia untuk menjalankan tugasnya. Sepertihalnya 

yang di ungkapkan Leni Media Nufianti selaku siswi 

multimedia di SMK Cendekia Madiun, bahwa di 

sekolah ini ada dua guru kegiatan keagamaan yang 

ditugaskan membimbing dalam pelaksanaan  

ekstrakurikuler Rohis.   

Di dalam organisasi untuk mewujudkan 

kegiatan yang direncanakan menjadi suatu struktur 

tugas, wewenang, dan menentukan siapa yang akan 

                                                      
148Lihat Transkip Wawancara nomor :10/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian  
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melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan suatu organisasi. Hal ini perlu 

diperhatikan agar kegiatan yang dijalankan mudah 

dilaksanakan karena dapat memfokuskan tugas yang 

telah diterima. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Bapak Ngadenan selaku kepala sekolah 

SMK Cendekia Madiun, sebagai berikut: 

“Dalam membagi tugas kepada guru keagamaan 

ROHIS yang pertama saya menentukan guru yang 

mampu melaksanakan tugas kegiatan keagamaan dan 

saya menunjuk dua guru yang bertugas sebagai guru 

pembimbing satu laki-laki dan satu perempuan yang 

dimana guru laki-laki membimbing kepada siswa laki-

laki ataupun sebaliknya dan menunjuk satu guru yang 

bertugas sebagai pembantu.”149    
Terkait dengan pembagian tugas sekolah 

harus memilih mana yang tepat agar pelaksanan 

kegiatan yang ada itu dapat berjalan sesuai yang di 

inginkan. Di SMK Cendekia Madiun menerapkan 

                                                      
149Lihat Transkip Wawancara nomor : 02/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian  
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pembagian tugas agar kegiatan yang di rencanakan 

dapat dilakukan sesuai yang di inginkan secara 

efektif. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu 

Setyanti Nugraheni selaku waka kurikulum sebagai 

berikut:   

“Peran kepala sekolah dalam membagi tugas kegiatan 

keagamaan  di antaranya dua guru yang di tunjuk tadi 

untuk masing-masing menjalankan kegiatan yang 

dapat mengembangkan budaya relegius di lingkungan 

sekolah sesuai apa yang telah ditentukan yaitu guru 

laki-laki membimbing siswa laki-laki dan guru 

perempuan membimbing siswi perempuan.”150 

Ibu Naili Hikmah selaku guru SMK Cendekia 

Madiun menambahkan dalam wawancara bahwa 

pembagian tugas yang lakukan dalam 

pengembangan budaya relegius sebagai berikut: 

“Yang saya ketahui peran kepala sekolah dalam 

pembagian tugas guru dengan membagi tugas kegiatan 

keagamaan yang tertuang dalam SK tugas tambahan 

kepada guru yang diberikan setiap satu tahun sekali 

                                                      
150Lihat Transkip Wawancara nomor : 06/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian  
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guna menggerakkan guru agar mau menjankan tugas 

yang telah diberikan.”151 

Dari dalam sebuah organisasi ada suatu 

rangkaian kegiatan yang berupa mengelompokkan 

atau menyusun pekerjaan dan orang-orang dalam 

suatu kerja sama untuk mencapai tujuan. Hal ini 

perlu diperhatikan agar kegiatan yang dijalankan 

mudah dilaksanakan karena dapat membagi tugas 

yang telah diterima. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Bapak Ngadenan selaku kepala sekolah 

SMK Cendekia Madiun, sebagai berikut: 

“Dalam pengelompokan kegiatan kerja guru itu hampir 

sama dengan pembagian tugas guru misalnya dengan 

menentukan guru laki-laki membimbing peserta didik 

laki-laki dan guru perempuan membimbing siswa 

perempuan yang dilaksanakan dengan bantuan OSIS 

untuk memudahkan dan terlaksananya kegiatan 

keagamaan di sekolahan.”152 

                                                      
151Lihat Transkip Wawancara nomor :10/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian  
152Lihat Transkip Wawancara nomor : 02/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian  
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Terkait pelaksanaan pengelompokan 

kegiatan-kegiatan kerja guru atau pegawai di SMK 

Cendekia Madiun dengan Ibu Setyanti Nugraheni 

selaku waka kurikulum menambahkan sebagai 

berikut: 

“Ada, pengelompokan kegiatan guru dilakukan dengan 

menunjuk guru yang memiliki wawasan keagamaan 

yang lebih biasanya guru yang di tunjuk untuk 

menjalankan kegiatan siswa yang di laksanakan dalam 

ekstrakurikuler rohis yang bekerjasama dengan 

organisasi OSIS yang merupakan induk dari semua 

kegiatan siswa."153 

   Pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja guru 

atau pegawai tidak terlepas dari kemampuan yang 

dimiliki dimana setiap guru memilki keagamaan 

yang berdeda-beda dengan pengelompokan kerja 

pegawai dapat memaksimalkan hasil yang 

diinginkan.  

                                                      
153Lihat Transkip Wawancara nomor : 06/W/13-III/2019 dalam  
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Berikut hasil wawancara dengan  Ibu Naili Hikmah 

selaku guru SMK Cendekia Madiun sebagai berikut: 

“Ada, pengelompokan kerja guru ini dilakukan dengan 

menunjuk dan membagi kegiatan kerja kepada masing-

masing guru yang terutama bagi guru-guru yang 

memiliki kemampuan ilmu agamanya lebih dan yang 

dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler rohis sehabis 

pulang sekolah.”154 

Organisasi merupakan sistem saling 

memengaruhi antara orang-orang dalam kelompok 

yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. 

Di setiap oganisasi akan memiliki memilki faktor 

pendukung dan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan dan pengawasan organisasi.  

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak 

Ngadenan selaku kepala sekolah SMK Cendekia 

Madiun, sebagai berikut: 

“factor pendukung dalam menyurun organisasi 

pegawai di samping fasilitas yang memadai banyak 
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guru yang pendidikan SLTA nya lulusan MIA dan 

adanya guru yang memiliki wawasan keagamaan yang 

lebih dibandingkan guru yang lainya. Dalam 

pelaksanaan organisasi tidak ada factor penghambat 

karena mulai dari fasilitas, dana dan SDM yang di 

miliki sudah sesuai dengan yang di inginkan.”155  

Di SMK Cendekia Madiun terdapat faktor 

pendukung dan faktor penghambat dalam 

penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan 

organisasi. Sebagaimana yang di jelaskan Ibu 

Setyanti Nugraheni selaku waka kurikulum sebagai 

berikut: 

“Faktor pendukung : Antara siswa yang ikut 

ekstrakulikuler rohis bersinergis dengan siswa yang 

ikut OSIS karena siswa yang ikut ekstrakulikuler juga 

anggota OSIS, guru ikut serta dalam perencanaan dan 

pengawasan organisasi kepegawaian sebagai 

pendorong seandainya terjadi kendala. 

Faktor penghambat : karena jumlah siswa yang sedikit 

sehingga banyak siswa yang overlaping (tumpang 

tindih) tugas.” 156 

Pendididkan religius merupakan kegaiatan 

keagamaan yang dilakukan di sekolah untuk 

                                                      
155Lihat Transkip Wawancara nomor : 02/W/13-III/2019 dalam  
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lampiran hasil penelitian  



194 

 

 
 

menghasilkan lulusan yang memiliki akhlak mulia 

dan berbudi luhur, Di SMK Cemdekia Madiun 

kegiatan religius di adakan  dengan cara 

mengorganisasikan kegiatan religius dengan 

menambahkan ekstrakulikuler karena kendala waktu 

yang terbatas. Ibu Naili Hikmah selaku guru SMK 

Cendekia Madiun menjelaskan faktor pendukung 

dan penghambat dalam organisasi wawancara 

sebagai berikut:    

“Faktor pendukung dalam organisasi keanggotaan atau 

bisa disebut pegawai yaitu guru yamg tidak bertugas 

juga ikut serta dalam melaksanakan dan pengawasan 

dalam organisasi, banyaknya siswa yang ikut serta 

dalam kegiatan keagamaan. Adapun penghambat yang 

terjadi dalam organisasi yaitu terbatasnya waktu yang 

dimiliki dan sedikitnya siswa yang dimiliki yang 

mengakibatkan numpuknya tugas yang diberikan 

kepasa siswa.”157 

Berdasarkan diskripsi hasil wawancara di 

atas tentang menyusun organisasi kepegawaian 
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dalam pengembangan budaya religius dapat 

diketahui bahwa organisasi guru atau kepegawaian 

bahwa adanya organisasi guru (kepegawaian) dalam 

pelaksanaan pengembangan budaya relegius di 

sekolah dan kepala sekolah berhak memilih anggota 

yang cakap, membantu anggota, menggunakan 

anggota dengan lebih efektif dan menciptakan 

kesempatan untuk perkembangan anggota secara 

berkesinambungan. 

Di organisasi adanya pembagian tugas atau 

pekerjaan kegiatan-kegiatan kerja guru atau pegawai 

untuk mencapai tujuan dengan menunjuk guru yang 

mampu dan ahli dalam bidang keagamaan dan 

memosisikan pada bidangnya masing-masing dengan 

adanya pengelompokan kerja yang di lakukan untuk 

memudahkan dalam melaksankan tugas yang di 
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lakukan dalam ekstrakulikuler rohis dengan bekerja 

sama dengan OSIS. 

Di SMK Cendekia Madiun menyusun 

organisasi kepegawaian dalam pengembangan 

budaya relegius ini dilakukan untuk memudahkan d 

an terlaksananya kegiatan keagamaan yang telah 

direncanakan secara efektif. 

3. Peran Kepala Sekolah dalam Menggerakkan 

Guru Dan Staf Guna Pengembangan Budaya 

Relegius di SMK Cendekia Madiun 

Kepala sekolah sangat penting dalam semua 

jenjang dan jenis pendidikan, agar mereka mampu 

dan dapat melaksanakan fungsinya. Peranan yang 

mereka miliki itu, diharapkan dapat menguatkan atau 

melandasi peranan dan tanggungjawabnya sebagai 

manajer salah satunya fungsi actuating 
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(Penggerakan). fungsi kepemimpinan harus 

memandu, menuntun, membimbing, memberi atau 

membangun motivasi-motivasi kerja, memberikan 

supervisi yang efisien dan membawa para 

pengikutnya kepada yang ingin dituju sesuai dengan 

ketentuan waktu dan perencanaan. Di setiap kegiatan 

kepala sekolah berfungsi menggerakan dan 

mengarahkan staf agar terlaksananya perencanaa 

pendidikan Hal ini dikemukakan oleh Bapak 

Ngadenan sebagai kepala SMK Cendekia Madiun 

dalam wawancara sebagai berikut: 

“cara mengerakkan guru dan staf dalam kegiatan ini 

saya mengagendakan kegiatan keagamaan dengan 

menyususun progam kerja tahunan sekolah jadi 

dengan seperti itu guru dan staf  dapat mengikuti 

kegiatan keagamaan yang telah ditentukan.”158 

Menggerakan guru dan staf dalam 

pengembangan budaya relegius Ibu Naili Hikmah 

                                                      
158Lihat Transkip Wawancara nomor : 03/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian  
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selaku guru SMK Cendekia Madiun menambahkan 

dalam wawancara sebagai berikut: 

“Dengan mengadakan kegiatan keagamaan yang 

melibatkan guru dan staf serta memberikan guru dan 

staf serta memberikan pemahaman kepada guru dan 

staf untuk memberikan teladan akhlak mulia sebagai 

budaya relegius dapat terealisasi.”159 

Pengembangan budaya relegius di SMK 

Cendekia tersebut tidak terlepas dari fungs kepala 

sekolah yang berkaitan dengan pengarahan 

pelaksanaan kegiatan dalam rangkan mencapai 

tujuan pendidikan. Kepala sekolah dapat mampu 

menggerakkan bawahan agar serangkaian kegiatan 

pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Dengan 

cara mengusahakan semua anggota berusaha untuk 

mencapai sasaran, memberikan saran dan bimbingan 

agar tugas dapat terwujud. 

                                                      
159Lihat Transkip Wawancara nomor :11/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian  
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 Dalam rangka untuk memperoleh  hasil yang 

optimal dari tujuan-tujuan yang telah di tetapkan, 

guru dan staf dalam pengembangan budaya relegius 

di SMK Cendekia Madiun juga membuat rencana 

kerja masing-masing menjadi rencana kerja sekolah. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Setyanti 

Nugraheni selaku waka kurikulum sebagai berikut: 

“Untuk menggerakkan guru dan staf kepala sekolah 

mengarahkan setiap guru dan staf membuat rencana 

kerja masing-masing yang kemudian di padu padakan 

dikumpulkan dan disusun menjadi rencana kerja 

sekolah dimana dalam setiap kegiatan yang 

dilaksanakan didahului dengan proposal dan diakhiri 

dengan LPJ.”160 

Terjait peran kepala sekolah dalam 

menggerakkan guru dan staf di SMK  Cendekia 

Madiun ini sekolah dapat melaksanakan kegiatan 

keagamaan berjalan dengan lancar dan efektif itu 

dapat terlaksana karena adanya partsipasi guru dalam 

                                                      
160Lihat Transkip Wawancara nomor : 07/W/13-III/2019dalam  

lampiran hasil penelitian  
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pelaksanaannya. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Bapak Ngadenan selaku kepala sekolah 

sebagai berikut: 

“Factor pendukung menggerakkan guru dan staf dalam 

pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilakukan 

setiap harinya, mingguan ataupun tahunan ini adanya 

partisipasi dari seluruh guru yang mengajar di SMK 

Cendekia ini dengan selalu ikut serta dalam setiap 

kegiatan yang telah diadakan misalnya guru mengikuti 

istighosah bersama, sholat berjamaah bersama dan 

peringatan hari besar Islam. 

Factor pengahmbat dalam pelaksanaan ini terkdang 

adanya guru yang mendapat tugas dari luar jadi tidak 

dapat ikut serta dalam pelaksanaan ini”161  
  Dalam pelaksanaan dalam menggerakkan 

guru dan staf tentunya dapat terlaksana dengan 

adanya faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan 

yang telah dilaksanakan. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Ibu Setyanti Nugraheni selaku 

waka kurikulum sebagai berikut:  

“Faktor pendukung kegiatan yang kita lakukan dalam 

kegiatan keagamaan itu adanya guru yang memiliki 

                                                      
161Lihat Transkip Wawancara nomor : 03/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian  
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loyalitas akan bekerja seoptimal dan semaksimal 

mungkin untuk melaksanakan kegiatan dan tugas yang 

diberikan dalam pelaksanaan keagamaan dan faktor 

yang tidak mendukung dalam menggerakkan guru dan 

staf adanya guru yang tidak loyalitas yaitu guru yang 

tidak mengikuti kegiatan rligius yang telah diadakan 

sekolahan.”162 
Dari anggapan bahwa kebutuhan tenaga 

kependidikan akan harga dirinya mungkin dicapai 

dengan turut menyumbang pada suatu tujuan. Kepala 

sekolah harus berusaha menyampaikan tujuan-tujuan 

kepada seluruh tenaga kependidikan yang ada di 

sekolah, agar dapat memahami dan melaksanakan 

tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. 

sebagaimana diungkapkan Ibu Naili Hikmah selaku 

guru SMK Cendekia Madiun, yaitu; 

“Fakto pendukung karena danya visi dan misi SMK 

Cendekia Madiun yang mengarah kepada 

pengembangan budaya relegius yang dimana semua 

tujuan visi dan misi di sekolahan ini dijelaskan kepada 

seluruh kryawan atau guru yang di tuliskan dalam 

rencana kerja tahunan sekolah agar pelaksanaan 

                                                      
162Lihat Transkip Wawancara nomor : 07/W/13-III/2019dalam  

lampiran hasil penelitian  
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kegiatan keagamaan dapat berjalan dengan apa yang 

diharapkan.” 163 

  Terkait dengan menggerakkan guru dan staf 

dalam pengembangan budaya relegius di SMK 

Cendekia Madiun kepala sekolah berperan dalam 

mendorong keterlibatan seluruh tenaga pendidikan, 

dimaksudkan bahwa kepala harus berusaha untuk 

mendorong keterlibatan semua tenaga pendidikan 

dalam setiap kegiatan di sekolah. Hasil wawancara 

dengan Bapak Ngadenan selaku Kepala Sekolah 

sebagai berikut : 

“Ada, motivasi yang saya berikan kepada guru dan staf 

itu dengan memberikan pandangan-pandangan atau 

bisa disebut wawasan keagamaan kepada guru dan 

saya juga memberi bimbingan kepada guru tentang arti 

pentingya agama dalam kehidupan.”164 

Dalam pengembangan budaya relegius cara 

menggerakkan atau memotivasi anggotanya agar 

                                                      
163Lihat Transkip Wawancara nomor :11/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian  
164Lihat Transkip Wawancara nomor : 03/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian  
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secara serentak melakukan kegiatan yang sama dan 

terarah pada pencapaian tujuan. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan Ibu Setyanti Nugraheni selaku 

waka kurikulum sebagai berikut: 

“Ada, motivasi dari kepala sekolah agar pelaksanaan 

pengembangan budaya relegius bisa berjalan dengan 

efektif dan guru dapat meningkatkan produktifitas 

kerja guru di SMK Cendekia Madiun ini. Dengan 

memberikan wawasan kepada guru untuk saling 

bekerja sama karena guru adalah sumberdaya yang 

sangat penting untuk meningkatkan kualitas peserta 

didik dan faktor penting dalam sukesnya kegiatan yang 

di adakan jadi guru harus kompak dan  saling bekerja 

sama.”165  

  Dalam hal ini kepala sekolah harus 

menyadari bahwa tenaga pendidikan tidak ingin 

dipisahkan dari tanggung jawabnya. Oleh karena itu, 

kepala sekolah harus berusaha untuk menjadikan 

tenaga kependidikan sebagai pengurus upaya-upaya 

pengembangan sekolah. Ibu Naili Hikmah selaku 

guru petugas keagamaan SMK Cendekia Madiun 

                                                      
165Lihat Transkip Wawancara nomor : 07/W/13-III/2019dalam  

lampiran hasil penelitian  
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menambahkan motivasi kepala sekolah dalam 

menggerakkan guru dan staf dalam wawancara 

sebagai berikut: 

“Dengan memeberikan pemahaman kepada guru 

tentang pentingnya kegiatan keagamaan dalam sebuah 

pendidikan dan mengadakan kegiatan religius yang 

melibatkan guru dan staf dan memberikan arahan 

bahwa guru adalah faktor penting dalam suksesnya 

pelaksanaan kegiatan pendidikan.”166 

Berdasarkan deskripsi dari hasil wawancara 

di atas mengenai pelaksanaan peran kepala sekolah 

dalam menggerakkan guru dan staf dalam 

pengembangan budaya religius dalam pendidikan di 

SMK Cendekia Madiundapat disimpulan bahwa 

menggerakkan guru dan staf tidak terlepas dari peran 

kepala sekolah. Adapun yang terlibat didalamnya 

dengan memandu, menuntun, membimbing, 

memberi atau membangun motivasi-motivasi kerja 

                                                      
166Lihat Transkip Wawancara nomor :11/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian 



205 

 

 
 

kepada guru dan stafnya.  Dan terdapatnya factor 

pendukung yaitu guru yang memiliki professional 

dalam bekerja yang dapat menjalankan pekerjaanya 

seoptimal dan semaksimal mungkin walau terdapat 

sebagian guru yang kurang kesadarannya atas apa 

tugas dan kegiatan yang ada. 

Di SMK Cendekia Madiun menggerakkan 

guru dan staf dalam mengembangkan budaya 

relegius dengan mendorong dan memberi motivasi 

keterlibatan seluruh tenaga pendidikan dengan 

memberikan wawasan dengan memberi  pemahaman 

untuk meningkatkan semangat melaksanakan 

tugasnya dengan efektif. Serta menghasilkan 

kegiatan yang berkualitas dan dapat menjalankan 

kegiatan religius sesuai dengan yang di harapkan 

sekolah ataupun masyarakat.  
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4. Peran Kepala Sekolah dalam Mengoptimalkan 

Sumbedaya Pendidikan Guna Pengembangan 

Budaya Relegius di SMK Cendekia Madiun  

Sumber daya pendidikan adalah semua faktor 

yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola pendidikan 

untuk melaksanakan proses pendidikan dalam 

rangka mencapai tujuan yang ditetapkan secara 

efektif dan efisien. Kepala sekolah mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya  manusia dan sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuén tertentu. Kepala sekolah berperan dalam 

menyusun merencanakan, mengorganisasikan, 

menggerakkan dan mengoptimalkan sumberdaya 

yang dimiliki.  Sepertihalnya yang di jelaskan dalam 
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wawancara dengan Bapak Ngadenan selaku kepala 

sekolah SMK Cendekia Madiun sebagai berikut: 

“Dengan memanfaatkan dan menggunakan sumber 

daya pendidikan meliputi dana  dan perlengkapan 

sekolah sesuai fungsi dan jenisnya misal dana 

pengembangan siswa dana tersebut harus digunakan 

dan dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan 

pengembangn sisiwa seperti kegiatan kerohanian 

melalui organisasi Rohis yang ada di sekolah dan 

menggunakan fasilitas sekolah harus sesuai fungsinya 

agar pelaksanaan berjalan secara efektif. Sehingga 

dalam pemanfaatan mampu memberi kontribusi yang 

optimal dalam mengembangkan budaya relegiu 

sekolah baik melalui kegiatan pengembangan 

stakeholder sekolah dalam menciptakan” SMK  

Cendekia.”167 

Sumber daya pendidikan di SMK Cendekia 

dapat dimanfaatkan oleh pengelola pendidikan untuk 

melaksanakan proses pendidikan dalam rangka 

mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan 

efisien. Sumber daya pendidikan dapat digolongkan 

menjadi empat kelompok, yaitu sumber daya 

manusia (SDM), sumber daya informasi, sumber 

                                                      
167Lihat Transkip Wawancara nomor : 04/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian  
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daya fisik, dan sumber daya keuangan. Sepertihalnya 

yang dijelaskan Bapak Lukman Zumairi, selaku guru 

agama sebagai berikut: 

“Peran kepala sekolah dalam mengoptimalkan sumber 

daya sekolah dengan memanfaatkan dan menggunakan 

sumber daya pendidikan secara efektif, misal dalam 

pelaksanaan pengembangan budaya relegius kepala 

sekolah memanfaatkan sumber daya masunia yang ada 

dengan  menunjuk guru agama ataupun guru yang 

memiliki wawasan keagamaan yang lebih untuk 

membimbing peserta didik tentang keagamaan  dalam 

kegiatan ekstrakurikuler Rosis, mengajak seluruh guru 

dan peserta didik melaksanakan istighosah bersama 

yang dilakukan seminggu sekali yang bertepatan pada 

hari jum’at pagi dan mengajak guru dan siswa sholat 

berjamaaah secara bergantian. Yang kedua 

memanfaatkan sumber daya keuangan dengan 

memberikan dukungan anggaran yang cukup untuk 

melaksanakan kegiatan keagamaan.”168  

Peran kepala skolah di SMK Cendekia dalam 

mengoptimalkan pengembangan budaya relegius 

merupakan kebutuhan yang diperlukan dalam 

memudahkan pencapaian tujuan pendidikan, serta 

mengelola berbagai sumber daya sekolah, seperti 

                                                      
168Lihat Transkip Wawancara nomor : 08/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian 
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sarana dan prasarana, SDM, metode, dan lainnya 

secara efektif, inovatif, kreatif dan efisien. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Naili 

Hikmah selaku guru petugas    keagamaan sebagai 

berikut:  

“Di sekolahan ini kepala sekolah  mengoptimalkan 

sumber dana dan perlengkapan sekolah dengan 

memberi atau memanfaatkan sarana fasilitasi ruang 

RPS Ruang Praktek Siswa yang diguna tempat sholat 

berjama’ah seandainya banyak yang ikut jama’ah, 

praktek agama sepertihalnya istighosah, rohis (rohasi 

islam) dan latihan banjari. Anggaran sangat didukung 

dengan memberi dana yang cukup untuk mengadakan 

kegiatan misalnya kegiatan romadhon mengadakan 

lomba agama ( membaca tulis al-Qur’an, lomba adzan,  

lomba qiro’ ) dan digunakan untuk memeberi alat atau 

bahan kegiatan keagaman sepertihalnya meja baca 

tulisa al-Qur’an, alat banjari dan masih ada lagi. 

Kepala sekolah juga memanfaatkan sumber daya 

kurikulum dengan menyantumkan kegiatan keagamaan 

dengan hidden curriculum (Kurikulum Tersembunyi) 

berupa pemberian contoh dalam pembelajaran.”169 

Peran kepala di SMK Cendekia Madiun 

dalam  mengoptimalkan sumbedaya pendidikan ini 

menunjukkan begitu pentingnya kemampuan dan 

                                                      
169Lihat Transkip Wawancara nomor 12/W/13-III/2019 dalam  

lampiran hasil penelitian 
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keterampilan khusus pengelola untuk melakukan 

hubungan kemanusiaan dengan orang lain dan 

memengaruhi orang lain, baik melalui hubungan 

perseorangan maupun melalui hubungan kelompok 

untuk mencapai tujuan pendidikan 

Maka dari diskripsi hasil wawancara di atas 

mengenai peran kepala sekolah dalam 

mengoptimalkan sumberdaya pendidikan di SMK 

Cendekia Madiun disimpulkan bahwa sangat penting 

dalam mengelola berbagai sumber daya sekolah, 

seperti sarana dan prasarana, SDM, metode, dan 

lainnya secara efektif agar tujuan pendidikan dapat 

tercapai sesuai dengan yang di inginkan. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Penyusunan Program Pengembangan 

Budaya Religius di SMK Cendekia 

Euis Karewati dan Donni Juni Priansa dalam 

bukunya menjelaskan peran dan tugas kepala sekolah 

sebagai manajer dapat dilihat dari kemampuan kepala 

sekolah dalam menyusun progam di sekolah, 

kemampuan menyusun organisasi kepegawaian yang 

tepat, kemampuan menggerakkan guru dan staf untuk 

lebih giat dalam melaksanakan tugas, kemampuan 

mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki oleh 

sekolahan.170 

                                                      
170 Euis Karewati dan Donni Juni Priansa, Kinerja dan 

Profesionalisme Kepala Sekolah,  94. 
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Berdasarkan alternatif pemecahan personalia 

yang dilaksanakan dari analisis SWOT, sekolah 

selanjutnya menyusun progam sesuai dengan 

kemampuan. Sekolah yang sukses adalah sekolah yang 

mampu melaksanakan alternative pemecahan masalah 

dengan inovatif maksimal dan biaya minimal. Dari 

alternative langkah-langkah pemecahan personal yang 

ada, kepala sekolah bersama-sama dengan unsur komite 

sekolah, menyusun dan merealisasikan rencana dan 

progam-progamnya untuk mencapai sasaran yang telah 

di tetapkan. 

Dalam penyusunan rencana pengembangan 

sekolah harus diterapkan prinsip-prinsip, yaitu 

mengubah kondisi nyata menjadi kondisi yang 

diinginkan (ideal), mencapai prestasi siswa, membawa 

perubahan yang Iebih baik (peningkatan/ 
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pengembangan), sistematis, terarah, terpadu (saling 

terkait & sepadan), menyeluruh, tanggap terhadap 

perubahan, demand driven (berdasarkan kebutuhan), 

partisipasi, keterwakilan, transparansi, data driven, 

realistik sesuai dengan hasil analisis SWOT, dan 

mendasarkan pada hasil review dan evaluasi.171 Dalam 

konteks itulah, berdasarkan hasil deskripsi data 

sebelumnya, dapat diketahui bahwa peran kepala 

sekolah dalam penyusunan progam pengembangan 

budaya relegius di SMK Cendekia Madiun ini mulai 

dari menyusun progam sesuai kemampuan dengan 

menganalisis lingkungan sekolah dan melihat situasi 

sekolah saat ini serta mencantumkan dalam visi dan 

misi sekolah (terwujudnya sekolah menengah kejuruan 

yang unggul dalam mengembangkan peserta didik yang 

                                                      
171Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik,110 & 

96.  
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terampil, kompetitif, beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan TME) agar tercapainya tujuan pendidikan. 

Kepala sekolah juga menentukan progam kegiatan 

religius dengan menyusun kegiatan dalam progam kerja 

tahunan sekolah. 

Dalam penyusun progam pengembangan budaya 

religius di SMK Cendekia Madiun ini pada awalnya 

melihat dari kondisi sekolah yang mayoritas peserta 

didik beragama islam dengan melihat kondisi seperti itu 

dari pihak internal menyusun progam keagamaan itu 

sendiri dan pihak sekolah juga pernah melakukan studi 

banding dengan lembaga pendidikan yang lain untuk 

meningkatkan kegiatan keagamaan di sekolah. 

Perumusan atau penyusunan rencana 

pelaksanaan program Iebih mengarah kepada kiat, 

cara,teknik, dan atau strategi yang jitu, 
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eflsien,efektif,dan feasibel untuk dilaksanakan. Cara 

yang dilakukan harus disesuaikan dengan tujuan yang 

akan dicapai pada program tersebut. Beberapa cara 

yang bisa ditempuh misalnya, dengan pelatihan atau 

workshop, seminar, |okakarya,temu alumni, kunjungan, 

in house training, matrikulasi, remedial, pengayaan, 

pendam pimgan, bimbingan teknis rutin, dan lainnya. 

Dalam perencanaan pelaksanaan harus dipertimbangkan 

alokasi waktu, ketersediaan dana, SDM, fasilitas, dan 

sebagainya.172 

Budaya religius lembaga pendidikan adalah 

upaya terwujudnya nilai-nilai ajaran agama sebagai 

tradisi dalam berperilaku dan budaya organisasi yang 

diikuti oleh seluruh warga di lembaga pendidikan 

tersebut. Dengan menjadikan agama sebagai tradisi 

                                                      
172 Ibid., 111.  
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dalam lembaga pendidikan maka secara sadar maupun 

tidak ketika warga lembaga mengikuti tradisi yang telah 

tertanam tersebut sebenarnya warga lembaga 

pendidikan sudah melakukan ajaran agama.173 

Nilai religius bersumber dari agama dan mampu 

merasuk ke dalam intimitas jiwa. Nilai religius perlu 

ditanamkan dalam lembaga pendidikan untuk 

membentuk budaya religius yang mantab dan kuat di 

lembaga pendidikan tersebut.174 Berikut ini macam-

macam dari nilai religius: nilai Ibadah. Ibadah, nilai 

ruhul jihad. ruhul jihad, nilai akhlak dan kedisiplinan, 

keteladanan, nilai amanah dan ikhlas. Hal ini pun 

selaras dengan temuan peneliti sebelumnya bahwa, 

budaya relegius di SMK Cendekia Madiun ini telah 

                                                      
173Muhammad Fathurrohman, “Pengembangan Budaya 

Relegius dalam Meningkatkan M -utu Pendidikan,  27  
174 Ibid., 360.  
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mencakupi dari nilai-nilai religious (agama) dengan 

adanya kegiatan ibadah setiap harinya, menerapkan 

kedisiplinan maupun keteladanan dan pengarahan 

belajar dengan sungguh-sungguh dalam peserta didik. 

Dari strategi pengelolaan pendidikan dalam 

menerapkan nilai agama di SMK Cendekia 

membiasakan sholat dhuha dan dhuhur berjamaah 

setiap harinya, mengadakan jum’at mengaji setiap 

menjelang pelajaran, menerapkan keteladanan dengan 

memberikan contoh, progam  ekstrakulikuler ROHIS 

(Rohasni Islam) yang dilaksanakan sehabis pulang 

sekolah agar tidak menggangu jam pelajaran yang di 

cantumkan dalam progam kerja tahunan kesiswaan. 

atau kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman 

sikap positif di sekolah ataupun di luar sekolah dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
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mengadakan dan mengikuli lomba budaya religius di 

sekolah. 

Faktor penting yang harus diperhatikan oleh 

setiap sekolah adalah konsistensi antara perencanaan 

dan pelaksanaan pengembangan sekolah. Perencanaan 

sekolah yang baik akan memberikan kontribusi 

keberhasilan yang besar dalam implementasinya. 

sedangkan perencanaan yang kurang baik akan 

memberikan dampak yang kurang baik pula terhadap 

impelemntasinya.175 Dalam konteks ini, berdasarkan 

hasil deskripsi data sebelumnya, dapat diketahui bahwa 

penyusunan progam dalam pengembangan budaya 

religius di SMK Cendekia Madiun anatara perencanaan 

dan pelaksanaan pengembangan yang mengakibatkan 

dapak yang kurang baik dalam impelemntasinya. 

                                                      
175 Ibid, 96. 
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Adapun kendala yang terjadi dalam pelaksanaan 

progam keagamaan di sekolah ini disebabkan 

kurangnya waktu dalam pelaksanaan kegiatan 

keagamaan, adanya  kegiatan yang tidak sesuai jadwal 

progam sekolah yang mengakibatkan berbenturan 

dengan kegiatan lainya. Menanggapi kendala yang 

terjadi tersebut, pihak sekolah membentuk 

ekstrakurikuler keagamaan guna menambah jam 

kegiatan keagamaan yang terbatas dan mengganti waktu 

kegiatan dengan hari lain jika terjadi benturan dengan 

kegiatan lainnya. 

Dengan demikian, sekolah dapat memperbaiki 

kelemahan proses dan dapat mengetahui keberhasilan 

atau kegagalan tujuan dalam kurun waktu satu tahun 

tersebut. Pada akhirnya, sekolah akan mengetahui 

program apa yang dapat dicapai dan kapan suatu target 
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akan dicapai dengan pasti. Tanpa adanya langkah 

tersebut, sekolah akan cenderung berjalan tanpa keje~ 

lasan dan kepastian. Oleh karena itu, sekolah akan 

memiliki daya tawar dengan pihak lain ketika 

berkepentingan untuk meningkatkan kemajuan sekolah. 

B. Analisis Penyusunan Organisas Kepegawaian dalam 

Pengembangan Budaya Religius di SMK Cendekia 

Organisasi terdiri dari dua orang atau lebih yang 

bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi 

adalah sistem saling memengaruhi antar-orang dalam 

kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan 

bersama. Pegawai adalah alat yang menggerakkan dan 

menggiakan. Dalam suatu organisasi, pegawai adalah 

alat yang menggerakkan dan menggiatkan agar segala 

kegiatan organisasi dapat berjalan menuju pada 
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tujuannya.176 Pengorganisasian adalah suatu rangkaian 

kegiatan yang berupa mengelompokkan atau menyusun 

pekerjaan dan orang-orang dalam suatu kerja sama 

untuk mencapai tujuan, sedangkan struktur organisasi 

yang didalamnya terdapat jabatan, tugas, serta 

wewenang yang masing-masing mempunyai peranan 

tertentu dalam kesatuan yang utuh.177 

Pembudayaan nilai-nilai keberagamaan 

(religius) dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara 

lain melalui: kebijakan pimpinan sekolah, pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan ekstra 

kurikuler di luar kelas, serta tradisi dan perilaku warga 

lembaga pendidikan secara kontinyu dan konsisten, 

sehingga tercipta religious culture dalam lingkungan 

                                                      
176Bramantya Mahardika Angga Arista, Analisis Penerapan 

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, 24.  
177 Satrijo Budiwoobiwo dan Sudarmiani, Manajemen 

Pendidikan, 49-50. 



222 

 

 
 

lembaga pendidikan. 178 Hal ini pun selaras dengan 

temuan peneliti sebelumnya bahwa,  peran kepala 

sekolah dalam menyusun organisasi kepegawaian 

(guru), dapat memengaruhi antar orang dalam 

kelompok yang bekerja sama dengan cara menunjuk 

guru agama dan guru yang memiliki wawasan untuk 

mencapai tujuan yang di inginkan. Dengan itu 

pembudayaan nilai keberagamaan di SMK Cendekia 

dengen memberi kebijakan kegiatan keagamaan dengan 

menyusun progam kerja kepada guru yang bertugas, 

memilih Tiga guru yang bertugas dalam ektrakurikuler 

Rohis serta menerapkan hidden curriculum (Kurikulum 

tersembunyi) dengan pemberian contoh kepada peserta 

didik.  

                                                      
178 Muhammad Fathurrohman, “Pengembangan Budaya 

Relegius dalam Meningkatkan M -utu Pendidikan”,  27. 
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Dalam memilih anggota guru atau tenaga 

kependidikan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan 

di SMK Cendekia, Kepala sekolah menunjuk guru yang 

memiliki wawasan keilmuan agama yang lebih dari 

pada guru yang lain, dan menunjuk guru agama agar 

ikut serta membantu dalam pelaksanaan pengembangan 

keagamaan di sekolah, selain itu kepala sekolah juga 

menunjuk salah satu guru yang dapat membantu dalam 

pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut agar 

pelaksanaan kegiatan keagamaan ini bisa berjalan 

sesuai dengan yang direncanakan. 

Pengorganisasian (organizing) merupakan 

proses penyusunan stuktur organisasi yang sesuai 

dengan tujuan organisasi, sumber organisasi, sumber 

daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang 

melingkupinya. Dua aspek utama proses penyusunan 
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struktur organisasi adalah departementalisasi dan 

pembagian kerja. Departementalisasi merupakan 

pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu 

organisasi agar kegiatankegiatan yang sejenis dan saling 

berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan 

tercermin pada struktur formal suatu organisasi, dan 

tampak atau ditunjukkan oleh suatu bagan organisasi. 

Pembagian kerja adalah pemerincian tugas pekerjaan 

agar setiap individu dalam organisasi bertanggung 

jawab untuk dan melaksanakan sekumpulan kegiatan 

yang terbatas. Kedua aspek ini merupakan dasar prosas 

pengorganisasian suatu organisasi ‘untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara eflsien dan, efektif. 

179 Organisasi pegawai merupakan terdiri dari dua orang 

atau lebih yang bertugas untuk menggerakkan dan 

                                                      
179 T.Hani Handoko, Manajemen Edisi 2, 24.  
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menggiatkan agar segala kegiatan organisasi dapat 

berjalan menuju pada tujuannya. Dalam konteks 

Pemerincian tugas kepada guru di SMK Cendekia 

dengan menentukan guru yang mampu agar setiap 

individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan 

melaksanakan sekumpulan kegiatan. 

Dalam membagi tugas kepada guru kegiatan 

keagama di SMK Cendekia, yang pertama dilakukan 

kepala sekolah menentukan guru yang mampu 

melaksanakan kegiatan keagamaan dan menunjuk dua 

guru yang bertugas sebagai guru pembimbing satu laki-

laki dan satu perempuan yang mana guru laki-laki 

membimbing kepada siswa laki-laki dan sebaliknya 

serta menunjuk satu guru yang bertugas sebagai 

pembantu. 
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Sedangkan dalam pengelompokan kegiatan 

kerja guru hampir sama dengan pembagian tugas guru 

misalnya, dengan menentukan guru laki-laki 

membimbing peserta didik laki-laki dan guru 

perempuan membimbing siswa perempuan yang 

dilaksanakan dengan bantuan OSIS untuk memudahkan 

pelaksanaan kegiatan keagamaan di SMK Cendekia 

Madiun 

C. Analisis Penggerakkan Guru dan Staf dalam 

Pengembangan Budaya Religius di SMK Cendekia 

Menurut Gross menjelaskan ada sembilan fungsi 

kepemimpinan yaitu menentukan tujuan, menjelaskan, 

memilih cara yang tepat, memberikan dan 

mengoordinasikan tugas, motivasi, menciptakan 

kesetiaan, mewakili kelompok serta merangsang para 

anggota untuk kerja. Sementara kartini-kartono  
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menyebutkan fungsi kepemimpinan adalah memandu, 

menuntun, membimbing, memberi atau membangun 

motivasi-motivasi kerja, memberikan supervisi yang 

efisien dan membawa para pengikutnya kepada yang 

ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan 

perencanaan. 

Dalam bidang pendidikan, oleh Bahruddin  

mengklafikasikan menjadi tiga fungsi kepemimpinan 

salah satunya yaitu berkaitan dengan pengarahan 

pelaksanaan kegiatan dalam rangkan mencapai tujuan 

organisasi. Artinya, bagaimana pemimpin mampu 

menggerakkan bawahan agar serangkaian kegiatan 

pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Teknik yang 

digunakan meliputii actuating, leading, directing, 

motivating, dan staffing. 
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Penggerakan atau pembimbingan merupakan 

aktivitas pemimpin pendidikan dalam memerintah, 

menugaskan, menjuruskan, mengarahkan, dan 

menuntun personel pendidikan untuk melaksanakan 

pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Memberi dorongan atau menggerakkan 

mencakup kegiatan yang dilakukan untuk mengawali 

dan melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan tercapai. 

Penggerakan merupakan usaha untuk menggerakkan 

anggota personel satuan pendidikan sedemikian rupa 

sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk 

mencapai sasaran pendidikan.180 

Dalam fungsi menggerakkan, kepala SMK 

Cendekia mengerakkan guru dan staf dalam kegiatan 

                                                      
180Euis Karewati dan Donni Juni Priansa, Kinerja dan 

Profesionalisme Kepala Sekolah,25  
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pengembangan budaya relegius  mengagendakan 

kegiatan keagamaan dengan menyususun progam kerja 

tahunan sekolah sehingga dengan itu guru dan staf  

dapat mengikuti kegiatan keagamaan yang telah 

ditentukan. Ha itu selaras dengan pandangan E.Mulyasa 

yang menjelaskan mendorong keterlibatan seluruh 

tenaga kependidikan, dimaksudkan bahwa kepala harus 

berusaha untuk mendorong keterlibatan semua tenaga 

kependidikan dalam setiap kegiatan di sekolah 

(partisipatit). Dalam hal ini kepala sekolah bisa 

berpedoman pada asas:181 

1. Asas tujuan, bertolak dari anggapan bahwa 

kebutuhan tenaga kependidikan akan harga dirinya 

mungkin dicapai dengan turut menyumbang pada 

suatu tujuan yang lebih tinggi. 

                                                      
181 E.Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, 103-105 
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2. Asas keunggulan, bertolak dari anggepan bahwa 

setiap tenaga kependidikan membutuhkan 

kenyamanan serta harus memperoleh kepuasan dan 

memperoleh penghargaan pribadi. 

3. Asas mufakat, dalam hal ini kepala sekolah harus 

mampu menghimpun gagasan bersama serta 

membangkitkan tenaga kependidikan untuk berfikir 

kreatif 

4. Asas kesatuan, dalam hal ini kepala sekolah harus 

menyadari bahwa tenaga kependidikan tidak ingin 

dipisahkan dari tanggung jawabnya. 

5. Asas empirisme, kepala sekolah harus mampu 

bertindak berdasarkan atas nilai dan anggka-angka 

yang menunjukkan prestasi para tenaga 

kependidikan. 
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6. Asas persatuan, kepala sekolah harus mendorong 

para tenaga kependidikan untuk meningkatkan 

profesinalismenya dalam melaksanakan tugas. 

7. Asas keakraban, kepala sekolah harus Berupaya 

menjaga keakraban dengan para tenaga 

kependidikan 

8. Asas integritas, kepala sekolah harus memandang 

bahwa peran kepemimpinannya merupakan suatu 

komponen kekuasaan untuk menciptakan dan 

memobilisasi energi seluruh tenaga kependidikan 

untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya 

Dalam membangun motivasi kerja, kepala 

sekolah mengedepankan asas keakraban dan asas 

mufakat besama-sama dengan seluruh anggota yang ada 

di SMK Cendekia. Kepala sekolah memberikan 
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motivasi kepada guru dan staf dengan memberikan 

pandangan-pandangan atau wawasan keagamaan 

kepada guru dan memberi bimbingan kepada guru 

tentang arti pentingya agama dalam kehidupan. 

Dengan pemberikan wawasan kepala sekolah 

kepada guru untuk saling bekerja sama, karena guru 

adalah sumberdaya yang sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas peserta didik dan faktor penting 

dalam sukesnya kegiatan yang diadakan sehingga guru 

harus kompak dan  saling bekerja sama. 

Motivasi yang dibangkitkan oleh pemimpin 

pendidikan sebagai salah satu bagian dalam usaha 

memobilisasi personil pendidikan dalam pencapaian 

tujuan pendidikan. Mobilisasi akan berjalan lebih 

efektif, jika telah timbul kesadaran bagi semua warga 

pendidikan dalam mewujudkan cita-cita pendidikan. 
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Upaya memotivasi harus disertai dengn gerakan 

mobilisasi personil pendidikan. 

Mobilisasi personil pendidikan akan berjalan 

lebih baik jika terjadi kesadaran pada setiap personil 

pendidikan. Dengan demikian, kesadaran personil 

pendidikan akan tercermin pada semua pandangan 

personil pendidikan dalam semua sikap yang ditempuh 

oleh pemimpin pendidikan. 

D. Analisis Pengoptimalan Sumberdaya dalam 

Pengembangan Budaya Religius di SMK Cendekia 

Sumber daya pendidikan adalah semua faktor 

yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola pendidikan 

untuk melaksanakan proses pendidikan dalam rangka 

mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan 

efisien. 



234 

 

 
 

Sumber daya pendidikan dapat digolongkan 

menjadi empat kelompok, yaitu sumber daya manusia 

(SDM), sumber daya informasi, sumber daya fisik, dan 

sumber daya keuangan. Secara umum, sumber daya 

pendidikan terdiri atas dana, bangunan, peralatan, 

infrastruktur, ruangan, masyarakat, tenaga, siswa, dan 

waktu.  

Jenis-jenis sumber daya pendidikan apabila 

dikaitkan dengan komponen pengelolaan pendidikan 

secara umum, yaitu kurikulum, siswa, tenaga 

kependidikan, sarana prasarana, dana, manajemen, 

lingkungan, dan proses pembelajaran. 182 

Pembudayaan nilai-nilai keberagamaan 

(religius) dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara 

lain melalui: kebijakan pimpinan sekolah, pelaksanaan 

                                                      
182 Yeti Heryati dan Mumuh Muhsin, Manajemen Sumber Daya 

Pendidikan  48.  
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kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan ekstra 

kurikuler di luar kelas, serta tradisi dan perilaku warga 

lembaga pendidikan secara kontinyu dan konsisten, 

sehingga tercipta religious culture dalam lingkungan 

lembaga pendidikan.183 

Kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan 

budaya religius (religious culture) di lingkungan 

lembaga pendidikan antara lain:184  

(1) Melakukan kegiatan rutin yaitu pengembangan 

kebudayaan religius secara rutin berlangsung pada 

hari-hari belajar biasa di lembaga pendidikan. 

(2) Menciptakan lingkungan lembaga pendidikan yang 

mendukung dan menjadi laboratorium bagi 

penyampaian pendidikan agama. 

                                                      
183 Muhammad Fathurrohman, “Pengembangan Budaya 

Relegius dalam Meningkatkan M -utu Pendidikan” Jurnla 

Pengembangan Budaya Relegius,  27. 
184Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan,108-111.  
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(3) Pendidikan agama tidak hanya disampaikan secara 

formal oleh guru agama dengan materi pelajaran 

agama dalam suatu proses pembelajaran. 

(4) Menciptakan situasi atau keadaan religius.  

Memberi kesempatan kepada peserta didik 

sekoah atau madrasah untuk mengekspresikan diri, 

menumbuhkan bakat, minat dan kreativitas pendidikan 

agama dalam keterampilan dan seni, seperti membaca 

al-Qur’an, adzan, sari tilawah,  serta untuk mendorong 

peserta didik sekolah mencintai kitap suci, dan 

meningkatkan minta peserta didik untuk membaca, 

menulis serta mempelajari isi kandungan al-Qur’an. 

Di SMK Cendekia kepala sekolah  

mengoptimalkan sumber dana dan perlengkapan 

sekolah dengan memberi atau memanfaatkan sarana 

fasilitasi ruang RPS Ruang Praktek Siswa yang 
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digunakan tempat sholat berjama’ah, praktek agama 

seperti halnya istighosah, rohis (rohasi islam) dan 

latihan Banjari. Pelaksanaan kegiatan keagamaan di 

SMK Cendekia didukung dengan pemberian dana yang 

cukup untuk mengadakan kegiatan, misalnya kegiatan 

romadhon mengadakan lomba agama (Baca Tulis al-

Qur’an, lomba Adzan,  lomba Qiro’) dan digunakan 

untuk memebeli alat atau bahan kegiatan keagaman 

seperti meja Baca Tulis Al-Qur’an, alat Banjari dan 

masih banyak lagi. Kepala sekolah juga memanfaatkan 

kurikulum dengan menyantumkan kegiatan keagamaan 

dengan hidden curriculum (Kurikulum Tersembunyi) 

berupa pemberian contoh dalam pembelajaran atau 

keteladanan.  

Dengan demikian, manajemen merupakan 

kebutuhan yang diperlukan untuk memudahkan 
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pencapaian tujuan manusia dalam organisasi, serta 

mengelola berbagai sumber daya organisasi, seperti 

sarana dan prasarana, waktu, SDM, metode, dan lainnya 

secara efektif, inovatif, kreatif, solutif, dan efisien. Jika 

dikaji dari kedua pengertian tersebut, implementasi dari 

pengertian tersebut adalah manajemen merupakan 

serangkaian kegiatan merencanakan, 

mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, 

dan mengembangkan secara inovatif terhadap segala 

upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber 

daya manusia, sarana dan prasarana serta sumberdaya 

penunjang lainya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Peran kepala sekolah dalam penyusun progam 

pengembangan budaya religius di SMK Cendekia 

Madiun ini yaitu kepala sekolah menganalisis 

lingkungan sekolah yang ada untuk menyusun 

progam keagamaan dan kepala sekolah 

mmengadakan studi banding untuk guru dengan 

lembaga pendidikan lain untuk meningkatkan 

kegiatan keagamaan di sekolah. Dari strategi 

pengelolaan kepala sekolah menerapkan nilai agama 

di SMK Cendekia membiasakan sholat dhuha dan 

dhuhur berjamaah setiap harinya, mengadakan 

jum’at mengaji setiap menjelang pelajaran, 

240 
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menerapkan keteladanan dengan memberikan 

contoh. 

2. Peran kepala sekolah dalam menyusun organisasi 

kepegawaian guna pengembangan budaya relegius 

di SMK Cendekia Madiun yaitu kepala sekolah 

memilih guru atau tenaga kependidikan dalam 

menentukan guru pendamping keagamaan dengan 

menunjuk guru yang memiliki wawasan keilmuan 

agama, dan meminta guru agama agar ikut serta 

membantu dalam pelaksanaan pengembangan 

keagamaan di sekolah.  

3. Peran kepala sekolah dalam menggerakkan guru dan 

staf guna pengembangan budaya relegius di SMK 

Cendekia Madiun yaitu kepala sekolah 

merencanakan kegiatan guru dan staf untuk 

mengembangkan budaya relegius dengan 
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mengadakan kegiatan keagamaan. Kepala Sekolah 

menggerakkan guru dengan motivasi kerja, 

mengedepankan asas keakraban, kepala sekolah 

terlibat langsung dan asas mufakat besama-sama 

dengan seluruh anggota. 

4. Peran kepala sekolah dalam mengoptimalkan semua 

sumber daya guna pengembangan budaya relegius 

di SMK Cendekia melalui pengelolaan dana dan 

perlengkapan sekolah, dengan memanfaatkan sarana 

sekolah ruang RPS Ruang Praktek Siswa yang 

digunakan tempat sholat berjama’ah, praktek agama 

istighosah, rohis (rohasi islam) dan latihan Banjari. 

Kepala sekolah memanfaatkan kurikulum dengan 

mengkolaborasikan kegiatan keagamaan dengan 

hidden curriculum (Kurikulum Tersembunyi) 
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berupa pemberian contoh dalam pembelajaran atau 

keteladanan (uswah). 

B. Saran 

1. Bagi Lembaga 

Budaya relegius pendidikan sangat penting 

dalam lembaga pendidikan sehingga progam-

progam dalam meningkatkan kegiatan keagamaan 

yang sudah ada ini agar selalu dijaga dan 

ditingkatkan agar menghasilakan output yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME seperti 

yang tertuang dalam visi dan misi sekolah.  

2. Bagi Kepala Sekolah  

Secara keseluruhan peran kepala sekolah 

sebagai manajer dalam pengembangan budaya 

relegius di SMK Cendekia Madiun sudah cukup 

baik. Hal ini dinyatakan dengan keterliabatan 
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langsung kepala sekolah sebagai teladan utama 

dalam pelaksanaannya sehingga seluruh guru dapat 

iku dan patuh dalam pelaksanaannya. Kepala 

sekolah dalam menjalankan progam kegiatan 

keagamaan lebih ditingkatkan lagi serta agar 

pelaksanaan progam kegiatan keagamaan berjalan 

dengan baik sesuai yang di inginkan secara efektif 

dan efisien. 

3. Bagi Guru 

Dalam pelaksanaan budaya keagamaan yang 

terjadi di SMK Cendekia Madiun guru sangat 

berperan dalam pelaksanaan maupun 

pengelolaannya dengan ini guru sangat berperan 

dalam pengembangan budaya relegius, guru diharap 

dapat ,mempertahankan dan meningkatkan 

kopetinsi keagamaan agar mampu mewujudkan 



244 

 

 
 

peserta didik yang beriman dan bertakwa seperti 

yang tertuang dalam visi dan misi sekolahan. 

4. Bagi Peserta Didik  

Melalui pengembangan budaya relegius di 

SMK Cendekia Madiun ini diharapkan siswa dapat 

mengikuti dan melaksanakan kegiatan ataupun 

progam yang telah di buat lembaga pendidikan agar 

peserta didik tau dan dapat memahami bahwa 

kegiatan keagamaan itu sangat penting dalam 

kegiatan sehari-hari dan dapat meningkatkan 

kualitas dirinya sendiri. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Wawancara di SMK Cendekia Madiun  

1. SMK Cendekia merupakan salah satu sekolah 

kejuruan yang tidak bernaungan kemenag 

(Kementrian Pendidikan). Bagaimana awal 

terbentuknya kegiatan-kegiatan berasaskan 

kegiatan –kegiatan keagamaan? 

2. Bagaimana latar belakang terlakasananya 

progam kegiatan relegius di SMK Cendekia ini? 

3. Apa yang bapak harapkan dulu dalam 

pelaksanaan menyusun progam keagamaan 

(Budaya Relegius)? 

4. Bagaimana cara menyusun progamnya: 

a. Dari pihak internal sendiri, diskusi dengan 

konsultan atau studi banding dengan 

sekolahan lainya? 

b. Bagaiamana strategi pengelola pendidikan di 

SMK Cendekia dalam menerapkan nilai-nilai 

atau kaidah-kaidah nilai agama (relegius) di 

dalamnya? 



 

5. Bagaimana pelaksanaan progam pengembangan 

budaya relegius di SMK Cedekia madiun 

tersebut? 

6. Apa saja kendala dalam pelaksanaan progam 

relegius di SMK Cendekia MAdiun? 

7. Bagaimana cara menanggapi atau mengatasi kalo 

terjadinya kendala tersebut? 

8. Bagaimana tindak lanjut dari pelaksanaan 

progam dalam pengembangan budaya relegius? 

9. Apakah ada organisasi kepegawaian dalam 

pelaksanaan pengembangan budaya relegius? 

10. Bagaimana cara memeroleh dan memilih  

guru/pegawai yang cakap dalam pengembangan 

budaya relegius? 

11. Bagaimana cara membagi tugas/pekerjaan bagi 

guru dan pegawai untuk mencapai tujuan 

organisasi dalam budaya relegius di SMK 

Cendekia? 

12. Apakah ada pengelompokan kegiatan-kegiatan 

kerja guru/pegawai suatu organisasi  agar 

kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling 

berhubungan dapat dikerjakan bersama? 



 

13. Apasaja factor pendukung dan penghambat 

dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan 

organisasi kepegawaian di SMK Cendekia? 

14. Bagaimana cara menggerakan atau mengarahkan 

guru dan staf agar planning dan pengorganisasian 

pengembangan budaya relegius dapat 

direalisasikan dan mencapai tujuan yang 

maksimal? 

15. apasaja factor pendukung dan penghambat dalam 

menggerakkan guru dan staf dalam 

pengembangan budaya relegius? 

16. Apakah ada motivasi  kepada guru dan staf 

terhadap pelaksanaan pengembangan budaya 

relegius? 

17. Bagaiamana cara bapak memotivasi kepada guru 

dan staf untuk ikut serta   dalam pelaksanaan 

pengembangan budaya relegius di sekola? 

18. Bagaimana cara mengoptimalkan sumberdaya 

yang dimiliki meliputi dana dan perlengkapan 

sekolah dalam pengembangan budaya relegius di 

SMK Cendekia? 



 

19. Apa saja faktor pendukung dan penghambat 

dalam mengoptimalkan sumberdaya  pendidikan 

di SMK Cendekia? 

20.  Di sekolahan ini apa ada kegiatan keagamaan? 

Kalau ada kegiatan keagamaanitu sendiri apa 

saja? 

21. Apakah disekolahan ini ada guru khusus yang 

bertugas dalam pelaksanaan kegiatan 

keagamaan? 

22. Dalam kegiatan keagamaan sepertihalnya sholat 

berjamaah, istighosah dan ngaji sebelum 

pelajaran itu apakah seluruh guru mengikutinya? 



 

Lampiran 2 

JADWAL WAWANCARA 
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O 

Tanggal 

dan 

Inform

an 

Kode Wak

tu 

Topik 

Wawancara 

Tempat 

1 13 Mei 

2019 
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an  
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a 
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2019 
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Lampiran 3 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara    : 01/W/13-III/2019 

Nama Informan    : Bapak Ngadenan 

Identitas Informan   :Kepala Sekolah SMK 

Cendekia Madiun 

Hari/Tanggal    :Senin, 13  MEI 2019 

Waktu Wawancara   :10.10-10.45 WIB 

Tempat Wawancara :Kantor Kepala 

Sekolah SMK 

Cendekia Madiun 

Wawancara Dideskripsikan Pukul :20.29-23.30 

Topik wawancara :Menyusu Progam 

Pengembangan 

Budaya Relegius di 

SMK Cendekia 

Materi Wawancara 

Peneliti SMK Cendekia merupakan salah satu sekolah 

kejuruan yang tidak bernaungan kemenag 

(Kementrian Pendidikan). Bagaimana awal 

terbentuknya kegiatan-kegiatan berasaskan 

kegiatan –kegiatan keagamaan? 

Informan Pendidikan relegius di SMK Cendekia Madiun 

ini pada awalnya karena saya melihat mayoritas 

peserta didik banyak yang beragama islam dan 

saya melihat banyaknya kemrosotan akhlak 

pada peserta didik di zaman sekaranag ini, 



 

untuk menghindari terjadinya kemorosotan akhlak 

sekolah mengadakan kegiatan keagamaan agar 

menciptakan lulusan yang ber akhlak mulia dan 

berbudi luhur seperti yang di harapkan 

masyarakat, dengan itu saya membuat progam 

kegiatan keagamaan seperti Sholat Ber jma’aah, 

istighosah dan ngaji sebelum pelajaran  selain itu 

di sekolah ini ada ekstrakurikuler ROHIS yaitu 

Rohani Islami. 

Peneliti Bagaimana latar belakang terlakasananya 

progam kegiatan relegius di SMK Cendekia 

ini? 

Informan Dalam pengadaan pendidikan relegius di 

sekolah ini dilatar belakangi karena adanya 

tuntutan dari masyarakat terutama dari 

walimurid untuk menciptakan  peserta didik 

yang berilmu dan memiliki akhlak mulia 

seperti yang di cantumkan dalam visi dan misi 

sekolah, selain itu karena banyakanya hari 

besar agama islam dan mayoritas peserta didik 

di sini beraga islam walaupun ada satu atau dua 

peserta didik yang tidak beragama islam . 

 

Peneliti Apa yang bapak harapkan dulu dalam 

pelaksanaan menyusun progam keagamaan 

(Budaya Relegius)? 

Informan Yang saya harapkan dalam menyusun progam 

pengembangan kegitan relegius ini adalah  

dapat memudahkan dan terlaksananya 

perencanaan progam yang telah di buat dengan 

dukungan warga sekolah sepertihalnya guru, 

staf dan peserta didik agar progam yang telah 

di susun dapat mencapai sasaran dan tujuan 

yang di inginkan secara efektif dan efisien. 



 

Peneliti Bagaimana cara menyusun progamnya: 

a. Dari pihak internal sendiri, diskusi 

dengan konsultan atau studi banding 

dengan sekolahan lainya? 

b. Bagaiamana strategi pengelola 

pendidikan di SMK Cendekia dalam 

menerapkan nilai-nilai atau kaidah-

kaidah nilai agama (relegius) di 

dalamnya? 

Informan Cara menyusun progam religius ataupun 

keagamaan di SMK Cendekia Madiun ini pada 

mulanya melihat dari kondisi sekolah yang 

mayoritas peserta didik beragama islam dengan 

melihat kondisi seperti itu dari pihak internal 

menyusun progam keagamaan itu sendiri walau 

seperti itu pihak sekolah juga pernah 

melakukan studi banding dengan sekolahan 

yang lain untuk meningkatkan kegiatan 

keagamaan di sekolah. 

Dari segi strategi pengelolaan pendidikan 

dalam menerapkan nilai agama sekolah 

mengadakan budaya sholat dhuha dan dhuhur 

berjamaah setiap harinya, mengadakan jum’at 

mengaji setiap menjelang pelajaran, 

menerapkan keteladanan dengan memberikan 

contoh atau kegiatan yang dapat meningkatkan 

pemahaman sikap positif di sekolahan ataupun 

di luar sekolahan dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengadakan mengikuli 

lomba budaya religius di sekolahan. 

Peneliti Bagaimana pelaksanaan progam 

pengembangan budaya relegius di SMK 

Cedekia madiun tersebut? 

Informa Mengenai pelaksanaan progam keagamaan di 



 

sekolahan ini bisa terlaksana karena kegiatan 

tertuang dalam progam kerja sekolah agar 

terlaksananya kegiatan melaksanakan sholat 

dhuhur berjamaah, dhuha berjama’ah, jum’at 

mengaji dengan teratur dan agar terlaksananya 

progam  ekstrakulikuler ROHIS (Rohasni 

Islam) yang dilaksanakan sehabis pulang 

sekolah agar tidak menggangu jam pelajaran 

yang di cantumkan dalam progam kerja 

tahunan kesiswaan. 

Peneliti Apa saja kendala dalam pelaksanaan progam 

relegius di SMK Cendekia MAdiun? 

Informan Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan 

progam keagamaan di sekolah ini pertama 

kurangnya waktu dalam pelaksanaannya 

kegiatan keagamaan, adanya  kegiatan yang 

tidak sesuai jadwal progam sekolah yang 

mengakibatkan berbenturan dengan kegiatan 

lainya..  

Peneliti Bagaimana cara menanggapi atau mengatasi 

kalo terjadinya kendala tersebut? 

Informan Menanggapi kendala yang terj adi tersebut 

kami membentuk ekstrakurikuler keagamaan 

guna menambah jam kegiatan keagamaan yang 

terbatas dan mengganti waktu kegiatan dengan 

hari lain seandainya terjadi benturan dengan 

kegiatan lainnya 

Peneliri Bagaimana tindak lanjut dari pelaksanaan 

progam dalam pengembangan budaya relegius? 

Informan Menindak lanjuti progam kegiatan keagaman 

itu pihak sekolah selalu meng update 

perkembangan informasi dan tegnologi tentang 

kegiatan keagamaan untuk meningkatkan 

progam yang ada. 



 

Refleksi Dalam Menyusun Progam pengembangan 

budaya relegius di SMK Cendekia Madiun,  

proses penentuan tujuan dan pedoman 

pelaksanaan, dengan memilih yang lebih 

terbaik dari alternatif-alternatif yang ada 

dengan analisis lingkungan yang disekita 

dengan melihat banyaknya siswa yang 

beragama islam ataupun situasi yang terjadi 

dan membentuk situasi yang di inginkan yaitu 

menciptakan lulusan yang ber akhlak mulia 

maupun berbudi luhur dengan merancang dan 

menentukan strategi agar terealisasinya 

kegiatan relegius di SMK Cendekia Madiun. 

 

 



 

Lampiran 3 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara    :02/W/13-III/2019 

Nama Informan    : Bapak Ngadenan 

Identitas Informan   :Kepala Sekolah SMK 

Cendekia Madiun 

Hari/Tanggal    :Senin, 13  MEI 2019 

Waktu Wawancara   :10.10-10.45 WIB 

Tempat Wawancara :Kantor Kepala 

Sekolah SMK 

Cendekia Madiun 

Wawancara Dideskripsikan Pukul :20.29-23.30 

Topik wawancara :Menyusun Organisasi 

Kepegawaian 

Pengembangan  

Budaya Relegius Di 

SMK Cendekia 

Madiun 

Materi Wawancara 

Peneliti Apakah ada organisasi kepegawaian dalam 

pelaksanaan pengembangan budaya relegius? 

Informan Dalam Kegiatan keagamaan itu sendiri di 

sekolahan ini ada dalam ekstrakurikuler 

ROHIS, tapi tidak bisa juga di sebut sebagai 

organisasi kepegawaian karena dalam 

pelaksanaan pengembangan kegiatan relegius 

di sekolaan terutama dalam ROHIS ini saya 



 

menunjuk Dua sampai Tiga orang yang 

bertugas untuk melaksanakan kegiatan 

keagamaan  dan kegiatan keagamaan itu 

sendiri juga di tulis dalam progam kerja 

tahunan sekolah. 

Peneliti Bagaimana cara memeroleh dan memilih  

guru/pegawai yang cakap dalam 

pengembangan budaya relegius? 

Informan Cara memilih anggota guru atau yang 

bertugas dalam pelaksanaan kegiatan 

keagamaan saya menunjuk guru yang 

memiliki wawasan atau keilmuan agamanya 

yang lebih dari pada guru yang lainya, dan 

menunjuk guru agama agar ikut membantu 

dalam pelaksanaan pengembangan keagamaan 

di sekolah selain itu saya juga menunjuk salah 

satu guru yang dapat membantu dalam 

pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut 

agar pelaksanaan kegiatan keagamaan ini bisa 

berjalan sesuai dengan yang keinginan. 

Peneliti Bagaimana cara membagi tugas/pekerjaan 

bagi guru dan pegawai untuk mencapai tujuan 

organisasi dalam budaya relegius di SMK 

Cendekia? 

Informan Dalam membagi tugas kepada guru 

keagamaan ROHIS yang pertama saya 

menentukan guru yang mampu melaksanakan 

tugas kegiatan keagamaan dan saya menunjuk 

dua guru yang bertugas sebagai guru 

pembimbing satu laki-laki dan satu 

perempuan yang dimana guru laki-laki 

membimbing kepada siswa laki-laki ataupun 

sebaliknya dan menunjuk satu guru yang 

bertugas sebagai pembantu. 



 

Peneliti Apakah ada pengelompokan kegiatan-

kegiatan kerja guru/pegawai suatu organisasi  

agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling 

berhubungan dapat dikerjakan bersama? 

Infroman Dalam pengelompokan kegiatan kerja guru itu 

hampir sama dengan pembagian tugas guru 

misalnya dengan menentukan guru laki-laki 

membimbing peserta didik laki-laki dan guru 

perempuan membimbing siswa perempuan 

yang dilaksanakan dengan bantuan OSIS 

untuk memudahkan dan terlaksananya 

kegiatan keagamaan di sekolahan. 

Peneliti Apasaja factor pendukung dan penghambat 

dalam penyusunan, pelaksanaan dan 

pengawasan organisasi kepegawaian di SMK 

Cendekia? 

Informan factor pendukung dalam menyurun organisasi 

pegawai di samping fasilitas yang memadai 

banyak guru yang pendidikan SLTA nya 

lulusan MIA dan adanya guru yang memiliki 

wawasan keagamaan yang lebih dibandingkan 

guru yang lainya. Dalam pelaksanaan 

organisasi tidak ada factor penghambat karena 

mulai dari fasilitas, dana dan SDM yang di 

miliki sudah sesuai dengan yang di inginkan 

Refleksi Organisasi Kepegawaian/guru dalam 

pengembangan budaya relegius di SMK 

Cendekia Madiun ada karena adanya kegiatan 

Rohis di sekolah, kepala sekolah memilih 

dengan menunjuk guru yang memiliki 

wawasan atau keilmuan agamanya, dan 

menunjuk guru agama agar terlaksananya 

kegiatan budaya relegius secara efektif dan 

efisien. 



 

Lampiran 3 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara    :03/W/13-III/2019 

Nama Informan    :Bapak Ngadenan 

Identitas Informan   :Kepala Sekolah SMK 

Cendekia Madiun 

Hari/Tanggal    :Senin, 13  MEI 2019 

Waktu Wawancara   :10.10-10.45 WIB 

Tempat Wawancara :Kantor Kepala 

Sekolah SMK 

Cendekia Madiun 

Wawancara Dideskripsikan Pukul :20.29-23.30 

Topik wawancara :Menggerakkan Guru 

Dan Staf Dalam 

Pengembangan 

Budaya Relegius Di 

SMK Cendekia 

Madiun 

Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana cara menggerakan atau 

mengarahkan guru dan staf agar planning dan 

pengorganisasian pengembangan budaya 

relegius dapat direalisasikan dan mencapai 

tujuan yang maksimal? 

Informan cara mengerakkan guru dan staf dalam 

kegiatan ini saya mengagendakan kegiatan 

keagamaan dengan menyususun progam kerja 



 

tahunan sekolah jadi dengan seperti itu guru 

dan staf  dapat mengikuti kegiatan keagamaan 

yang telah ditentukan 

Peneliti Apasaja factor pendukung dan penghambat 

dalam menggerakkan guru dan staf dalam 

pengembangan budaya relegius? 

Informan Factor pendukung menggerakkan guru dan 

staf dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan 

yang dilakukan setiap harinya, mingguan 

ataupun tahunan ini adanya partisipasi dari 

seluruh guru yang mengajar di SMK 

Cendekia ini dengan selalu ikut serta dalam 

setiap kegiatan yang telah diadakan misalnya 

guru mengikuti istighosah bersama, sholat 

berjamaah bersama dan peringatan hari besar 

Islam. 

Factor pengahmbat dalam pelaksanaan ini 

terkdang adanya guru yang mendapat tugas 

dari luar jadi tidak dapat ikut serta dalam 

pelaksanaan ini. 

Peneliti Apakah ada motivasi  kepada guru dan staf 

terhadap pelaksanaan pengembangan budaya 

relegius? 

Informan Ada. 

Peneliti Bagaiamana cara bapak memotivasi kepada 

guru dan staf untuk ikut serta   dalam 

pelaksanaan pengembangan budaya relegius 

di sekola? 

Informan Motivasi yang saya berikan kepada guru dan 

staf itu dengan memberikan pandangan-

pandangan atau bisa disebut wawasan 

keagamaan kepada guru dan saya juga 

memberi bimbingan kepada guru tentang arti 

pentingya agama dalam kehidupan. 



 

Refleksi Kepala sekolah menggerakkan guru dan staf 

dalam pengembangan budaya relegius di 

SMK Cendekia Madiun, mengagendakan 

kegiatan keagamaan dengan menyususun 

progam dan adanya partisipasi dari seluruh 

guru yang mengajar di SMK Cendekia ini 

dengan selalu ikut serta dalam setiap kegiatan 

yang telah diadakan karena adanya motivasi 

kepada guru tentang pandangan-pandangan 

keagamaan dari kepala sekolah. 

 



 

Lampiran 3 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara    :04/W/13-III/2019 

Nama Informan    :Bapak Ngadenan 

Identitas Informan   :Kepala Sekolah SMK 

Cendekia Madiun 

Hari/Tanggal    :Senin, 13  MEI 2019 

Waktu Wawancara   :10.10-10.45 WIB 

Tempat Wawancara   :Kantor Kepala 

Sekolah SMK Cendekia Madiun 

Wawancara Dideskripsikan Pukul :20.29-23.30 

Topik wawancara   :Mengoptimalkan 

Sumberdaya pendidikan dalam 

pengembangan 

budaya relgius 

Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana cara mengoptimalkan 

sumberdaya yang dimiliki meliputi dana dan 

perlengkapan sekolah dalam pengembangan 

budaya relegius di SMK Cendekia? 

Informan Dengan memanfaatkan dan menggunakan 

sumber daya pendidikan meliputi dana  dan 

perlengkapan sekolah sesuai fungsi dan 

jenisnya misal dana pengembangan siswa 

dana tersebut harus digunakan dan 

dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan 



 

pengembangn sisiwa seperti kegiatan 

kerohanian melalui organisasi Rohis yang 

ada di sekolah dan menggunakan fasilitas 

sekolah harus sesuai fungsinya agar 

pelaksanaan berjalan secara efektif. Sehingga 

dalam pemanfaatan mampu memberi 

kontribusi yang optimal dalam 

mengembangkan budaya relegiu sekolah baik 

melalui kegiatan pengembangan stakeholder 

sekolah dalam menciptakan. 

Relfeksi Kepala sekolah dalam mengoptimalkan 

sumberdaya pendidikan yang ada di SMK 

Cendekia Madiun ini dengan memanfaatkan 

sarana, dana, informasi dan SDM secara 

maksimal agar bisa terlaksananya yang telah 

di tentukan secara efektif dan efisien. 



 

Lampiran 3 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara    :05/W/13-III/2019 

Nama Informan    : Ibu Setyanti 

Nugraheni 

Identitas Informan   : Waka Kurikulum 

SMK Cendekia Madiun 

Hari/Tanggal    :Selasa,14 MEI 2019 

Waktu Wawancara   : 09.40-10.20 WIB 

Tempat Wawancara :Ruang Waka 

Kurikulum SMK 

Cendekia Madiun 

Wawancara Dideskripsikan Pukul :00.28 

Topik wawancara :Menyusu Progam 

Pengembangan 

Budaya Relegius di 

SMK Cendekia 

Materi Wawancara 

Peneliti SMK Cendekia merupakan salah satu sekolah 

kejuruan yang tidak bernaungan kemenag 

(Kementrian Pendidikan). Bagaimana awal 

terbentuknya kegiatan-kegiatan berasaskan 

kegiatan –kegiatan keagamaan? 

Informan Awal terbentuknya kegiatan-kegiatan 

berasaskan keagamaan karena mayoritas siswa 

beragama islam, untuk lebih memperkuat 

perkumpulan siswa yang beragama islam 



 

terbentuklah ekstrakurikuler ROHIS (Rohani 

Islam) yang menjadi wadah siswa dalam 

melakukan kegiatan-kegiatan berasakan 

keagamaan 

Peneliti Bagaimana latar belakang terlakasananya 

progam kegiatan relegius di SMK Cendekia 

ini? 

Informan Yang melatar belakangi terlaksananya progam 

kegiatan relegius di SMK Cendekia Madiun ini 

karena banyaknya hari besar agama islam yang 

selalu diperingati dan untuk pelaksanaan 

kegiatan peringatan tersebut atas dukungan 

penuh dari kepsek dimana latar belakang beliau 

sebagai tokoh agams dan tokoh masyarakat. 

Peneliti Apa yang Ibu harapkan dulu dalam 

pelaksanaan menyusun progam keagamaan 

(Budaya Relegius)? 

Informan Yang saya harapkan semua unsur atau warga 

sekolah dapat mendukung dalam penyusunan 

progam sehingga dalam pelaksanaanya bisa 

mencapai sasaran dan tujuan yang di inginkan 

lembaga pendidikan. 

Peneliti Bagaimana cara menyusun progamnya: 

a. Dari pihak internal sendiri, diskusi dengan 

konsultan atau studi banding dengan 

sekolahan lainya? 

b. Bagaiamana strategi pengelola pendidikan 

di SMK Cendekia dalam menerapkan 

nilai-nilai atau kaidah-kaidah nilai agama 

(relegius) di dalamnya? 

Informan Cara menyusun progam pengembangan budaya 

relegius di sekolahan ini dari pihak internal 

pernah melakukan studi banding dengan 

sekolah yang lain, dengan melihat 



 

perkembangan kegiatan yang  bernafaskan 

religius di internet.  

Strategi mengelola pendidikan relegius yang 

dilakukan dalam penerapan nilai dan kaidah 

religius yaitu dengan mengembangkan atau 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengekspresiasikan ide dalam kegiatan lomba 

berbudaya relegius, menerapkan budaya sholat 

dhuha dan dhuhur berjamaah setiap hari, 

menerapkan jum’at mengaji yaitu mengawali 

pelajaran dengan membaca ayat suci Al-Qur’an 

setiap hari jum’at, menerapkan kegiatan 

istighosah setiap satu bulan sekali yang 

dilakukan oleh semua warga sekolah dan 

menerapkan kegiatan ziarah kubur ke makam 

waliullah setiap satu tahun sekali 

Peneliti Bagaimana pelaksanaan progam 

pengembangan budaya relegius di SMK 

Cedekia madiun tersebut? 

Informa Pelaksanaan progam keagamaan dapat berjalan 

lancar dengan adanya penjadwalan kegiatan 

yang ada, dan pelaksaaan ini di cantumkan 

dalam progam kerja tahunan kesiswaan 

lembaga pendidikan ini dan dengan adanya 

progam keagamaan guru agama 

Peneliti Apa saja kendala dalam pelaksanaan progam 

relegius di SMK Cendekia MAdiun? 

Informan Ada beberapa kegiatan relegius yang tidak 

berjalan sesuai dengan jadwal atau rencana 

kegiatan karena berbenturan dengan kegiatan 

yang lain diluar progam.  

Peneliti Bagaimana cara menanggapi atau mengatasi 

kalo terjadinya kendala tersebut? 

Informan Menanggapi kendala yang terjadi tersebut 



 

pihak sekolah tetap melakukan dengan mencari 

hari lain untuk pelaksaaan progam relegius agar 

pelaksanaan dapat terus terlaksana sesuai 

dengan tujuan pendidikan yang di inginkan. 

Peneliri Bagaimana tindak lanjut dari pelaksanaan 

progam dalam pengembangan budaya relegius? 

Informan Dengan progam kegiatan relegius tetap 

dijalankan dengan selalu memperbarui 

perkembangan informasi dan tegnologi 

Refleksi Pelaksanaan kegiatan budaya relegius di SMK 

Cendekia Madiun ini dapat terlaksana karena 

mayoritas peserta didik beragama islam, 

banyaknya hari besar agama islam dan kegiatan 

ini di dukung sama kepala sekolah maupun 

tokoh masyarakat, menyusun progam ini dari 

pihak intenal sendiri dengan melakukan studi 

banding dengan sekolah lainya untuk 

mengembangkan kegiatan budaya relegius. 

 



 

Lampiran 3 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara    :06/W/13-III/2019 

Nama Informan    :Ibu Setyanti 

Nugraheni 

Identitas Informan   :Waka Kurikulum 

SMK Cendekia Madiun 

Hari/Tanggal    :Selasa, 14  MEI 2019 

Waktu Wawancara   :09.40-10.20 WIB 

Tempat Wawancara :Ruang Waka 

Kurikulum SMK 

Cendekia Madiun 

Wawancara Dideskripsikan Pukul :07.36-09.30 

Topik wawancara :Menyusun Organisasi 

Kepegawaian 

Pengembangan 

Budaya Relegius Di 

SMK Cendekia 

Madiun 

Materi Wawancara 

Peneliti Apakah ada organisasi kepegawaian dalam 

pelaksanaan pengembangan budaya relegius? 

Informan Ada, karena kegiatan keagamaan di SMK 

Cendekia Madiun ini memerlukan sebuah 

organisasi yang dapat merencanakan, 

menggerakkan dan membina untuk 

menjalankan sebuah kegiatan sesuai yang di 



 

inginkan. Dalam pelaksanaan itu sendiri 

pengembangan budaya relegius ditunjuk DUA 

orang guru atau lebih yang bertugas untuk 

membina kegiatan keagamaan. 

Peneliti Bagaimana peran kepala sekolah dalam 

memeroleh dan memilih  guru/pegawai yang 

cakap dalam pengembangan budaya relegius? 

Informan Kepala sekolah menentukan guru dalam 

kegiatan relegius dengan menunjuk guru 

agama islam dan satu guru yang memiliki 

kemampuan atau ilmu agama lebih 

dibandingkan guru yang lainnya agar tugas 

yang diberikan kepada mereka bisa dilakukan 

sesuai yang telah direncanakan 

Peneliti Bagaimana peran kepala sekolah dalam 

membagi tugas/pekerjaan bagi guru dan 

pegawai untuk mencapai tujuan organisasi 

dalam budaya relegius di SMK Cendekia? 

Informan Peran kepala sekolah dalam membagi tugas 

kegiatan keagamaan  di antaranya dua guru 

yang di tunjuk tadi untuk masing-masing 

menjalankan kegiatan yang dapat 

mengembangkan budaya relegius di 

lingkungan sekolah sesuai apa yang telah 

ditentukan yaitu guru laki-laki membimbing 

siswa laki-laki dan guru perempuan 

membimbing siswi perempuan. 

Peneliti Apakah ada pengelompokan kegiatan-

kegiatan kerja guru/pegawai suatu organisasi  

agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling 

berhubungan dapat dikerjakan bersama? 

Infroman Ada, pengelompokan kegiatan guru biasanya 

untuk kegiatan siswa yang di laksanakan 

dalam ekstrakurikuler rohis yang bekerjasama 



 

dengan organisasi OSIS yang merupakan 

induk dari semua kegiatan siswa. 

Peneliti Apasaja factor pendukung dan penghambat 

dalam penyusunan, pelaksanaan dan 

pengawasan organisasi kepegawaian di SMK 

Cendekia? 

Informan Faktor pendukung : Antara siswa yang ikut 

ekstrakulikuler rohis bersinergis dengan siswa 

yang ikut OSIS karena siswa yang ikut 

ekstrakulikuler juga anggota OSIS, guru ikut 

serta dalam perencanaan dan pengawasan 

organisasi kepegawaian sebagai pendorong 

seandainya terjadi kendala. 

Faktor penghambat : karena jumlah siswa 

yang sedikit sehingga banyak siswa yang 

overlaping (tumpang tindih) tugas. 

Refleksi Dalam pelaksanaan pengembangan budaya 

relegius di SMK Cendekia Madiun ini 

terdapat organisasi pegawai untuk 

menjalankan kegiatan atau rencana 

pendidikan yang telah di tentukan secara 

efektif dengan memilih guru yang maemiliki 

wawasan keagamaan dan membagi tugas 

kedalam dua kelompok laki-laki dan 

perempuan. 

 



 

Lampiran 3 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara    :07/W/13-III/2019 

Nama Informan    :Ibu Setyanti 

Nugraheni 

Identitas Informan   :Waka Kurikulum 

SMK Cendekia Madiun 

Hari/Tanggal    :Selasa, 14  MEI 2019 

Waktu Wawancara   :09.40-10.20 WIB 

Tempat Wawancara :Ruang Waka 

Kurikulum SMK 

Cendekia Madiun 

Wawancara Dideskripsikan Pukul :07.36-09.30 

Topik wawancara :Menggerakkan gru 

dan staf dalam 

pengembangan budaya 

relegius 

Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana cara kepala sekolah menggerakan 

atau mengarahkan guru dan staf agar planning 

dan pengorganisasian pengembangan budaya 

relegius dapat direalisasikan dan mencapai 

tujuan yang maksimal? 

Informan Untuk menggerakkan guru dan staf kepala 

sekolah mengarahkan setiap guru dan staf 

membuat rencana kerja masing-masing yang 

kemudian di padu padakan dikumpulkan dan 



 

disusun menjadi rencana kerja sekolah dimana 

dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan 

didahului dengan proposal dan diakhiri 

dengan LPJ. 

Peneliti Apasaja factor pendukung dan penghambat 

dalam menggerakkan guru dan staf dalam 

pengembangan budaya relegius? 

Informan Faktor pendukung kegiatan yang kita lakukan 

dalam kegiatan keagamaan itu adanya guru 

yang memiliki loyalitas akan bekerja 

seoptimal dan semaksimal mungkin untuk 

melaksanakan kegiatan dan tugas yang 

diberikan dalam pelaksanaan keagamaan dan 

faktor yang tidak mendukung dalam 

menggerakkan guru dan staf adanya guru 

yang tidak loyalitas yaitu guru yang tidak 

mengikuti kegiatan rligius yang telah 

diadakan sekolahan 

Peneliti Apakah ada motivasi  kepada guru dan staf 

terhadap pelaksanaan pengembangan budaya 

relegius? 

Informan Ada, motivasi dari kepala sekolah agar 

pelaksanaan pengembangan budaya relegius 

bisa berjalan dengan efektif dan guru dapat 

meningkatkan produktifitas kerja guru di 

SMK Cendekia Madiun ini.  

Peneliti Bagaiamana cara kepala sekolah memotivasi 

kepada guru dan staf untuk ikut serta   dalam 

pelaksanaan pengembangan budaya relegius 

di sekola? 

Informan Dengan memberikan wawasan kepada guru 

untuk saling bekerja sama karena guru adalah 

sumberdaya yang sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas peserta didik dan 



 

faktor penting dalam sukesnya kegiatan yang 

di adakan jadi guru harus kompak dan  saling 

bekerja sama 

Refleksi Kepala sekolah menggerakkan guru dan staf 

dengan membuat rencana kerja masing-

masing tentang wawasan keagamaan yang di 

padu dan di jadikan progam sekolah. 



 

Lampiran 3 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara    :08/W/13-III/2019 

Nama Informan    : Lukman Zumairi  

Identitas Informan   :Guru Agama SMK 

Cendekia Madiun 

Hari/Tanggal    :Sabtu, 18  MEI 2019 

Waktu Wawancara   :09.00-09.20 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang RPS Ruang 

Praktek Siswa 

Wawancara Dideskripsikan Pukul :07.36-09.30 

Topik wawancara   :Mengoptimalkan 

Sumberdaya pendidikan 

Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana cara mengoptimalkan 

sumberdaya yang dimiliki meliputi dana dan 

perlengkapan sekolah dalam pengembangan 

budaya relegius di SMK Cendekia? 

Informan Peran kepala sekolah dalam mengoptimalkan 

sumber daya sekolah dengan memanfaatkan 

dan menggunakan sumber daya pendidikan 

secara efektif, misal dalam pelaksanaan 

pengembangan budaya relegius kepala 

sekolah memanfaatkan sumber daya masunia 

yang ada dengan  menunjuk guru agama 

ataupun guru yang memiliki wawasan 

keagamaan yang lebih untuk membimbing 



 

peserta didik tentang keagamaan  dalam 

kegiatan ekstrakurikuler Rosis, mengajak 

seluruh guru dan peserta didik melaksanakan 

istighosah bersama yang dilakukan seminggu 

sekali yang bertepatan pada hari jum’at pagi 

dan mengajak guru dan siswa sholat 

berjamaaah secara bergantian. Yang kedua 

memanfaatkan sumber daya keuangan 

dengan memberikan dukungan anggaran 

yang cukup untuk melaksanakan kegiatan 

keagamaan. 

Relfeksi Pengoptimalan sumberdaya pendidikan di 

SMK Cendekia Madiun terutama dengan 

memanfaatkan sumbedaya manusia yang 

memiliki wawasan lebih dan mengajak selurh 

guru dan peserta didik dalam pelaksanaan 

progam kegiatan keagamaan di sekolah. 



 

Lampiran 3 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara    :09/W/13-III/2019 

Nama Informan    : Ibu Naili Hikmah 

Identitas Informan   :Guru SMK Cendekia 

Madiun 

Hari/Tanggal    :Sabtu, 18 Mei 2019 

Waktu Wawancara   : Ibu Naili Hikmah 

Tempat Wawancara   :Ruang RPS Ruang 

Praktek Siswa 

Wawancara Dideskripsikan Pukul :02.12 

Topik wawancara :Menyusu Progam 

Pengembangan 

Budaya Relegius di 

SMK Cendekia 

Materi Wawancara 

Peneliti SMK Cendekia merupakan salah satu sekolah 

kejuruan yang tidak bernaungan kemenag 

(Kementrian Pendidikan). Bagaimana awal 

terbentuknya kegiatan-kegiatan berasaskan 

kegiatan –kegiatan keagamaan? 

Informan Kegiatan Keagamaan terbentuk dari wujud 

penerapan visi dan misi SMK Cendekia 

Madiun yaitu menghasilkan lulusan yang 

kompeten, memiliki akhlak mulia dan berbudi 

luhur sebagai pembentuk karakterbangsa. 

Selain dari penerapan visi dan misi pelaksanaan 



 

kegiatan ini dilihat dari peserta didik yang 

mayoritas beragama islam. 

Peneliti Bagaimana latar belakang terlakasananya 

progam kegiatan relegius di SMK Cendekia 

ini? 

Informan latar belakang terlaksananya progam kegiatan 

keagamaan SMK Cendekia dalam 

pelaksanaanya dituangkan dalam progam kerja 

kesiswaan dan terintregasi dengan progam 

keagamaan guru agama 

Peneliti Apa yang bapak harapkan dulu dalam 

pelaksanaan menyusun progam keagamaan 

(Budaya Relegius)? 

Informan Dalam pelaksanaan progam keagamaan 

diharapkan peserta didik dapat membina dan 

meningkatkan iman dan takwa kepada Allah 

SWT, dapat membina dan membentuk karakter 

akhlak mulia, berbudi luhur dan memberikan 

bekal pengetahuan, pemahaman dan penerapan 

Agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Peneliti Bagaimana cara menyusun progamnya: 

a. Dari pihak internal sendiri, diskusi dengan 

konsultan atau studi banding dengan 

sekolahan lainya? 

b. Bagaiamana strategi pengelola pendidikan 

di SMK Cendekia dalam menerapkan 

nilai-nilai atau kaidah-kaidah nilai agama 

(relegius) di dalamnya? 

Informan Dilaksanakan dari pihak sendiri dan stadi 

banding dengan sekolahan lainya. Strategi 

dalam menerapkan nilai agama tertuang 

langsung dalam progam keagamaan misalnya 

pelaksanaan ibadah sholat dhuhur secara 

berjamaah, jum’at mengaji, dhuha berjamaah 



 

dan lain lain, sedangkan nilai akhlak dan 

keteladanan melalui pendekatan hidden 

curriculum (Kurikulum tersembunyi) berupa 

pemberian contoh atau kegiatan yang dapat 

meningkatkan pemahaman tentang sikap-sikap 

positif untuk pengembangan akhlak. 

Peneliti Bagaimana pelaksanaan progam 

pengembangan budaya relegius di SMK 

Cedekia madiun tersebut? 

Informa Pelaksanaan progam tersebut tertuang dalam 

kegiatan keagamaan yaitu sholat dhuhur 

berjamaah, jum’at mengaji, dhuha berjamaah 

dan lain lain serta kegiatan lainya missal 

upacara, pramuka, pmr dan ekstra keagamaan. 

Peneliti Apa saja kendala dalam pelaksanaan progam 

relegius di SMK Cendekia MAdiun? 

Informan Kendala yang terjadi dalam budaya relegius 

kurangnya waktu pada pada  enerapan progam 

–progam keagamaan karna terbatasnya 

kegiatan dan waktu pembelajaran di lembaga 

pendidikan..  

Peneliti Bagaimana cara menanggapi atau mengatasi 

kalo terjadinya kendala tersebut? 

Informan Dengan hambatan tersebut pihak sekolah 

menanggapi dengan membentuk 

ekstrakurikuler kerohanian guna menambah 

jam pembinaan keagamaan kepada peserta 

didik 

Peneliri Bagaimana tindak lanjut dari pelaksanaan 

progam dalam pengembangan budaya relegius? 

Informan Tindakn lanjut dengan menertibkan 

ekstrakulikuler keagamaan agar peserta didik 

dapat ikut dan tertip dalam peaksanaanya.  

Refleksi Pelaksanaan progam budaya relegius terbentuk 



 

dari wujud penerapan visi dan misi SMK 

Cendekia Madiun yaitu menghasilkan lulusan 

yang kompeten, memiliki akhlak mulia dan 

berbudi luhur  di susun dari pihak sendiri 

dengan melakukan studi banding dengan 

sekolahan lainya dengan menerapkan Hidden 

curriculum yang bisa disebut kurikulum 

tersembunyi untuk meningkatkan akhlak 

peserts didik selain itu juga menerapkam 

menerapkan kegiatan relegius dalam progam 

sekolah. 

 



 

Lampiran 3 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara    :10/W/13-III/2019 

Nama Informan    :Ibu Naili Hikmah 

Identitas Informan   :Guru SMK Cendekia 

Madiun 

Hari/Tanggal    : Sabtu, 18 Mei 2019 

Waktu Wawancara   :Ibu Naili Hikmah 

Tempat Wawancara   :Ruang RPS Ruang 

Praktek Siswa 

Wawancara Dideskripsikan Pukul :02.12 

Topik wawancara :Menyusun Organisasi 

Kepegawaian 

Pengembangan 

Budaya Relegius Di 

SMK Cendekia 

Madiun 

Materi Wawancara 

Peneliti Apakah ada organisasi kepegawaian dalam 

pelaksanaan pengembangan budaya relegius? 

Informan Belum ada organisasi pegawaian, karena 

SMK Cendekia Madiun ini merupakan 

sekolahan baru, yang mendapat izin pendirian 

sekolah tahun 2012  dan belum adanya 

pengarahan dalam penyusunan organisasi 

dalam mengembangkan budaya relegius di 

sekolah tetapi disini ada kegiatan keagamaan 



 

yang di susun dalam progam kegiatan agar 

sesuai dengan visi dan misi sekolah. 

Peneliti Bagaimana cara kepala sekolah memeroleh 

dan memilih  guru/pegawai yang cakap dalam 

pengembangan budaya relegius? 

Informan Kepala sekolah dalam menentukan guru 

dalam kegiatan relegius dengan menunjuk 

guru agama islam dan satu guru yang 

memiliki kemampuan atau ilmu agama lebih 

dibandingkan guru yang lainnya agar tugas 

yang diberikan kepada merea bisa dilakukan. 

Peneliti Bagaimana cara membagi tugas/pekerjaan 

bagi guru dan pegawai untuk mencapai tujuan 

organisasi dalam budaya relegius di SMK 

Cendekia? 

Informan Peran kepala sekolah dalam Membagi tugas 

kegiatan keagamaan  diantaranya dua guru 

yang di tunjuk tadi untuk masing-masing 

menjalankan kegiatan yang berbudaya 

relegius sesuai apa yang telah ditentukan. 

Peneliti Apakah ada pengelompokan kegiatan-

kegiatan kerja guru/pegawai suatu organisasi  

agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling 

berhubungan dapat dikerjakan bersama? 

Infroman Ada, pengelompokan kegiatan guru biasanya 

untuk kegiatan siswa yang di laksanakan 

dalam ekstrakurikuler rohis yang bekerjasama 

dengan organisasi OSIS yang merupakan 

induk dari semua kegiatan siswa 

Peneliti Apasaja factor pendukung dan penghambat 

dalam penyusunan, pelaksanaan dan 

pengawasan organisasi kepegawaian di SMK 

Cendekia? 

Informan Faktor pendukung : Antara siswa yang ikut 



 

ekstrakulikuler rohis bersinergis dengan siswa 

yang ikut OSIS karena siswa yang ikut 

ekstrakulikuler juga anggota OSIS, guru ikut 

serta dalam perencanaan dan pengawasan 

organisasi kepegawaian sebagai pendorong 

seandainya terjadi kendala. 

Faktor penghambat : karena jumlah siswa 

yang sedikit sehingga banyak siswa yang 

overlaping (tumpang tindih) tugas. 

Refleksi Belum adanya organisasi pegawai dalam 

pengembangan budaya relegius tapi terdapat 

pengelompokan tugas kepada guru yang 

memiliki wawasan yang lebih tentang agama 

untuk menjalankan ekstrakulikuler yang ada 

di sekolahan ini dengan bantuan OSIS agar 

terlaksananya kegiatan yang telah di tetapkan. 

 



 

Lampiran 3 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara    :11/W/13-III/2019 

Nama Informan    :Ibu Naili Hikmah 

Identitas Informan   :Guru SMK Cendekia 

Madiun 

Hari/Tanggal    : Sabtu, 18 Mei 2019 

Waktu Wawancara   :Ibu Naili Hikmah 

Tempat Wawancara   :Ruang RPS Ruang 

Praktek Siswa 

Wawancara Dideskripsikan Pukul :02.12 

Topik wawancara :menggerakkan guru 

dan staf dalam 

pengembangan budaya 

relegius 

Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana cara kepala sekolah menggerakan 

atau mengarahkan guru dan staf agar planning 

dan pengorganisasian pengembangan budaya 

relegius dapat direalisasikan dan mencapai 

tujuan yang maksimal? 

Informan Kepala sekolah mengadakan kegiatan 

keagamaan yang melibatkan guru dan staf 

serta memberikan guru dan staf serta 

memberikan pemahaman kepada guru dan staf 

untuk memberikan teladan akhlak mulia 

sebagai budaya relegius dapat terealisasi. 



 

Peneliti Apasaja factor pendukung dan penghambat 

dalam menggerakkan guru dan staf dalam 

pengembangan budaya relegius? 

Informan Faktor pendukung karena adanya visi dan 

misi SMK Cendekia Madiun yang mengarah 

kepada pengembangan budaya relegius yang 

dimana semua tujuan visi dan misi di 

sekolahan ini dijelaskan kepada seluruh 

karyawan atau guru yang di tuliskan dalam 

rencana kerja tahunan sekolah agar 

pelaksanaan kegiatan keagamaan dapat 

berjalan dengan apa yang diharapkan. 

Peneliti Bagaiamana cara bapak memotivasi kepada 

guru dan staf untuk ikut serta   dalam 

pelaksanaan pengembangan budaya relegius 

di sekola? 

Informan Dengan memeberikan pemahaman kepada 

guru tentang pentingnya kegiatan keagamaan 

dalam sebuah pendidikan dan mengadakan 

kegiatan religius yang melibatkan guru dan 

staf dan memberikan arahan bahwa guru 

adalah faktor penting dalam suksesnya 

pelaksanaan kegiatan pendidikan. 

Refleksi Dalam menggerakkan guru dan staf dalam 

pengembangan budaya relegius di SMK 

Cendekia Madun ini dengan melibatkan guru 

dalam pelaksanaanya dan menjelaskan 

pelaksanaan kegiatan keagamaan yang 

mengarah pada visi dan misi lembaga 

pendidikan 



 

Lampiran  

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara    :12/W/13-III/2019 

Nama Informan    :Ibu Naili Hikmah 

Identitas Informan   :Guru SMK Cendekia 

Madiun 

Hari/Tanggal    : Sabtu, 18 Mei 2019 

Waktu Wawancara   :Ibu Naili Hikmah 

Tempat Wawancara   :Ruang RPS Ruang 

Praktek Siswa 

Wawancara Dideskripsikan Pukul :02.12 

Topik wawancara :Mengoptimalkan 

Sumberdaya 

Pendidikan dalam 

pengembangan budaya 

relegius 

Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana cara kepala sekolah 

mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki 

meliputi dana dan perlengkapan sekolah 

dalam pengembangan budaya relegius di 

SMK Cendekia? 

Informan Di sekolahan ini kepala sekolah  

mengoptimalkan sumber dana dan 

perlengkapan sekolah dengan memberi atau 

memanfaatkan sarana fasilitasi ruang RPS 

Ruang Praktek Siswa yang diguna tempat 



 

sholat berjama’ah seandainya banyak yang 

ikut jama’ah, praktek agama sepertihalnya 

istighosah, rohis (rohasi islam) dan latihan 

banjari. Anggaran sangat didukung dengan 

memberi dana yang cukup untuk 

mengadakan kegiatan misalnya kegiatan 

romadhon mengadakan lomba agama ( 

membaca tulis al-Qur’an, lomba adzan,  

lomba qiro’ ) dan digunakan untuk memeberi 

alat atau bahan kegiatan keagaman 

sepertihalnya meja baca tulisa al-Qur’an, alat 

banjari dan masih ada lagi. Kepala sekolah 

juga memanfaatkan sumber daya kurikulum 

dengan menyantumkan kegiatan keagamaan 

dengan hidden curriculum (Kurikulum 

Tersembunyi) berupa pemberian contoh 

dalam pembelajaran. 

Relfeksi Kepala sekolah dalam mengoptimalkan 

sumberdaya pendidikan dalam 

pengembangan budaya relegius dengan 

memberi biaya yang cukup untuk 

melaksanakan kegiatan keagamaan dan 

mengoptimalkan sarana yang dimiliki 

sekolah dengan memanfaatkan ruang RPS 

yang luat untuk melaksanakan kegiatan 

keagamaan yang ada di sekolahan .  

 



 

Lampiran 3 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara    :13/W/13-III/2019 

Nama Informan    : Leni Media Nufianti 

Identitas Informan   : Siswi SMK Cendekia 

Madiun 

Hari/Tanggal    : Sabtu, 18 Mei 2019 

Waktu Wawancara   :10.35-10.50 

Tempat Wawancara   :Ruang Kelas 

Multimedia 

Wawancara Dideskripsikan Pukul :02.12 

Topik wawancara   :Pelaksanaan Kegiatan 

Budaya Relegius 

Materi Wawancara 

Peneliti Di sekolahan ini apa ada kegiatan 

keagamaan? Kalau ada kegiatan 

keagamaanitu sendiri apa saja?  

Informan Ada, kegiatan keagamaanya disini adanya 

sholat dhuha berjama’ah, sholat dhuhur 

berjama’ah, istighosah dan ngaji bersama 

seluruh murid ataupun guru setiap hari 

jum’at pagi dan adanya ekstrakulikuler 

Rohid yang di dalmnya ada kegiatan banjari 

maupun keagamaan yang dilakukan yang 

dijadwalkan setiap hari rabu sehabis pulang 

sekolah dan adanya kegiatan keagamaan 



 

yang diadakan setiap hari besar islam seperti 

maulid Nabi, idhul adha dengan 

menyembelih hewan kurban dan lainya. 

Peneliti Apakah disekolahan ini ada guru khusus 

yang bertugas dalam pelaksanaan kegiatan 

keagamaan? 

Informan Ada, disekolah ini ada Dua guru kegiatan 

keagamaan yang ditugaskan membimbing 

dalam pelaksanaan ekstrakurikuler Rohis. 

 

Penelitu Dalam kegiatan keagamaan sepertihalnya 

sholat berjamaah, istighosah dan ngaji 

sebelum pelajaran itu apakah seluruh guru 

mengikutinya? 

Informan Disini karena musholanya kecil sholat 

berjama’ah nya dilaksanakan bergantian 

antar kelas dan seluruh guru juga 

mengikutinya dan terkadang kalau ada acara 

sholatnya bisa dilaksanakan di ruang RPS 

secara bersamaan seluruh murid maupun 

guru. Sedangkan istighosah dilakukan 

bersama-sama setiap hari jum’at yang di 

pimpin langsung kepala sekolah.  

 

Refleksi Di SMK Cendekia Madiun ini terdapat 

kegiatan keagamaan yang dijalankan setiap 

hari, mingguan dan tahunan meliputi adanya 

kegiatan setiap hari besar islam dan adanya 

guru khusu dalam pelaksanaannya serta 

adanya partisipasi dari seluruh guru dalam 

pelaksanaan kegiatan keagamaan yang ada 

di SMK Cendekia Madiun ini  

 



 

Lampiran 4 

JADWAL OBSERVASI 

 

Observasi 

Hari/Tangg

al 

Tempat Waktu 

Observa

si 

Nomor 

Observa

si 

Kegiatan 

Yang di 

Observasi 

Jum’at, 17 

Mei 2019 

Ruang 

RPS 

06.30-

08-00 

01/0/18-

III/2018 

Kegiatan 

Keagamaan 

Yang 

Dilakukan 

Setiap Satu 

Munggu 

Sekali di 

SMK 

Cendekia 

Madiun 

Sabtu, 18 

Mei 2019 

Halama

n, 

Ruang 

RPS, 

Mushol

a dan 

Ruang 

Kelas 

11.00-

12.-30 

02/0/18-

III/2018 

Kegiatan 

Budaya 

Relegius 

dalam 

Pembelajar

an di SMK 

Cendekia 

Madiun 

 



 

Lampiran 5 

TRANSKIP OBSERVASI 

 

Nama Catatan Lapangan  :01/O/17-III/2015 

Hari/Tanggal Pengamatan  :Jum’at. 17 Mei 2019 

Waktu Pengamatan   :06.30-08.00 

Lokasi Pengamatan   :Ruang RPS Ruang 

Praktik Siswa 

Dideskripsikan Pukul   :13.00-14.22 

Kegiatan yang Diobservasi : Kegiatan Keagamaan 

Yang Dilakukan 

Setiap Satu Munggu 

Sekali di SMK 

Cendekia Madiun. 

 

Transkip 

Observasi 

Pelaksanaan kegiatan keagamaan istighosah 

dilakukan setiap pagi mulai dari jam 06.30 

sampai jam 07.30 WIB kegiatan ini 

dilakukan rutin yang dilakukan kepada 

seluruh guru dan siswa yang beragama 

islam yang di pimpin langsung oleh kepala 



 

sekolah dan sehabis itu seluruh peserta 

didik dan guru melaksanakan ngaji bersama 

bisa disebut kegiatan jum’at mengaji yang 

dilakukan sehabis istighosah 

Tanggapan 

Pengamat 

Dari pengamatan peneliti bahwa di SMK 

Cendekia Madiun terdapat kegiatan 

istighosah yang dilakukan seluruh guru dan 

adanya ngaji bersama yang dilakukan 

sehabis istighosah.  



 

Lampiran 5 

TRANSKIP OBSERVASI 

 

Nama Catatan Lapangan  :02/O/17-III/2015 

Hari/Tanggal Pengamatan  :Jum’at. 17 Mei 2019 

Waktu Pengamatan   :11.00-12.30 

Lokasi Pengamatan   :Lingkungan Sekolah 

Dideskripsikan Pukul   :13.00-14.22 

Kegiatan yang Diobservasi : Kegiatan Keagamaan 

Yang Dilakukan 

Setiap HARI Sekali di 

SMK Cendekia 

Madiun. 

Transkip 

Observasi 

Para peserta didik setiap  hari selalu 

melaksanakan sholat dhuhur berjamaah 

dengan arahan yang di sampaikan guru 

kepada ketua kelas untuk melaksanakan 

kegiatan tersebut, maka dari itu setiap 

peserta didik hampir seluruh peserta didik 

selalu bersama-sama ikut melaksanakan 

sholat berjamaah keculai siswi yang lagi 

ada halangan dan siswa yang telat 

melaksanakan sholat sendirian. Selain itu 

setiap harinya dilakukan sholat dhuha 

berjamaah yang dilakukan setiap jam 

istirahat pertama yang dilakukan dengan 

pengarahan dari guru pengajar sebelum 

istirahat.. 

Hasil Observasi lainya juga 



 

didapatkan bahwa proses pembelajaran 

dilakukan dengan penerapan aklak mulia 

dan berbudi luhur dengan mengajarkan 

peserta didik setiap masuk kelas diwajibkan 

selalu mengucapkan salam, berjabat tangan 

dengan guru setiap pulang sekolah, selalu 

mengucapkan salam atau menyapa setiap 

ketemu guru dimanapun itu berada dan 

guru selalu memberi cotoh dan arahan 

bahwasanya disiplin dan tepat waktu 

sangatlah penting dan memberikan contoh 

kepada seluruh peserta didik sopan santun 

kepada siapapun guru ataupun murid 

karena setiap  guru adalah sebagai panutan 

seluruh peserta didik. 

Tanggapan 

Pengamat 

Dalam pengamatan peneliti bahwa di SMK 

Cendekia Madiun ini sealu rutin 

melaksanakan sholat berjama’ah dan adanya 

penerapan akhlak mulia dan berbudi luhur 

dengan mengajarkan maupun memberi 

contoh kepada peserta didik. 

 



 

Lampiran 5 

TRANSKIP OBSERVASI 

 

Nama Catatan Lapangan  :03/O/17-III/2015 

Hari/Tanggal Pengamatan  :Jum’at. 17 Mei 2019 

Waktu Pengamatan   :06.30-08.00 

Lokasi Pengamatan   :Ruang RPS Ruang 

Praktik Siswa 

Dideskripsikan Pukul   :13.00-14.22 

Kegiatan yang Diobservasi : Kegiatan Keagamaan 

Yang Dilakukan 

Setiap Satu Munggu 

Sekali di SMK 

Cendekia Madiun. 

Transkip 

Observasi 

 
Tanggapan 

Peneliti 

Salah satu alat yang digunakan dalam pembelajaran 

atau kegiatan keagamaan, meja mengaji yang 

digunakan setiap hari jum’at pagi dan alat hadroh 

yang di buat latihan setiap hari rabu sehabis 

sekolah dalam ekstrakulikuler rohis dan bisa 

digunakan  hari besrar islam. Dengan alat tersebut 

peserta didik dapat melaksanakan kegiatan 

keagamaan secara efektif.  



 

Lampiran 5 

TRANSKIP OBSERVASI 

 

Nama Catatan Lapangan  :04/O/17-III/2015 

Hari/Tanggal Pengamatan  :Jum’at. 17 Mei 2019 

Waktu Pengamatan   :06.30-08.00 

Lokasi Pengamatan   :Ruang RPS Ruang 

Praktik Siswa 

Dideskripsikan Pukul   :13.00-14.22 

Kegiatan yang Diobservasi :Kegiatan Keagamaan 

Yang Dilakuka Setiap 

Satu Munggu Sekali di 

SMK Cendekia.  

 

 

Transkip 

Observasi 

 
Tanggapan 

Pengamat 

Kegiatan mengaji bersama yang dilakukan 

setiap jum’at pagi sehabis istighosah 

bersamayang di ikuti seluruh peserta didik dan 

guru yang mengajar di SMK Cendekia Madiun. 



 

Lampiran 5 

TRANSKIP OBSERVASI 

 

Nama Catatan Lapangan  :05/O/17-III/2015 

Hari/Tanggal Pengamatan  :Jum’at. 17 Mei 2019 

Waktu Pengamatan   :06.30-08.00 

Lokasi Pengamatan   :Ruang RPS Ruang 

Praktik Siswa 

Dideskripsikan Pukul   :13.00-14.22 

Kegiatan yang Diobservasi :Kegiatan Keagamaan 

Yang Dilakukan  

Setiap Satu Munggu 

Sekali di SMK 

Cendekia Madiun. 

 

Transkipi 

Observasi 

 
Penjelasan 

Observasi 

Pelaksanaan kegiatan banjari yang dilakukan 

setiap hari rabu sehabis pulang sekolah dengan 

bimbingan guru yang bertugas. 



 

Lampiran 5 

TRANSKIP OBSERVASI 

 

Nama Catatan Lapangan  :06/O/17-III/2015 

Hari/Tanggal Pengamatan  :Jum’at. 17 Mei 2019 

Waktu Pengamatan   :06.30-08.00 

Lokasi Pengamatan   :Ruang RPS Ruang 

Praktik Siswa 

Dideskripsikan Pukul   :13.00-14.22 

Kegiatan yang Diobservasi :Kegiatan Keagamaan 

Yang Dilakukan 

Setiap Satu Munggu 

Sekali di SMK 

Cendekia Madiun. 

Transkip 

Observasi 

 

 
Transkip 

Observasi 

Kegiatan istighosah bersama yang di pipin langsung 

dari kepala sekolah yang dilakukan setiap jum’at pagi 

yang di ikuti seluruh peserta didik dan guru yang 

mengajar di SMK Cendekia Madiun. 



 

Lampiran 5 

TRANSKIP OBSERVASI 

 

Nama Catatan Lapangan  :07/O/17-III/2015 

Hari/Tanggal Pengamatan  :Jum’at. 17 Mei 2019 

Waktu Pengamatan   :06.30-08.00 

Lokasi Pengamatan   :Ruang RPS Ruang 

Praktik Siswa 

Dideskripsikan Pukul   :13.00-14.22 

Kegiatan yang Diobservasi :Kegiatan Keagamaan 

Yang Dilakukan 

Setiap Satu Munggu 

Sekali di SMK 

Cendekia Madiun. 

Transkip 

Observasi 

 
Tanggapan 

Peneliti 

Pemberian arahan dan wawasan kepada seluruh guru 

dan peserta didik tentang keagamaan agar seluruh guru 

maupun peserta didik dapat mengikuti kegiatan 

religius/keagamaan dengan sungguh-sungguh, 

pengarahan ini dilakukan setelah istighosah bersama di 

sekolah. 

 



 

Lampiran 6 

JADWAL DOKUMENTASI 

 

N

O 

Bentuk 

Dokumen

tasi 

Isi 

Dokunen

tasi 

Nomor 

Dokumen

tasi 

Tanggal 

Pencata

tan 

Waktu 

Penelit

ian  

1 Tulisan Sejarah 

Berdiriny

a SMK 

Cendekia 

Madiun 

01/D/15-

III/2019 

15 Meli 

2019 

09.30-

10.30 

2 Tulisan Letak 

Geografi

s SMK 

Cendekia 

Madiun 

02/D/15-

III/2019 

15 Meli 

2019 

09.30-

10.30 

3 Tulisan Visi, 

Misi dan 

Tujuan 

SMK 

Cendekia 

Madiun 

03/D/15-

III/2019 

15 Meli 

2019 

09.30-

10.30 

4 Tulisan Keadaan 

Guru dan 

Siswa 

SMK 

Cendekia 

Madiun 

 

 

 

04/D/15-

III/2019 

15 Meli 

2019 

09.30-

10.30 

5 Tulisan Sarana 05/D/15- 15 Meli 09.30-



 

dan 

Prasaran

a SMK 

Cendekia 

Madiun 

III/2019 2019 10.30 

6 Tulisan Struktur 

Organisa

si SMK 

Cendekia 

Madiun 

06/D/15-

III/2019 

15 Meli 

2019 

09.30-

10.30 

 



 

Lampiran 7 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Kode     :01/D/15-III/2019 

Bentuk     :Tulisan 

Isi Dokumen    : Sejarah Berdirinya 

SMK Cendekia Madiun 

Tanggal Pencatatan   :15 Mei 2019 

Jam Pencatatan   :09.30-10.30 WIB 

Bentuk 

Dokumen 

Perkumpulan Pembina Lembaga 

Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan 

Guru Republik Indonesia (PPLP PT PGRI) 

adalah suatu badan penyelenggara 

pendidikan yang mula-mula bernama 

Yayasan Pembina Lembaga Perguruan 

Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia 

(YPLP PT PGRI) yang didirikan AKTE 

NOTARIS Nomor 103 tanggal 31 Mei 

1985. Notaris : RN. SINULINGGA, 

dengan Ketua Yayasan : Tuan Saiman, 

B.A. 

Pada tahun 2010 didaftarkan ke 

MENKUMHAM untuk mendapatkan 

pengesahan dan diijinkan berdasarkan surat 

keputusan Akta Notaris ASNI ARPAN, 

S.H Nomor 04 tanggal 02 September 2010, 

serta mendapat pengesahan dari 

MENKUMHAM sesuai dengan Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia NO.:AHU-03.AH.06. 



 

Tahun 2011. 

SMK Cendekia Madiun sebagai 

sekolah laboratorium IKIP PGRI Madiun 

dipersiapkan sebaik-baiknya dalam segala 

har agar dapat memberikan kontribusi 

positif kepada Perkumpulan dan IKIP 

PGRI Madiun pada khususnya serta 

masyarakat pada umumnya. 

Kebijakan kemendiknas yang 

tertuang dalam renstra progam penguatan 

kebijakan kemendiknas dengan RPJM 

Bapenas, salah satunya adalah 

pengembangan sekolah yang berbasis 

keunggulan local di setiap kabupaten/kota. 

Khusus SMK Kemendiknas memiliki 

kebijakan meningkatkan rasio 70% SMK 

Sampai dengan 2015. 

Berpijak hal tersebut diatas, PPLP 

PT PGRI Madiun ikut serta berpatisipasi 

aktif dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, yaitu 

menyelenggarakan pendidikan di tingkat 

menengah dengan wadah Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK)”CENDEKIA” 

Madiun. Dalam rangka pendirian SMK 

Cendekia Madiun tersebut, Ketua PPLP PT 

PGRI Madiun mengeluarkan surat tugas 

No :013/E/PPLP PT “CENDEKIA” 

Madiun . 

Pada tanggal 1 Maret 2011, PPLP 

PT PGRI Madiun mengeluarkan surat 

keputusan PPLP PT PGRI Madiun, Nomor 

: 082/C/PPLP PT PGRI/2011/SK, tentang 

pengangkatan kepala sekolah menengah 



 

kejuruan CENDEKIA Madiun, 

menetapkan mengangkat saudara 

Drs.Jatiman, M.Pd. sebagai kepala sekolah 

menengah kejuruan CENDEKIA Madiun 

masa bakti 2011-2014. 

Pada tanggal 1 Maret 2012, PPLP 

PT PGRI Madiun mengeluarkan surat 

keputusan PPLP PT PGRI Madiun, nomor 

: 115/C/PPLP PT PGRI Madiun 

mengeluarkan Surat Keputusan PPLP PT 

PGRI Madiun, nomor : 115/C/PPLP PT 

PGRI/2012/SK, tentang pergantian kepala 

Sekolah atas nama Drs. Jatiman, M.Pd. 

digantikan Kasno, S.Ag., M.KPd. 

Pada tanggal 03 Maret 2012, SMK 

CENDEKIA Madiun telah memperoleh 

izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan 

Cendekia Madiun yang telah ditetapkan 

melalui keputusan kepala dinas 

pendidikan, kebudayan, pemuda dan 

olahraga Kota Madiun Nomor 

420.401.104/969/2012. Mengacu pada 

surat keputusan Direktur Jendral 

Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah, nomor 251/C/Kep/min/2008 

tanggal 22 Agustus 2008 tentang spektrum 

keahlian pendidikan menengah kejuruan, 

maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

CENDEKIA Madiun, Menyelenggarakan: 

1. Bidang studi keahlian progam studi 

keahlian kopetensi keahlian : Tegnologi 

Informasi dan Komunikasi Teknik 

Komputer dan Informatika MULTIMEDIA 

2. Bidang studi keahlian progam studi 



 

keahlian kopetensi keahlian : Tegnologi 

Informasi dan Komunikasi Teknik 

Komputer dan Informatika ANIMASI 

3. Bidang studi keahlian progam studi 

keahlian kopetensi keahlian : Bisnis dan 

Manajemen Keuangan PERBANGKAN 

Refleksi Pada tanggal 03 Maret 2012, SMK 

CENDEKIA Madiun telah memperoleh 

izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan 

Cendekia Madiun yang telah ditetapkan 

melalui keputusan kepala dinas pendidikan, 

kebudayan, pemuda dan olahraga Kota 

Madiun.  

 

 

 



 

Lampiran 7 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Kode     :02/D/15-III/2019 

Bentuk     :Tulisan 

Isi Dokumen    :Letak Geografis SMK 

Cendekia Madiun 

Tanggal Pencatatan   :15 Mei 2019 

Jam Pencatatan   :09.30-10.30 WIB 

Bentuk 

Dokumen 

SMK CENDEKIA Madiun adalah 

salah satu lembaga pendidikan di Madiun.  

Kalau ditinjau dari letak geografisnya 

berada di Jl. Letkol Suwarno. Kelurahan 

Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo Kota 

Madiun. 

Secara geografis Kota Madiun terletak 

pada 111° BT - 112° BT dan 7° LS - 8° LS 

dan berbatasan langsung dengan Kecamatan 

Geger di sebelah selatan , sebelah timur 

dengan Kecamatan Wungu, dan sebelah 

barat dengan Kabupaten Magetan. Kota 

Madiun hampir berbatasan sepenuhnya 

dengan Kabupaten Madiun, serta dengan 

Kabupaten Magetan di sebelah Barat. 

Bengawan Madiun mengalir di kota ini, 

merupakan salah satu anak sungai terbesar 

Bengawan Solo.  

Kota Madiun terletak pada daratan 

dengan ketinggian 63 meter hingga 67 

meter dari permukaan air laut. Daratan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Madiun
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Magetan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Bengawan_Madiun
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengawan_Solo


 

dengan ketinggian 63 meter dari permukaan 

air laut terletak di tengah, sedangkan 

daratan dengan ketinggian 67 meter dari 

permukaan air laut terletak di sebelah di 

selatan. Rentang temperatur udara antara 

20 °C hingga 35 °C.[1] Rata-rata curah hujan 

Kota Madiun turun dari 210 mm pada tahun 

2006 menjadi 162 mm pada tahun 2007. 

Rata-rata curah hujan tinggi terjadi pada 

bulan-bulan di awal tahun dan akhir tahun, 

sedangkan rata-rata curah hujan rendah 

terjadi pada pertengahan tahun.  

Posisinya yang cukup strategis 

menjadikan Madiun berada di jalur utama 

Surabaya-Yogyakarta. Kota ini juga 

menjadi persimpangan jalur menuju 

Ponorogo dan Pacitan ke arah selatan. Akan 

direncanakan oleh pemerintah Jawa Timur 

untuk membangun jalan bebas hambatan 

dari Kota Surakarta (Tanpa lewat Kota 

Sragen dan Ngawi) lurus ke barat laut 

sampai Maospati, Magetan kemudian di 

teruskan sampai Kota Madiun dan di 

teruskan lurus ke timur laut melewati Kota 

Nganjuk sampai di Waru, Sidoarjo 

(Berhubung dengan Tol Surabaya-Gempol), 

hal ini bertujuan untuk membangun Kota 

Madiun sebagai kota metropolitan atau kota 

singgah yang diharapkan dapat membantu 

permasalahan Kota Surabaya. Oleh karena 

itu, Kota Madiun ditetapkan sebagai 

wilayah hinterland atau pusat ekonomi 

untuk daerah sekitarnya dalam Rencana 

Tata Ruang dan Wilayah (Perda No 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Madiun#cite_note-ReferenceA-1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Ponorogo
https://id.wikipedia.org/wiki/Pacitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Metropolitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya


 

6/2007). 

Persentase penduduk miskin di Kota 

Madiun jauh lebih rendah dibandingkan 

dengan persentase penduduk miskin di Jawa 

Timur. Sejak terjadi penurunan persentase 

penduduk miskin pada tahun 2004 di Kota 

Madiun yaitu dari 7,9 menjadi 7,1 

selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya 

persentase penduduk miskin selalu 

mengalami penurunan seperti yang 

diharapkan oleh pemerintah. Tahun 2005 

penduduk miskin Kota Madiun turun 2,74 

persen dari tahun 2004 disaat penduduk 

miskin di Jawa Timur naik sebesar 3,44 

persen. Kemudian turun secara sangat 

signifikan pada tahun 2006 menjadi 6,32 

dan tahun 2007 menjadi 5,49 persen. 

Dengan uraian tersebut kita dapat 

menggambarkan kehidupan daerah tersebut 

yang sedikit banyak mempengaruhi 

eksistensi SMK CENDEKIA Madiun. 

Sedangkan letak SMK CENDEKIA Madiun 

berada di pinggir Kota Madiun di kelilingi 

oleh perkampungan penduduk dan dekat 

dengan kampus UNIPMA 
Refleksi Dengan uraian tersebut kita dapat 

menggambarkan kehidupan rakyat di daerah 

tersebut yang sedikit banyak mempengaruhi 

eksitensi SMK Cendekia Madiun. Sedang 

letak SMK Cendekia Madiun di pinggir kota 

madiun yang berdekatan dengan kota 

maupun perdesaan. 

  



 

Lampiran 7 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Kode     :03/D/15-III/2019 

Bentuk     :Tulisan 

Isi Dokumen    :Visi, Misi dan Tujuan 

SMK Cendekia Madiun 

Tanggal Pencatatan   :15 Mei 2019 

Jam Pencatatan   :09.30-10.30 WIB 

  

Bentuk 

Dokumen 

Visi:  

Terwujudnya sekolah menengah kejuruan 

yang unggul dalam mengembangkan 

peserta didik yang terampil, kompetitif, 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

YME. 

 

Misi: 

a. Menghasilkan pusat pendidikan dan 

pelatihan yang berstandar nasional dan 

internasional. 

b. Menghasilkan lulusan yang kompeten, 

memiliki akhak mulia dan berbudi luhur, 

sebagai pembentukam karakter bangsa. 

c.  Menghasilkan lulusan yang memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan yang 

berkopentitif di era global. 

d. Menghasilkan lulusan yang produktif, 

mandiri dan berwawasan lingkungan. 



 

e.  
Tujuan Lembaga: 

a. Mengembangkan sekolah laboratorium 

pembelajaran yang berstandard nasional 

dan internasional. 

b. Menyiapkan peserta didik yang kompeten, 

memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti 

luhur. 

c. Menyiapkan peserta didik yang memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan. 

d. Membekali peserta didik dengan lifeskill 

dan kompetensi agar produktif dan 

mandiri. 

e. Membekali peserta didikk dengan 

pendidikan yang berwawasan lingkungan. 

Refleksi Vidi dan misi SMK Cendekia Madiun 

ingin menctakan peserta didik yang unggul 

dan memiliki wawasan agama yang tinggi 

seperti yang di inginkan masyarakat 

sekarang. 



 

Lampiran 7 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Kode     :04/D/15-III/2019 

Bentuk     :Tulisan 

Isi Dokumen :Keadaan Guru dan 

Siswa SMK Cendekia 

Madiun 

Tanggal Pencatatan   :15 Mei 2019 

Jam Pencatatan   :09.30-10.30 WIB 

Transkip 

Dokumenta

si 

 
Refleksi Total keseluruhan guru yang dimiliki SMK 

CENDEKIA Madiun kurang lebih 20 

pendidik dan 2 tenaga pendidik, 



 

Lampiran 7 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Kode     :05/D/15-III/2019 

Bentuk     :Tulisan 

Isi Dokumen :Sarana dan Prasarana 

SMK Cendekia 

Madiun 

Tanggal Pencatatan   :15 Mei 2019 

Jam Pencatatan   :09.30-10.30 WIB 

Transkip 

Dokumen 

 
Refleksi Sarana dan Prasarana di SMK Cendekia Madiun 

ini sudah cukuo lengkap waaupun masih ada 

yang belum ada karena sekolahan ini tergolong 

lembaga pendidik yang baru berdiri 



 

Lampiran 7 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

 

Kode     :06/D/15-III/2019 

Bentuk     :Tulisan 

Isi Dokumen :Struktur Organisasi 

SMK Cendekia  

Madiun  

Tanggal Pencatatan   :15 Mei 2019 

Jam Pencatatan   :09.30-10.30 WIB 

Transki

p 

Dokum

en 

 
Refleksi Struktur organisasi di SMK Cendekia Madiun 

sudah cukup engkap dan terarah dalam 

pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan 

yang di inginkan secara efektif. 

 



RIWAYAT HIDUP 

  

Ahmad Mushthofa dilahirkan pada tanggal 30 

September 1996 di Madiun. Yang bertempat tinggal di 

dusun Pandansari desa Jetis, Dagangan, Madiun, Jawa 

Timur putra kedua dari lima bersaudara dari Bapak 

Ngadenan dan Ibu kustatik wuryandari TK ditamatkan pada 

tahun 2003 di TK Al-Hikmah Prambon Dagangan Madiun. 

Pendidikan berikutnya di MI Tarbiyatul Mubalighin 

Prambon Dagangan Madiun pada tahun 2009 dan 

pendidikan pada jenjang menengah dijalani di MTsN 

Sewulan Dagangan Madiun dan ditamatkan pada tahun 

2012. 

Pada tahun 2012 melanjutkan sekolah tingkat 

menengah atas di MA Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah 

atas selanjutnya pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan 

Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo, dan mengambil 

program Studi Manajemen Pendidikan Islam sampai 

sekarang. 





 



 

 


