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ABSTRAK 

Martina, Eka. 2018. Sinergitas Komite Sekolah dan Kepala 
Sekolah dalam Mengimplementasikan Budaya 
Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-
Islah Bungkal.Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan. Pembimbing Dr. Ju’subaidi M.Ag 

Kata Kunci: Sinergitas Komite Sekolah, Kepala 
Sekolah, Budaya Sekolah 

  Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang 
melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian dan 
simbol-simbol yang dibentuk dan dipraktekkan oleh baik 
kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan siswa dan 
masyarakat sekolah. Kemajuan dari sebuah sekolah tidak 
luput dari campur tangan masyarakat sekitar. Untuk 
mewujudkan suatu sekolah yang mempunyai mutu tinggi 
hal utama yang dilakukan adalah menjadikan sekolah 
diterima dimasyarakat, dan sesuai dengan apa yang 
diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya 
koordinasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat. 
Adapun pihak yang menjadi wadah dalam menuangkan ide-
ide/gagasan dari masyarakat untuk kemajuan sekolah ada 
dalam komite sekolah. Kerja sama yang baik  untuk 
mewujudkan suatu program sekolah harus dijalin seorang 
kepala sekolah dengan komite sekolah.  

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk 
mendiskripsikan Tugas Pokok dan Fungsi Komite Sekolah 
di Mts Ma’arif Al-Islah Bungkal. (2) Untuk mendiskripsikan  
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah di Mts Ma’arif Al-
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Islah Bungkal. (3) Untuk menjelaskan bagaimana sinergitas 
Komite Sekolah dan Kepala Sekolah dalam 
mengimplementasikan Budaya Sekolah Di Mts Ma’arif Al-
Islah Bungkal. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Penetuan subjek penelitian menggunakan teknik purpossive 
samplingAnalisis data menggunakan analisis interaktif yang 
diintrodasir oleh Milles dan Huberman dengan tahapan; 
reduksi data, display data, kemudian 
conclution/verivication. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1)Tugas pokok 
Komite Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah selain 
sebagai perancang program juga bertugas sebagai pengawas 
dan pemberi contoh yang baik diluar lingkungan sekolah. 
Fungsi komite Sekolah Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-
Islah yakni sebagai wadah dan pemberi pertimbangan dari 
ide-ide masyarakat terkait program-program sekolah. (2) 
Tugas pokok Kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Ma’arif 
Al-Islah selain mejadi pemberi keputusan akan program 
yang dijalankan juga memberikan arahan, memberi contoh 
yang baik untuk semua warga sekolah,  dan fungsi Kepala 
sekolah Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah yakni 
sebagai komponen utama yang menjadikan program tersebut 
berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. (3) Sinergitas 
antara komite sekolah dan kepala sekolahKomite Sekolah 
dan Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah 
terjalin dengan baik, merupakan suatu hal pokok yang 
menjadikan sekolah mempunyaimutu yang baik dengan 
adanya program-program yang telah disepakati oleh banyak 
pihak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berkenaan dengan perkembangan 

dan perubahan kelaluan anak didik. Pendidikan 

bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek 

kelakuan lainnya.1 

Fungsi pendidikan menurut UU No.20 tahun 

2003 bab 2 pasal 3 adalah “Pendidikn nasional 

berfungsi mengembangkan kemapuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa 

dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

                                                           
1 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

cetakan ke 9 tahun 2016), 10.  
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berakhlak mulia sehat, berilmu cakap kreatif, 

mandiridan menjadi warga negara yang demokratis , 

bertanggung jawab”. Fungsi tersebut menunjukkan 

karakter pribadi peserta didik yang diharapkan 

terbentuk melalui pendidikan.2 

Pendidikan juga merupakan faktor penting 

dan penentu dalam kehidupan suatu bangsa yang 

berbudaya.3 Bangsa yang berbudaya sangat 

bergantung pada tingkat pendidikan yang diperoleh 

manusiannya. Berangkat dari fungsi dan tujuan 

tersebut merupakan sebuah bentuk tuntutan sekolah 

untuk menanamkan nilai-nilai yang positif dan 

religius terhadap peserta didiknya terutama 

                                                           
2 Sofyan Amri, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam 

Pembelajaran, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011),30 
3 Choiri Fuad Yusuf, Budaya Sekolah dan Mutu Pendidikan 

(Jakarta: Pena Citra Satria, 2008),1 
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membentuk manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa.4 

Dalam pembangunan budaya Nasional perlu 

diciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan 

berkembangnya sikap kerja keras, disiplin, saling 

menghargai, berani bersaing serta mampu 

menyesuaikan diri kreatif.  Juga  perlu 

dukembangkan pranata sosial budaya yang 

mendukung proses pemantapan budaya bangsa.  

Sekolah bertanggung jawab dalam 

menanamkan pengetahuan-pengetahuan baru dalam 

membangun bnagsa yang maju dan berkualitas. 

Sekolah juga bertanggungjawab 

menstransformasikan nilai-nilai luhur kepada siswa, 

                                                           
4 H.A.R Tilar Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat 

Madani Indonesia ( Bandung: Remaja Roasda Karya, 1999), 128 
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dengan demikian peran sekolah sangat besar dalam 

menentukan arah dan orientasi bangsa kedepan.5 

Sekolah yang efektif adalah sekolah yang 

mempertunjukkan standar tinggi pada prestasi 

akademis maupun non akademis dan mempunyai 

suatu kultur yang berorientasi kepada tujuan yang 

ingin dicapai dan hal tersebut ditandai dengan 

adanya rumusan visi misi yang diterapkan dan 

dipromosikan bersama antar warga sekolah yang 

terdiri dari kepala sekolah, guru, staf, pegawai 

lainnya, komite sekolah, peserta didik, orang tua 

peserta didik, serta stakeholder lainnya.6 

Budaya sekolah merupakan kebiasaan-

kebiasaan, nilai-nilai, norma ritual yang dibentuk 

dalam perjalanan panjang sekolah yang dipegang 

                                                           
5 Novan Adi Wiyani, Membumikan Pendidikan Krakter di SD 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 97. 
 
6 Donni Juni Priansa, Kinerja Dan Profesionalisme Guru, 

(Bandung:  Alfabeta, 2014), 66. 
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bersama oleh kepala sekolah, guru, staf administrasi, 

dan siswa sebagai dasar mereka dalam memahami 

dan memecahkan berbagai persoalan yang muncul 

disekolah. Sekolah menjadi wadah utama dalam 

transmisi kultural antar generasi.7 

Sebuah sekolah harus mempunyai misi 

menciptakan budaya sekolah yang kondusif. Hal 

tersebut merupakan tantangan bagi sekolah, 

bagaimana menghasilkan lulusan yang berkualitas, 

tidak saja mampu terampil melakukan pekerjaan, 

tetapi juga mempunyai inovasi dan kreatifitas tinggi 

serta mempunyai daya pandang jauh kedepan. Untuk 

kepentingan tersebut sekolah perlu melakukan 

penyesuaian-penyesuaian atau pembaharuan-

pembaharuan.8Hal terpenting dalam proses 

                                                           
7 Daryanto, Pengelolaan Budaya dan Iklim Sekolah, 

(Yogyakarta: Gava Media, 2015), 1. 
8E Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 93. 
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pengembangan kebudayaan adalah dengan adanya 

kontrol atau kendali yang tampak dan ditampilkan 

oleh para penganut kebudayaan.9 

Penganut kebudayaan dalam penelitian ini 

adalah siswa/siswi MTs Ma’arif Al-Islah Bungkal. 

Kepala sekolah adalah pemimpin dan manajer yang 

sangat menentukan dinamika sekolah menuju 

gerbang kesuksesan dan kemajuan disegala bidang 

kehidupan. Kepala madrasah dituntut untuk 

memenuhi standar kepala madrasah yang berlaku 

nasional. Salah satu yang ditetapkan adalah standar 

kompetensi yang meliputi kepribadian, manajerial, 

kewirausahaan, supervisi dan nasional. 

Kunci keberhasilan suatu sekolah pada 

hakikatnya terletak pada efisiensi dan efektifitas 

penampilan seorang kepala sekolah. Keberhasilan 

                                                           
9 Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: : 

Kencana Prenada Media Group, 2006), 40. 
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sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah dan 

keberhasilan kepala sekolah adalah keberhasilan 

sekolah.10 

Komite sekolah sebagai badan mandiri yang 

memiliki kewajiban membantu sekolah. Dewasa ini 

komite sekolah masih dipandang sebelah mata oleh 

banyak kalangan. Pada tahap permulaan, proses 

pembentukan komite sekolah memang diakui masih 

banyak yang mengikuti pola pembentukan BP3. 

Komite sekolah banyak dibentuk hanya semata-mata 

unttuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh 

block grant dari pemerintah.11 Dengan adanya 

pembentukan komite sekolah yang sesuai dengan 

peraturan pemerintah maka tugas pokok komite 

sekolah akan terlaksana secara efektif. 

                                                           
10Wahjosumidjo, kepemimpinan kepala sekolah, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2002), 349. 
11Mukibat, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo PREES),120. 
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Dalam pembentukan program-program 

sekolah tentunya kerja sama/kolaborasi antara 

komite sekolah dan kepala sekolah  merupakan suatu 

yang penting guna menghasilkan program sekolah 

yang unsggul dan bermutu 

Madrasah ini mempunyai visi, misi dan 

tujuan yang sangat baik terutama dalam peningkatan 

kualitas sikap siswa-siswinya. Selain itu di MTs 

Ma’arif Al-Islah Bungkal didapati banyak kegiatan 

baik kegiatan pembelajaran maupun di luar 

pembelajaran. Komite Sekolah Madrasah 

Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah bungkal ini 

mempunyai peran yang sangat penting dalam 

megembangkan dan mengimplementasikan program-

program madrasah. Komite Sekolah di madrasah ini 

memiliki agenda rapat tiap tahun selain itu juga 

komunikasi antara pihak sekolah dengan Komite 
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Sekolah terjalin dengan baik.12Namun dewasa ini 

Komite Sekolah hanya dipandang sebelah mata oleh 

berbagai kalangan.  

Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah 

Ma’arif Al-Islah Bungkal sebagai pemegang kunci 

utama jalannya program sekolah selalu melakukan 

pembinaan-pembinaan dan pengarahan.13Dari latar 

belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti 

tertarik mengambil judul penelitian “SINERGITAS 

KOMITE SEKOLAH DAN KEPALA SEKOLAH 

DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN BUDAYA 

SEKOLAH DI MADRASAH TSANAWIYAH 

MA’ARIF AL-ISLAH BUNGKAL”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka 

fokus penelitian ini diarahkan kepada: Kinerja 

                                                           
12 Lihat Transkrip Wawancara 02/W/09-VI/2019 
13Lihat Transkrip Wawancara 02/W/09-VI/2019 
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Komite Sekolah dan Kepala Sekolah serta Sinergitas 

Komite Sekolah dan Kepala Sekolah dalam 

Mengimplementasikan Budaya Sekolah di MTs 

Ma’arif Al-Islah Bungkal. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus 

masalah yang dibahas diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Komite 

Sekolah di MTs Ma’arif Al-Islah Bungkal? 

2. Bagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Kepala 

Sekolah di MTs Ma’arif Al-Islah Bungkal? 

3. Bagaimana Sinergitas Komite Sekolah dan 

Kepala Sekolah dalam  Mengimplementasikan 

Budaya Sekolah di MTs Ma’arif Al-Islah 

Bungkal? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu: 

1. Untuk mendiskripsikan Tugas Pokok dan Fungsi 

Komite Sekolah di MTs Ma’arif Al-Islah 

Bungkal 

2. Untuk mendiskripsikan  Tugas Pokok dan 

Fungsi Kepala Sekolah di MTs Ma’arif Al-Islah 

Bungkal 

3. Untuk menjelaskan Sinergitas Komite Sekolah 

dan Kepala Sekolah dalam  

Mengimplementasikan Budaya Sekolah di MTs 

Ma’arif Al-Islah Bungkal 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan persoalan dan tujuan diatas, 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan 

kegunaan sebagai berikut: 
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1. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat 

menambah pengalaman dan wawasan 

pengetahuan mengenai masalah yang terjadi 

dalam sebuah lembaga pendidikan kelak apabila 

terjun di lingkungan, khususnya pada budaya 

sekolah. 

2. Bagi Komite Sekolah 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa 

menambah khazanah kepada komite sekolah dan 

kepala sekolah mengenai peng implementasian 

budaya sekolah 

3. Bagi Lembaga Pendidikan 

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapan 

dapat menambah wawasan bagi lembaga 

pendidikan untuk mengembangkan dan 
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mengimplementasikan budaya sekolah yang 

efektif 

4. Bagi Kepala Sekolah dan Staf-staf  

Kepengurusan  

Dengan adanya hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

kepala sekolah untuk mengembangkan budaya 

sekolahnya sehingga dapat memperoleh lulusan 

yang mempunyai kualitas unggul. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam penulisan maka 

pembahasan dalam laporan penelitian ini penulis 

mengelompokkan menjadi 6 bab yang masing-

masing memiliki sub pembahasan tertentu. 

Bab pertama Pendahuluan, merupakan 

gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran 

bagi keseluruan laporan penelitian, dalam bab ini 
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akan mebahas mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan diakhiri dengan sistematika 

pembahasan. 

Bab Kedua Landasan teori, yaitu bertujuan 

untuk mengetengahkan kerangka acuan teori yang 

digunakan sebagai landasan pemikiran dan 

penelitian, dalam kerangka teori ini pembahasanya 

meliputi teori-teori pengrtian sinergitas, tugas pokok 

komite sekolah, tugas pokok kepala sekolah dan juga 

budaya sekolah. 

Bab Ketiga Metode penelitian, merupakan 

cara-cara atau tahap-tahap yang akan dilalui dalam 

melakukan penelitian, pad apenelitian ini oeneliti 

memilih menggunakan metodek kualitatif sstudi 

kasus. 
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Bab Keempat  Temuan penelitian, dalam bab 

ini berisi tentang hasil-hasil peneliian dilapangan 

yang meliputi data umum tentang paparan data dan 

lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah dan dasar 

pemikiran, letak geografis, kedaan 

sekolah(siswa/guru), keadaan sekolah, data khusus 

meliputi hasil-hasil dari penelitian pokok yaitu tugas 

komite sekolah, tugas kepala sekolah dan data 

tentang budaya sekolah. 

Bab kelima Pembahasan, pada bab ini 

mambahas mengenai analisis data tentang sinergitas 

komite sekolah dan kepala sekolah dalam 

mengimplementasikan budaya sekolah di MTs 

Ma’arif Al-Islah. 

Bab keenam Penutup, merupakan bab 

terakhir dari semua serangkaian pembahasan, bab ini 
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berisi kesimpulan untuk memudahkan pembaca 

mengenai inti dari penelitian yang dilakukan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PENELITIAN 

TERDAHULU 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi dari Windi Retno Bintari dengan judul 

“Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan 

Mutu Sekolah Di SD Negeri Menggulung Lor 

Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Tahun 

Ajaran 2011/2s012” dengan rumusan masalah: 

bagaimana peran komite sekolah dalam 

meningkatkan mutu sekolah di SD Negeri 

Menggulung lor kecamatan Pituruh kabupaten 

Purworejo tahun ajaran 2011/2012?. Dari hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

mutu SD Negeri Megulung Lor secara umum 

termasuk dalam kategori baik. Akan tetapi 

komite sekolah tidak mencantumkan pemetaan 
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kerja masing-masing anggota komite sekolah 

serta tidak memiliki program kerja. Indikator 

kerja yang dilaksanakan oleh komite sekolah 

merupakan hasil kordinasi dan instruksi kepala 

sekolah. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

sedang dilakukan yakni sama-sama membahas 

tentang Komite Sekolah dalam penelitian yang 

dilakukan diatas memfokuskan pada peran 

komite sekolah dalam meningkatkan mutu 

sekolah, sedangkan penelitian yang sedang 

dilakukan ini fokus pada bagaimana Komite 

Sekolah menjalin hubungan baik dengan Kepala 

Sekolah Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah 

Bungkal.  

2. Skripsi dari Fatimah dengan judul “peran kepala 

sekolah sebagai educator dalam pengembangan 
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budaya religius di SMPN 1 Kebonsari, dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana kondidi religius yang 

berlangsung di SMPN I Kebonsari? 

b. Upaya-upaya apa yang dilakukan kepala 

sekolah SMPN 1 Kebonsari dalam 

menjalankan peran sebagai educator? 

c. Bagaimana keterkaitan peran kepala sekolah 

sebagai educator dalam mengembangkan 

budaya religius di SMPN 1 Kebonsari? 

Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu: peran 

kepala sekolah sebagai educator dalam 

mengembangkan budaya religius, kepala SMPN 

1 Kebonsari melakukan (1) kepala sekolah turut 

serta dalam mengembangkan kurikulum dan 

diarahkan kepada pengembangan budaya 

religius, (2) kepala sekolah berupaya 

meningkatkan kemampuan guru dalam hal 

mengaji dan bersikap disiplin, (3) kepala sekolah 
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memberikan conroh dengan nasehat dan tindakan 

dan strategi yang digunakan, yaitu: (1) power 

strategy (melalui kekuasaan yang dimikiki oleh 

kepala sekolah dengan reward dan punishment), 

(2) persuasive strategy (ajakan dan himbauan 

unttuk mengembangkan budaya religius), (3) 

normative re-educative (mengajarkan norma-

norma yang dianut masyarakat. 

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian 

yang sedang dilakukan di Madrasah Tsanawiyah 

Ma’arif Al-Islah Bungkal ini adalah sama-sama 

membahas Kepala Sekolah didalam penelitian 

yang dilakukan juga terdapat berbagai 

pertanyaan peneliti tentang peran kepala sekolah, 

perbedaannya penelitian diatas hanya 

memfokuskan pada peran Kepala Sekolah 

sebagai educator dalam pengembangan budaya 
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religius sedangkan penelitian ini membahas 

mengenai peran Kepala Sekolah dalam 

implementasi budaya sekolah secara umum tidak 

hanya budaya religius.  

3. Skripsi Kiki Sukinawan dengan judul “Peran 

Komite Sekolah dalam Proses Manajemen 

Berbasis Sekolah di SD Negeri Serayu 

Yogyakarta” dengan rumusan masalah: 

bagaimana peran komite sekolah dalam proses 

manajmenen berbasis sekolah di SD Negeri 

Serayu? 

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah: 

dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, 

sekolah tidaj berjalan sendiri, hal ini terlihat dari 

banyaknya peran yang telah dilakukan oleh 

komite sekolah. Komite sekolah berperan baik 

dalam manajemen sarana prasarana, kurikulum, 
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kisiswaan, keuangan, personalia, dan hubungan 

masyarakat.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan adalah bagaimana komite sekolah 

meningkatkan mutu sekolah, perbedaanya yaitu 

terletak pada subjek penelitiannya, dalam 

penelitian yang sedang dilakukan mengaitkan 

kepala sekolah.  

B. Kajian Teori 

1. Sinergitas 

a. Pengertian Sinergitas  

Sinergi/si-ner-gi/sinergi kegiatan atau operasi 

gabungan.14 Sinergitas berasal dari kata 

sinergi(synergy), sinergi berarti kegiatan, 

hubungan, kerjasama, atau operasi gabungan. 

Sinergi ialah suatu keadaan dimana keseluruhan 

                                                           
14 KBBI 
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lebih besar dari pada hasil tambahan lainnya. 

Sinergi sebagai kemampuan dalam mewujudkan 

hasil yang menakjubkan seperti hal-hal baru yang 

dahulunya tidak ada.15 

Najiati dan Rahmat mengartikan sinergitas 
sebagai kombinasi atau   paduan unsur atau 
bagian yang dapat menghasilkan keluaran 
lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat 
diartikan sebagai operasi gabungan atau 
perpaduan unsur untuk menghasilkan output 
yang lebih baik.16 

Dari beberapa pengertian diatas dapat 

disimpulkan sinergitas adalah hubungan atau 

kerja sama dari unsur yang berbeda yang 

menghasilkan sesuatu yang baru atau sesuatu 

yang lebih baik. 

 

                                                           
15 Sihan, Amirudin, Khairudin W, Manajemen Pendidikan 

Berbasis Sekolah, (Ciputat: Quantum Teaching) hlm 146 
16 Triana Rahmawati, Irwan Noor, Ike Wanusmawatie, 

“Sinergitas Stakeholders Dalam Membangun Inovasi Daerah,”Jurnal 
Administrasi Publik, Vol 2, No 4 (641-647). 
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b. Konsep Sinergitas 

Sinergitas dapat dibangun melalui dua cara 

yaitu:17 

1) Komunikasi  

a) Pengertian komunikasi yang 

berorientasi pada sumber menyatakan 

bahwa, komunikasi adalah kegiatan 

dengan nama-nama seseorang 

(sumber) secara sungguh-sungguh 

memindahkan stimuli guna 

mendapatkan tanggapan. 

b) Pengertian komunikasi yang 

berorientasi pada penerima 

memandang bahwa, komunikasi 

sebagai semua kegiatan dimana 

                                                           
17Triana Rahmawati dkk, Jurnal Administrasi Publik, 

Universitas Brawijaya, Malang, vol 2. 
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seseorang (penerima) menanggapai 

stimukus atau tanggapan. 

2) Koordinasi  

Disamping adanya komunikasi dalam 

menciptakan sinergitas juga memerlukan 

koordinasi. Komunikasi tidak dapat 

berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi. 

Ada sembilan syarat untuk mewujudkan 

koordiasi yang efektif yaitu: 

a) Hubungan langsung 

Bahwa koordinasi dapat lebih mudah 

dicapai melalui hubungan pribadi 

langsung. 

b) Kesempatan awal 

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah 

dalam tingkat-tingkat awal 
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perencanaan dan pembuatan 

kebijaksanaan. 

c) Kontinuitas 

Koordinasi merupakan suatu proses 

yang kontinu dan harus berlangsung 

pada semua waktu mulai dari tahap 

perencanaan 

d) Dinamisme 

Koordinasi harus secara terus 

menenus diubah mengingat  

perubahan lingkungan baik intern 

maupun ekstern 

e) Tujuan yang jelas 

Tujuan yang jelas itu penting untuk 

memperoleh koordinasi yang efektif 
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f) Organisasi yang sederhana 

Struktur organisasi yang sederhana 

memudahkan koordinasi yang efektif 

g) Perumusan wewenang dan 

tanggungjawab yang jelas 

Wewenang yang jelas tudak hanya 

mengurangi pertentangan diantara 

pegawai-pegawai yang berlainan, 

tetapi juga membentu mereka dalam 

pekerjaan dengan kesatuan tujuan 

h) Komunikasi yang efektif 

Komunikasi yang efektif  merupakan 

salah satu persyaratan untuk 

koordinasi yang baik 
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i) Kepemimpinan supervisi yang efektif 

Kepemimpinan yang efektif menjamin 

koordinasi yang baik mengenai 

kinerja pegawai. 18 

Komunikasi dan koordinasi 

merupakan dua unsur yang sangat 

diperlukan dalam mencapai kinerja 

yang baik sehingga tercapai apa yang 

menjadi tujuan awal tanpa adanya 

hambatan.  

2. Komite Sekolah 

a. Pengertian Komite Sekolah 

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri 

yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, 

komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang 

peduli pendidikan. Hal ini sesuai dengan 
                                                           

18 Triana Rahmawati et al, Jurnal Administrasi Publik, 
Universitas Brawijaya, Malang, vol 2. 
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Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016  pasal 1 

tentang Komite Sekolah.19 

Pada prinsipnya sekolah ini dibentuk 

atas prakarsa masyarakat, tetapi jika prakarsa 

masyarakat tidak memadai, maka satuan 

pendidikan dapat mengambil inisiatif. Jika 

satuan tidak mnegambil inisiatif, maka 

peperintah kabupaten kota dapat mengambil 

inisiatif.20 

Dewasa ini komite sekolah masih 

dipandang sebelah mata oleh banyak kalangan. 

Pada tahap permulaan, proses pembentukan 

komite sekolah memang diakui masih banyak 

yang mengikuti pola pembentukan BP3. Komite 

sekolah banyak dibentuk hanya semata-mata 

                                                           
19 PERMENDIKBUD Nomor 75 tahun 2016 pasal 1 tentang 

Komite Sekolah. 
20 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan 

Mutu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), 240. 
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unttuk memenuhi persyaratan untuk 

memperoleh block grant dari pemerintah.21 

Akibatnya, proses pembentukan Komite 

Sekolah hanya dilakukan secara sekadarnya dan 

proforma belaka. Pembentukan Komite Sekolah 

ada yang sempat dilakukan “dalam rapat 

sekejap”.  Proses pembentukan komite sekolah 

yang demokratis akan menjadi awal yang positif 

untuk keberhasilan peran dan fungsinya.22 

Keberadaan Komite Sekolah sangat 

diperlukan dalam sebuah lembaga pendidikan, 

karena Komite Sekolah merupakan wadah 

masyarakat untuk menyalurkan ide-ide yang 

muncul dari masyarakat. Selain itu Komite 

Sekolah merupakan suatu lembaga mandiri yang 

memberi pertimbangan atas program-program 

                                                           
21Ibid, hlm 210 
22Mukhibat, Manajemen Berbasis Sekolah...210 
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sekolah yang dibentuk agar sesuai dengan 

lingkungan sekitar.  

b. Pembentukan Komite Sekolah 

Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 75 

tahun 2016 pasal 7 tentang Komite Sekolah, 

pembentukan Komite Sekolah ditetapkan oleh 

Kepala Sekolah sebagai berikut;23 

1) Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh 

Kepala Sekolah yang bersangkutan. 

2) Penetapan Komite Sekolah gabungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(6) ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang 

memiliki jumlah peserta didik paling 

banyak. 

                                                           
23PERMENDIKBUD Nomor 75 tahun 2016 pasal 1 tentang 

Komite Sekolah. 
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3) Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh 

Kepala Sekolah harus menyusun anggaran 

(AD dan ART). 

4) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) paling sedikit memuat hal sebagai 

berikut; 

a) Nama dan tempat kedudukan; 

b) Dasar, tujuan dan kegiatan; 

c) Keanggotaan dan kepengurusan; 

d) Hak dan kewajiban anggota dan 

pengurus; 

e) Keuangan; 

f) Mekanisme kerja dan rapat-rapat; 

g) Perubahan AD dan ART; dan 

h) Pembubaran organisasi. 
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c. Organisasi, kedudukan, Sifat dan Tujuan 

Komite sekolah 

1) Organisasi  (Keanggotaan Komite Sekolah) 

Anggota Komite Sekolah berasal dari 

unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. 

Anggota komite sekolah terdiri atas:  

a) Orang tua/wali dari siswa yang 

masih aktif pada Sekolah yang 

bersangkutan paling banyak 50% 

(limapuluh persen). 

b) Tokoh masyarakat paling banyak 

30% (tigapuluh persen), antara 

lain; 

(1) Memiliki pekerjaan dan 

perilaku hidup yang dapat 

menjadi panutan bagi 

masyarakat setempat; dan/atau 
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(2) Anggota/pengurus organisasi 

atau kelompok masyarakat 

peduli pendidikan, tidak 

termasuk anggota/pengurus 

organisasi profesi pendidik 

dan pengurus partai politik.  

c) Pakar pendidikan paling banyak 

30% (tigapuluh persen) antara 

lain; 

(1) Pensiunan tenaga pendidik; 

dan/atau  

(2) Orang yang memiliki 

pengalaman dibidang 

pendidikan. 

d) Presentase sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c 

menjadi batas maksimal sampai 
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dengan jumlah anggota memenuhi 

100% (seratus persen) yang 

disesuaikan dengan kondisi 

daerah masing-masing. 24 

Secara teoritis jumlah pengurus suatu 

organisasi disesuaikan dengan lingkup kerja 

atau tugas-tugas organisasi yang di-break 

downdari visi dan misi. Namun dalam 

konteks pembahasan ini, dimana peran 

komite sekolah yang identik sebagai lembaga 

legislatif di tingkat satuan pendidikan tentu 

sifat keanggotaan sebagai representasi dari 

rakyat satuan pendidikan dimaksud lebih 

diprioritaskan pada kesesuaian jumlah 

pengurus dengan lingkup kerja organisasi.25 

                                                           
24PERMENDIKBUD Nomor 75 tahun 2016 pasal 4 tentang 

Komite Sekolah. 
25Mukhibat, Manajemen Berbasis Sekolah ...96 
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Komite Sekolah sekurang-kurangnya 

berjumlah 5 orang dan jumlahnya gasal 

paling banyak 15 orang, yang terdiri dari 

ketua (bukan dari kepala satuan pendidikan), 

sekertaris, dan bendahara semua dipilih dari 

dan oleh anggota. Syarat, hak, dan kewajiban 

serta masa keanggotaan Komite Sekolah 

ditetapkan dalam AD-ART.26 

AD-ART merupakan kelengkapan 

utama bagi suatu organisasi formall. 

Kepemilikan AD-ART di samping 

melengkapi syarat formal sekaligus berfungsi 

sebagai identitas dan paduan dasar bagi 

Komite Sekolah dalam mengaktualisasikan 

peran dan fungsinya.27 

 

                                                           
26Ibid...  33 
27Ibid...33 
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2) Kedudukan Komite Sekolah 

Kedudukan Komite Sekolah diatur 

berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 75 

tahun 2016 pasal 2tentang Komite Sekolah yakni 

Komite Sekolah berkedudukan di setiap 

sekolah.28 

3) Tujuan Komite Sekolah 

Komite Sekolah dibentuk dengan tujuan: 

a) Untuk mengupayakan jalinan antara 

orang tua dan sekolah, dapat bersama-

sama mengantisipasi dan mengarahkan 

serta meningkatkan kepedulian terhadap 

anak-anak diusia sekolah, pendidikan 

diharapkan akan menjadi tanggung 

jawab bersama melalui keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah. 

                                                           
28PERMENDIKBUD Nomor 75 tahun 2016 pasal 2 tentang 

Komite Sekolah. 
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b) Secara riil Komite Sekolah bertujuan 

untuk membantu murid-murid yang tidak 

mampu agar tetap bersekolah dengan 

menggiatkan bantuan dari masyarakat, 

pengusaha, subsidi silang, dan sumber 

lain yang ada dimasyarakat. Intinya 

adanya komite sekolah bertujuan tidak 

membebani masyarakat dengan 

pungutan-pungutan yang selama ini 

sangat memberatkandan mematikan 

semangat-semangat dan keinginan anak-

anak untuk bersekolah.29 

d. Peran komite sekolah 

Peran yang dijalankan komite sekolah sama 

halnya dengan dewan sekolah yaitu pemberi 

pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan 

                                                           
29Mukhibat, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), (STAIN 

Ponorogo PRESS, 2012), 37. 
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kebijakan pendidikan. Badan tersebut juga 

berperan sebagai pendukung baik yang 

berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga 

dalam penyelenggaraan pendidikan.30 

Disamping itu juga komite sekolah berperan 

sebagai pengontrol dalam rangka transparansi 

dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran 

pendidikan, serta sebagai mediator antara pihak 

sekolah dan masyarakat.31 

e. Fungsi komite sekolah 

Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 

2016 tentang Komite Sekolah pasal 2 komite 

sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu 

pelayanan pendidikan. Komite sekolah 

                                                           
30Ibid ...39. 
31Mukhibat, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),...141 
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menjalankan fungsinya secara gotong royong, 

demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. 

Fungsi komite sekolah secara umum 

yaitu mendorong tumbuhnya komitmen dan 

perhatian masyarakat terhadap penyelenggara 

pendidikan yang bermutu dan melakukan kerja 

sama dengan masyarakat, menampung dan 

menganalisis aspirasi, ide, tunttutan, dan 

berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan 

oleh masyarakat.32 

Maksud dibentukkanya komite sekolah 

adalah agar suatu organisasi masyarakat sekolah 

mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli 

terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite 

sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan 

                                                           
32Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Disekolah, (Jakarta: 

PT Rienika Cipta, 2004) 197. 
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secara khas dan berakar dari budaya, 

demografis, ekologi nilai kesepakatan serta 

kepercayaan yang dibangun sesuai dengan 

potensi masyarakat setempat.33 

Dalam menjalankan fungsinya sesuai 

yang tertulis dalam Permendikbud Nomor 75 

Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pasal 3, 

komite sekolah bertugas untuk: 

1) Memberikan pertimbangan dalam 

penentuan dan pelaksanaan kebijakan 

pendidikan terkait: 

a) Kebijakan dan program sekolah; 

b) Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Sekolah/Rencana 

Kerja dan Anggran Sekolah 

(RAPBS/RKAS); 

                                                           
33 Ibid...197 
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c) Kriteria kinerja sekolah; 

d) Kriteria pendidikan disekolah 

dan; 

e) Kriteria kerjasama sekolah 

dengan pihak lain. 

2) Menggalang dana dan sumber daya 

pendidikan lainnya dari masyarakat 

baik perorangan/organisasi/dunia 

usaha/dunia industri maupun 

pemangku kepentigan lainnya melalui 

upaya kreatif dan inovatif; 

3) Mengawasi pelayanan pendidikan 

disekolah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan ; dan 

4) Menindaklanjuti keluhan, sasaran, 

kritik, dan aspirasi dari peserta didik, 

orang tua/wali, dan masyarakat serta 
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hasil pemgamatan komite sekolah atas 

kinerja sekolah.34 

Komite Sekolah merupakan badan 

mandiri yang mempunyai fungsi sebagai 

wadah masyarakat dalam menuangkan ide 

seklaigus melayani sekolah baik dalam hal 

pemberi pertimbangan dalam program 

sekolah, pendanaan, pengawas serta sebagai 

wadah untuk menindaklanjuti keluhan, saran, 

kritik dan aspirasi baik dari peserta didik, 

orang tua/wali, dan masyarakat.  

3. Kepala sekolah 

a. Pengertian kepala sekolah 

Pengertian kepala sekolah yang dimuat 

dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah 

                                                           
34PERMENDIKBUD, Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Komite 

Sekolah. 
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pada bab 1 Pasal 1 yang dimaksud Kepala 

Sekolah adalah guu yang diberi tugas untuk 

memimpin dan mengelola satuan pendidikan 

yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Taman 

Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah 

Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), 

Sekolah Menengah Atas(SMA), Sekolah 

Menengah Atas Luar Biasa(SMALB), atau 

Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).35 

Kepala sekolah adalah pemimipin dan 

manajer yang sangat menentukan dinamika 

sekolah menuju gerbang kesuksesan dan 

kemajuan disegala bidang kehidupan. Kapasitas 

intelektual, emosional, spirittual dan sosial 
                                                           

35 PERMENDIKBUD, Nomor 6, Tahun 2018, Tentang 
Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. 
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kepala sekolah berpengaruh besar terhadap 

efektifitas kepemimpinannya. Kedalaman ilmu, 

keluasan, pikiran, kewibawaan dan relasi 

komunikasinya membawa perubahan signifikan 

dalam manajemen sekolah.36 

Oleh karena itu kepala sekolah harus: (a) 

memiliki wawasan jauh kedepan (visi) dan tahu 

tindakan apa yang harus dilakukan (misi) sertra 

paham benar tentang cara yang akan ditempuh 

(strategi); (b) memiliki kemampuan 

mengkoordinasikan dan menyerasikan seluruh 

sumber daya terbatas yang ada untuk mencapai 

tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan sekolah 

(yang umumnya tak terbatas); (c) memiliki 

kemampuan mengambil keputusan dengann 

terampil (cepat, tepat, cekat, terampil, dan 
                                                           

36Jamal Ma’mur Asnani, Tips Aplikasi Manajemen Sekolah, 
(Diva Press, 2012), 165. 
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akurat); (d) memiliki kemampuan memobilisasi 

sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan 

dan yang mampu menggugah pengikutnya untuk 

melakukan hal-hal penting bagi tujuan 

sekolahnya; (e) memiliki toleransi terhadap 

perbedaan-perbedaan pada setiap orang dan tidak 

mencari orang-orang yang mirip dengannya, 

akan tetapi sama sekali tidak toleran terhadap 

orang-orang ynag meremehkan kualitas, prestasi, 

standar, dan nilai-nilai; (f) meiliki kemampuan 

memerangi musuh-musuh kepala sekolah, yaitu 

ketidakpedulian, kecurigaan, tidak membuat 

keputusan, mediokrasi, imitasi, arogansi, 

pemborosan, kaku, dan bermuka dua dalam 

bersikap dan bertindak.37 

                                                           
37 Daryanto, Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran, 

(Yogyakarta: GAVA MEDIA 2011),7. 



56 
 

Dalam usaha memajukan sekolah dan 

menanggulangi kesulitan-kesulitan yang dialami 

sekolah, baik yang bersifat material seperti: 

perbaikan gedung sekolah, penambahan ruang, 

alat-alat perlengkapan dsb. Maupun yang 

bersangkutan dengan pendidikan anak kepala 

sekolah tidak dapat bekerja sendiri hanya dengan 

guru-guru saja. Hubungan dan kerja sama yang 

baik dan produktif antara sekolah dengan 

masyarakat perlu dibina.38 

Kepala sekolah harus mempunyai 

keahlian dalam semua bidang yang ada 

disekolah, mampu menjadi panutan bertindak 

profesional dalam menjalankan segala tugas 

yang diembannya.  

                                                           
38 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi 

Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosakarya, cetakan ke 7 tahun 
1998), 103. 
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b. Peran Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah adalah seseorang yang 

mempunyai tanggungjawab penuh terhadap 

jalannya seluruh program yang ada dalam 

sebuah lembaga. Dalam melaksanakan tanggung 

jawabnya kepala sekolah mempunyai beberapa 

peran penting yang harus dilaksanakan, dibawah 

ini merupakan peran kepala sekolah menurut 

Purwanto: 

Seorang Kepala Sekolah mempunyai 10 
macam peranan yaitu: sebagai pelaksana, 
perencana, seorang ahli, mengawasi 
hubungan antara anggota-anggota, 
mewakili kelompok, bertindak sebagai 
pemberi ganjaran, bertindak sebagai 
wasit, pemegang tanggungjawab, sebagai 
seorang pencipta, dan sebagai seorang 
ayah. 39 
 

Melihat berbagai peran kepala sekolah diatas 

bisa disimpulkan bahwa kepala sekolah 

                                                           
39Ibid...65. 
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merupakan suatu bagian penting dari sekolah. 

kepala sekolah harus mempunyai tanggung 

jawab dalam melaksanakan semua perannya.  

c. Fungsi Kepala Sekolah 

Fungsi kepala sekolah ada 7 yaitu: 

1) Kepala sekolah sebagai educator 

(pendidik) 

Dalam melakukan fungsinya sebagai 

educator, kepala sekolah harus memiliki 

strategi yang tepat untuk meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan 

disekolahnya. Menciptakan iklim sekolah 

yang kondusif, memberikan nasehat 

kepada warga sekolah, memebrikan 

dorongan kepada seluruh tenaga 
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kependidikan, serta melaksanakan model 

pembelajaran yang menarik.40 

Upaya kepala sekolahyang dapat 

dilakukan  dalam meningkatkan 

kinerjanya sebagai educator, khususnya 

dalam peningkatan kinerja tenaga 

kependidikan dan prestasi belajar peserta 

didik dapat dideskripsikan sebagai 

berikut:  

a) Mengikut sertakan guru-guru dalam 

penataran-penataran untuk menambah 

wawasan para guru. 

b) Kepala sekolah harus berusaha 

menggerakkan tim evaluasi hasil 

belajar peserta didik untuk lebih giat 

bekerja, kemudian hasilnya 

                                                           
40Ibid... 67 
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diumumkan secara terbuka dan 

diperlihatkan dipapan pengumuman.  

c) Menggunakan waktu belajar secara 

efektif disekolah, dengan cara 

mendorong para guru untuk memulai 

dan mengakhiri pembelajaran sesuai 

dengan waktu yang telah ditenttukan, 

serta memanfaatkannya secara efektif 

dan efisien untuk kepentingan 

pembelajaran.41 

2) Kepala sekolah sebagai manajer 

Manajemen sebagai suatu proses, 

karena semua manajer bagaimanapun 

juga dengan ketangkasan dan 

keterampilan yang khusus, 

mengusahakan berbagai kegatan yang 

                                                           
41E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, ... 101 
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saling berkaitan tersebut dapat 

didayagunakan untuk mencapai tujuan 

yang telah direncanakan. Kegiatan-

kegiatan tersebut meliputi: 

a) Merencanakan dalam arti kepala 

sekolah harus benar-benar 

memikirkan dan merumuskan 

dalam suatu program tujuan dan 

tindakan yang harus dilakukan; 

b) Mengorganisasikan, berarti kepala 

sekolah harus mampu 

menghimpun dan 

mengkoordinasikan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber 

material sekolah, sebab 

keberhasilan sekolah sangat 

bergantung pada kecakapan dalam 
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mengatur dan mendayagunakan 

berbagai sumber dalam mencapai 

tujuan; 

c) Memimpin dalam arti kepala 

sekolah mampu mengarahkan dan 

mempengaruhi seluruh sumber 

daya manusia untuk melakukan 

tugas-tugasnya yang esensial, 

dengan menciptakan suasana yang 

tepat kepala sekolah membantu 

sumberdaya manusia untuk 

melakukan hal-hal yang paling 

baik; 

d) Mengendalikan dalam arti kepala 

sekolah memperoleh jaminan, 

bahwa sekolah berjalan mecapai 

tujuan. Apabila terdapat kesalahan 
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diantara bagian-bagian yang ada 

dari sekolah tersebut, kepala 

sekolah harus memberikan 

petunjuk dan meluruskan.42 

Dalam rangka melakukan peran dan 

fungsinya sebagai manajer, kepala 

sekolah harus meliliki strategi yang tepat 

untuk memberdayakan tenaga 

kependidikan melalui kerjasama atau 

kooperatif, memberi kesempatan kepada 

para tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan profesinya, dan 

mendorong keterlibatan seluruh tenaga 

kependiikan dalam berbagai kegiatan 

yang menunjang program sekolah.43 

                                                           
42Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2002), 94. 
43Ibid...103 
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3) Kepala sekolah sebagai administrator 

Kepala sekolah sebagai administrator 

pendidikan bertanggung jawab terhadap 

kelancaran pelaksanaan pendidikan dan 

pengajaran disekolahnya. Oleh karena itu, 

untuk dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik, kepala sekolah hendaknya 

memahami, menguasai dan mampu 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

berkenaan dengan fungsinya sebagai 

administrator pendidikan.44 

Kepala sekolah sebagai administrator 

hendaknya mampu mengaplikasikan 

fungsi-fungsi tersebut kedalam 

pengelolaan sekolah yang dipimpinnya.  

 

                                                           
44Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2002), 106. 
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4) Kepala sekolah sebagai supervisor 

Kegiatan utama pendidikan disekolah 

dalam rangka mewujudkan tujuannya 

adalah kegiatan pembelajaran, sehingga 

seluruh aktivitas organisasi sekolah 

bermuara pada pencapaian efisiensi dan 

efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, 

salah satu tugas kepala sekolah adalah 

sebagai supervisor, yaitu mensupervisi 

pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga 

kependidikan.45 

5) Kepala sekolah sebagai leader 

(pemimpin) 

Kepala sekolah sebagai leader harus 

mampu memberikan petunjuk dan 

pengawasan, meningkatkan kemauan 

                                                           
45 Ibid...115 
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tenaga kependidikan, membuka 

komunikasi dua arah dan mendelegasikan 

tugas. Wahjosumijo (1999: 110) 

mengemukakan bahwa kepala sekolah 

sebagai leader harus mempeunyai 

karakter khusus yang mencakup 

kepribadian, keahlian dasar, pengalaman, 

dan pengetahuan profesional serta 

pengetahuan administrasi dan 

pengawasan. 

Kepala sekolah sebagai pemimoin 

harus mampu: 

a) Mendorong timbulnya kemauan 

yang kuat dengan penuh semangat 

dan percaya diri para guru, staf 

dan siswa dalam melaksanakan 

tugas masing-masing. 
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b) Memberikan bimbingan dan 

mengarahkan para guru, staf  dan 

siswa serta memberikan dorongan 

memacu dan berdiri di depan 

demi kemajuan dan memberikan 

inspirasi sekolah dalam mencapai 

tujuan.46 

6) Kepala sekolah sebagai inovator 

Kepala sekolah sebagai inovator akan 

tercermin dari cara-cara ia melakukan 

pekerjaannya secara konstruktif, 

delegatif, integratif, rasional dan objektif, 

pragmatis, keteladanan, disiplin, serta 

adaptabel dan fleksibel. Kepala sekolah 

senagai inovator harus mampu mencari 

                                                           
46Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2002), 104. 
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menemukan, dan melaksanakan berbagai 

pembaharuan disekolah.  

Gagasan baru tersebut misalnya 

moving class. Moving class adalah 

mengubah strategi pembelajaran dari pola 

kelas tetap menjadi kelas bidang studi, 

sehingga, setiap bidan studi memiliki 

kelas sendiri yang dilengkapi dengan 

alat-alat peraga dan alat-alat lainnya. 

7) Kepala sekolah sebagai motivator 

Sebagai motivator kepala sekolah, 

hatus memiliki strategi yang tepat untuk 

memberikan motivasi kepada para tenaga 

kependidikan dalam melakukan berbagai 

tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat 

ditumbuhkan melalui pengaturan 

lingkungan fisik, pengaturan suasana 
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kerja, disiplin, dorongan penghargaan, 

secara efektif, dan penyediaan berbagai 

sumber belajar melalui Pengembangan 

Pusat Sember Belajar (PSB). 

d. Tugas Pokok Kepala Sekolah 

Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah  

Bab VI  pasal 15 tugas pokok kepala sekolah 

adalah sebagai berikut: 

1) Beban  kerja  Kepala  Sekolah   sepenuhnya  

untuk melaksanakan  tugas pokok 

manajerial,  pengembangan kewirausahaan,  

dan  supervisi  kepada  Guru dan  tenaga 

kependidikan. 

2) Beban  kerja  Kepala  Sekolah  bertujuan 

untuk mengembangkan   sekolah dan  
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meningkatkan  mutu  sekolah  berdasarkan  

8 (delapan) standar nasional pendidikan . 

3) Dalam  hal  terjadi  kekurangan  guru  pada  

satuan pendidikan, Kepala  Sekolah dapat  

melaksanakan  tugas pembelajaran  atau  

pembimbingan  agar  proses pembelajaran  

atau  pembimbingan  tetap  berlangsung 

pada satuan pendidikan yang bersangkutan. 

4) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas 

pembelajaran atau  pembimbingan, tugas  

pembelajaran  atau  pembimbingan  tersebut 

merupakan tugas tambahan di luar tu gas 

pokoknya . 

5) Beban  kerja bagi kepala  sekolah  yang  

ditempatkan  di SILN  selain  melaksanakan  

beban  kerja juga melaksanakan promosi 

kebudayaan Indonesia. 
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Tugas pokok kepala sekolah terdiri dari 

pencipta komunikasi pembejar, leader, manajer, 

dan supervisor, kepala sekolah sebagai pencipta 

komunitas pembelajaran merupakan manifestasi 

dari kompetensi kepribadian kepala sekolah, 

yang pada dasarnya merupakan seseorang yang 

memiliki semangat belajar  dan mau 

membelajarkan seluruh anggota sekolah dalam 

rangka meningkatkan kinerja sekolah. 47 

Tugas sekolah sebagai leadere mereflkesikan 

tugasnya sebagai inovator dan motivator. 

Sedangkan tugas kepala sekolah sebagai 

manajer merepresentasikan tugas kepala sekolah 

sebagai administrator, karena kegiatan catat-

mencatat merupakan salah satu fungsi manajer 

                                                           
47Donni Juni Priansa, Manajemen Supervisi & Kepemimpinan 

Kepala Sekolah,(Bandung: Alfabeta, 2014), 51.  
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yaitu reporting. Tugas kepala sekolah sebagai 

supervisor adalah melaksanakan supervisi, yaitu 

kegiatan profesional dalam rangka 

meningkatkan kualitas sekolah dan 

komponennya secara keseluruhan.48 

Kepala Sekolah merupakan komponen inti 

yang mempunyai berbaga tugas dan kewajiban 

yang harus dilaksanakan. 

4. Budaya Sekolah 

a. Pengertian Budaya Sekolah 

Kata “budaya” berasal dari kata sansekerta 

“ buddayah”, yaitu bentuk jamak dari “buddhi” 

(akal). Kata “budaya” juga dapat berarti “budi 

dan daya” atau “daya dari budi”. Jadi budaya 

                                                           
48 Donni Juni Priansa, Manajemen Supervisi & Kepemimpinan 

Kepala Sekolah,(Bandung: Alfabeta, 2014), 52.  
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adaka segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, 

dan karsa.49 

Dalam bahasa inggris, kata budaya berasal 

dari kata cutlture, dalam bahasa belanda 

diistilahkan dengan kata cultuur, dalam bahasa 

latin, berasal dari kata colera. Colera berarti 

mengolah, menerjakan, menyuburkan, 

mengembangkan tanah (bertani). Kemudian 

pengertian ini berkembang dalam arti culture, 

yaitu sebagai segala daya dan aktifitas manusia 

untuk mengolah dan mengubah alam.50 

Budaya sekolah adalah kualitas kehidupan 

sekolah yang tumbuh dan berkembang 

berdasarkan spirit dan nilai-nilai tertentu yang 

dianut sekolah. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

                                                           
49 Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2000),16. 
50 Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial Budaya dan Budaya Dasar 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016),  27 



74 
 

budaya sekolah adalah keseluruhan latar fisik, 

lingkungan, suasana, rasa, sifat dan iklim 

sekolah secara produktif mampu memberikan 

pengalaman baik bagi bertumbuhkembangnya 

kecerdasan, keterampilan dan aktifitas siswa.51 

Sekolah harus menanamkan sejak dini 

nilai-nilai utama pada siswa, sehingga kelak 

mereka mampu mengamalkan nilai-nilai utama 

tersebut dalam kehidupan nyata di masyarakat 

apapun profesi mereka. Aktifitas, program, dan 

lingkungan sekolah harus mengajarkan  pada 

siswa tentang nilai-nilai utama, sehingga mereka 

bukan hanya tau baik buruk, tetapi juga 

menjalankan dalam kenyataan dan interaksi 

sehari-hari di sekolah.52 

                                                           
51Choiri Fuad Yusuf, Budaya Sekolah dan Mutu Pendidikan.. 

17 
52 Jejen Musfah, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: PT Fajar 

Interpratama Mandiri, 2017), 35-36. 



75 
 

Sistem pendidikan mengembangkan pola 

kelakuan tertentu sesuai apa yang diharapkan 

oleh masyarakat dari murid-murid. Kehidupan 

disekolah serta norma-norma yang berlaku 

ditempat tersebut dapat dikatakan sebagai 

kebudayaan sekolah.53 

Mutu suatu lembaga sekolah dapat dilihat 

dari budaya yang ada di sekolah tersebut, karena 

budaya sekolah merupakan tolok ukur yang 

digunakan orang tua untuk mencari sekolah 

yang baik untuk anaknya. Budaya sekolah 

merupakan sesuatu yang harus dibangun dan 

dikembangkan.  

b. Karakteristik Budaya Sekolah 

Budaya sekolah diharapkan memperbaiki 

mutu sekolah, kinerja sekolah dan mutu 

                                                           
53 S.Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), 64. 
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kehidupan yang diharapkan memiliki ciri sehat, 

dinamis, positif dan profesional. Budaya sekolah 

yang sehat memberikan peluang sekolah dan 

warga sekolah yang berfungsi secara optimal 

bekerja secara efektif, efisien, memiliki 

semangat tinggi, dan akan mampu terus 

berkembang, oleh karena itu, budaya sekolah 

perlu dikembangkan. 

Nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah 

tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan 

sekolah itu sendiri sebagai organisasi 

pendidikan, yang memiliki peran dan fungsi 

untuk mengembangkan, melestarikan dan 

mewariskan nilai-nilai budaya pada para 

siswanya. 
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Aspek-aspek mengenai budaya utama 

yang direkomendasikan untuk dikembangkan 

disekolah yaitu: 

1) Budaya jujur 
Adalah budaya yang menekankan 
pada aspek-aspek kejujuran pada 
masyarakat dan teman-teman. 

2) Budaya saling percaya  
Adalah budaya yang mengkondisikan 
para siswa dan warga swkolah untuk 
saling mempercayai orang lain. 

3) Budaya kerja sama 
Adalah budaya yang membuat orang-
orang saling membantu dalam 
berbagai hal untuk mencapai tujuan. 

4) Budaya membaca  
Adalah budaya yang membuat 
sesorang menjadi gemar membaca. 

5) Budaya disiplin dan efisien 
Adalah budaya taat dan patuh 
terhadap nilai-nilai yang dipercayai 
termasuk melakukan pekerjaan 
tertentu yang menjadi 
tanggungjawabnya. 

6) Budaya bersih 
Adalah budaya yang mengajarkan 
tentang bagaimana mengajarkan 
kebersihan baik badan maupun 
lingkungan. 

7) Budaya memberi penghargaan dan 
menegur  
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Adalah budaya yang memberikan 
respon dengan menyapa pada setiap 
orang yang ditemui.54 

 
Sasaran (tujuan situasional) dari 

pengembangan budaya sekolah adalah 

terwujudnya budaya sekolah yang kondusif yang 

bermutu untuk mendukung proses pembelajaran. 

c. Unsur-unsur Budaya Sekolah 

Caldwell dan Spink menyebutkan 

beberapa unsur-unsur budaya sekolah, sebagai 

berikut55: 

Tabel 2.1 

Unsur-unsur Budaya Sekolah 

Perwujudan 
konseptual/verbal 

1. Tujuan sekolah 
2. Kurikulum 
3. Bahasa 
4. Perumpamaan 
5. Kisah organisasi 
6. Tokoh-tokoh 

organisasi 
7. Struktur organisasi 

Perwujudan dan 1. Fasilitas dan 

                                                           
54 Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas, 

Pedoman Pengembangan Kultur Sekolah. Depdiknas. (Jakarta:2003). 
55 Jejen Musfah, Manajemen Pendidikan,...37. 
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simbolisasi 
visual/material 

perlengkapan 
2. Benda-benda dan 

momen 
3. Hiasan dan 

semboyan 
4. Seragam 

Perwujudan 
perilaku 

1. Ritual 
2. Upacara 
3. Belajar mengajar 
4. Prosedur 

operasional 
5. Peraturan, tata 

tertib, hadiah, 
sanksi 

6. Dukungan sosial 
dan psikologis 

 

Segala hal (fisik dan non fisik) yang ada di 

sekolah merupakan wujud atau cemin jati diri 

para pendiri, pemimpin, dan pengelola sekolah. 

Sekolah perlu memberi penegasan mengenai 

pencapaian karakter atau nilai apa saja yang 

ahrus dimiliki siswa setelah belajar di sekolah.   



80 
 

Djemari Mardapi membagi unsur-unsur 

budaya sekolah jika ditinjau dari usaha 

peningkatan kualitas pendidikan sebagai berikut: 

1) Kultur sekolah yang positif, yaitu 

kegiatan-kegiatan yang mendukung 

peningkatan kualitas pendidikan, 

misalnya kerjasama dalam mencapai 

prestasi, penghargaan terhadap belajar. 

2) Kultur sekolah yang negatif, yaitu 

kultur yang kontra terhadap 

peningkatan mutu pendidikan artinya 

resisten terhadap perubahan, misalnya 

dapat berupa siswa takut salah, siswa 

takut bertanya, siswa jarang 

melakukan kerja sama dalam 

memecahkan masalah. 



81 
 

3) Kultur sekolah yang netral yaitu, 

kultur yang tidak berfokus pada satu 

sisi namun dapat memberikan 

konstribusi positif terhadap 

perkembangan peningkatan mutu 

pendidikan hal ini berupa arisan 

keluarga sekolah, seragam guru, 

seragam siswa dll.56 

d. Pembentukan Budaya Sekolah 

Budaya organisasi hakikatnya adalah 

fenomena kelompok, oleh karenanya 

terbentuknya  budaya organisasi tidak lepas dari 

dukungan kelompok dan terbentuk dalam kurun 

waktu yang lama. Pembentukan budaya 

organisasi melibatkan leader/tokoh yang 

mengintroduksi visi, misi, dan nilai-nilai 

                                                           
56 https://kikyuno.wordpress.com/tugas/ 
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organisasi kepada para anggota sehingga dalam 

waktu tertentu menjadi kebiasaan dan dijadikan 

acuan oleh seluruh anggotanya untuk bertindak 

dan berperilaku.57 

 

e. Fungsi Budaya Sekolah 

Budaya dalam suatu kelompok atau 

organisasi yang lain memiliki beberapa fungsi, 

fungsi budaya tersebut lebih berssifat umum 

yang dapat dikemukakan sebagai berikut:  

1) Sebagai pembatas pembeda terhadap 

lingkungan, organisasi, lembaga maupun 

kelompok; 

2) Sebagai perekat bagi karyawan atau 

anggota dalam organisasi sehingga 

                                                           
57Ara Hidayat, Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan: 

Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah, 
(Bandung: Pustaka Educa, 2010), 67 
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mempunyai rasa memiliki, partisipasi 

dan rasa tanggung jawab atas kemajuan 

organisasi; 

3) Mempromosikan stabilitas sistem sosial 

secara efektif, sehingga lingungan kerja 

menjadi positif, nyaman dan dapat 

diatur; 

4) Sebagai mekanisme kontrol dalam 

membantu dan membentuk sikap serta 

perilaku karyawan; 

5) Sebagai integrator karena adanya sub 

budaya baru. Dapat mempersatukan 

anggota organisasi yang terdiri dari 

sekumpulan individu yang berasal dari 

budaya yang berbeda; 
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6) Membentuk perilaku karyawan, 

sehingga karyawan dapat memahami 

bagaimana mencapai tujuan organisasi; 

7) Sebagai sarana untuk menyelesaikan 

masalah pokok organisasi; 

8) Sebagai acuan dalam menyusun 

perencanaan perusahaan; 

9) Sebagai alat komunikasi antara atasan 

dengan bawahan atau sebaliknya serta 

antar anggota organisasi; 

10) Sebagai penghambat berinovasi, hal ini 

terjadi apabila budaya organisasi tidak 

mampu mengatasi masalah-masalah 

yang menyangkut lingkungan eksternal 

dan integritas internal.58 

                                                           
58 Pabundu, Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja 

Karyawan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 14 
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Dengan demikian jika fungsi budaya 

diterapkan disekolah maka akan menjadi fungsi 

budaya sekolah, fungsi budaya sekolah  tidak 

jauh terlepas dari fungsi budaya organisasi 

umumnya, namun fungsi budaya dalam sekolah 

lebih bersifat khusus yaitu penerapan budaya di 

dalam lingkungan sekolah, yang kemudian akan 

membedakan antara sekolah yang satu dengan 

yang lainnya.Dengan fungsi inilah sekolah 

memiliki nilai kebudayaan dan integritas dalam 

pelaksanaan pendidikan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan 

Metodologi dengan pendekatan kualitatif , yang 

memiliki karakteristik alami ( natural setting) 

sebagai sumber data lansung, deskriptif, proses 

lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara 

analisa induktif dan makna merupakan hal yang 

esensial.59 

Pemilihan metode kualitatif ini dipilih 

dan digunakan karena beberapa pertimbangan, 

satu, menyesuaikan metode kualitatif lebih 

mudah apabila berhadapan dengan kenyataan 

ganda, kedua, metode ini menyajikan data secara 

                                                           
59Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data 

(Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), 20. 
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langsung hakikat hubungan peneliti dan 

informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan 

lebih dapat menyesuaikan diri dengan setting 

penelitian dan mampu melakukan penajaman 

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.60 

Jenis penelitian yang digunakan ialah 

jenis penelitian studi kasus, yakni suatu 

penelitian yang berusaha menemukan makna, 

menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian 

dan pemahaman yang mendalam dari individu, 

kelompok, atau situasi.61 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti sangat penting, 

peneliti dilokasi sebagai human instrument 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

                                                           
60 Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 5. 
61 Ibid...20 
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informan sebagai sumber data dan melakukan 

pengumpulan data, menafsirkan data, dan 

menyimpulkan hasil temuannya.62 

Sedangkan instrumen lain sebagai 

instumrn penunjang peranan peneliti dalam 

penelitian kualitatif yakni sebagai penentu 

seluluh skenarionya, partisipan penuh sekaligus 

pengumpul data. Peneliti berusaha untuk 

menjalin hubungan sosial yang baik dengan 

personil yang ada di Madrasah Tsanawiya 

Ma’arif Al-Islah guna mendapat data yang 

dibutuhkan yaitu sinergitas komite sekolah dan 

kepala sekolah dalam mengimplementasikan 

budaya sekolah. 

3. Lokasi Penelitian 

                                                           
62 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif ( Bandung: 

AlfaBeta, 2008), 60. 
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Dalam penelitian ini lokasi penelitian 

yang diambil adalah Madrasah Tsanawiyah 

Ma’arif Al-Ishlah di jalan Kapuas 

Desa/Kelurahan Kalisat, Kecamatan Bungkal, 

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, kurang lebih 

berjarak 25 m kearah selatan dari pasar Bungkal. 

Peneliti tertarik dengan lokasi tersebut karena 

ingin mengetahui bagaimana sinergitas Komite 

Sekolah dan Kepala Sekolah di Madrasah 

Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah Bungkal disisi lain 

Madrasah ini memiliki budaya sekolah baik. 

4. Sumber Data 

Sumber data penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan sebagai sumber 

utama/primer, selebihnya adalah 

tambahan/sekunder seperti data tertulis dan foto, 

kata-kata dan tindakan yang dimaksud yaitu 
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kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau 

diwawancarai. Sumber data ini dicatat melalui 

catatan tertulis dan pengambilan foto, sedangkan 

sumber data tertulis merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode dan observasi wawancara. 

Adapun penentuan subjek penelitian 

dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, teknik purposive 

samplingadalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu 

orang tersebut yang dianggap paling tau tentang 

apa yang kita harapkan, atau mungkin dia 

sebagai penggusaha, sehingga akan memudahkan 

peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang 
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diteliti.63 Adapun subjek penelitian yang telah di 

pertimbangkan yaitu; 

a. Kepala sekolah Mts Ma’arif Al-Islah yaitu 

bapak Muhammad Asomudin M.Pd untuk 

memperoleh data mengenai  apa saja tugas 

pokok kepala sekolah dan bagaimana 

mengimplementasikan budaya sekolah yang 

ada pada lembaga tersebut. 

b. Kepala Komite Sekolah yaitu bapak Drs 

Puryanto untuk memperoleh data mengenai 

apa saja tugas pokok komite sekolah dan 

bagaimana mengimplementasikan budaya 

sekolah di lembaga tersebut.  

c. Waka kurikulum yaitu ibu Siti Nurjannah 

S.Pd untuk memperoleh data mengenai 

bagaiamana konstribusi kerjasama antara 

                                                           
63Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: AlfaBeta, 2008),  
219 
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kepala sekolah dan komite sekolah dalam 

mengimplementasikan budaya sekolah di 

lembaga tersebut.  

d. Guru untuk memperoleh data tentang 

bagaiamana konstribusi kerjasama antara 

kepala sekolah dan komite sekolah dalam 

mengimplementasikan budaya sekolah di 

lembaga tersebut. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah interview (wawancara), observasi, dan 

dokumentasi.64 Teknik tersebut digunakan 

peneliti, karena suatu fenomena itu akan 

dimengerti maknanya secara baik, apabila 

peneliti melakukan interaksi dengan subyek 

                                                           
64S. Margono, Metodologi PenelitianPendidikan (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2003), 158. 
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penelitiandimana fenomena tersebut 

berlangsung. 

a. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam, artinya peneliti mengajukan 

beberapa pertanyaan secara mendalam yang 

berhubungan dengan fokus 

permasalahan,sehingga dengan wawancara 

mendalam ini data-data dapat dikumpulkan 

semaksimalmungkin. 

Sebelum kegiatan wawancara 

dilakukan peneliti harus mampu mencarai 

pertanyaan sebanyak-banyaknya sehingga 

memperoleh data yang dibutuhkan dan 

mempermudah menganalisisnya. 
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Orang-orangyang dijadikan informan 

dalam penelitian ini adalah : 

1) Komite sekolah yaitu bapak Drs. 

Puryanto selaku ketua komite sekolah, 

hal ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana kinerja komite sekolah dan 

bagaimana hubungan kerja komite 

sekolah dengan kepala sekolah di 

Madrasah Tsanawiya Ma’arif Al-Islah. 

2) Kepala sekolah yaitu bapak  Mohammad 

Asomudin M.Pd, hal ini dilakukan untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan 

bagaimana kinerja kepala sekolah dan 

bagaimana cara kepala sekekolah bekerja 

sama dengan komite sekolah dalam 

penerapan budaya sekolah di Madrasah 

Tsanawiya Ma’arif Al-Islah.. 
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3) Waka kurikulum, yaitu ibu Siti 

Nurjannah S.Pd hal ini dilakkukan untuk 

menegtahuui bagaimana kinerja komite 

sekolah dan kepala sekolah dalam 

menerapkan budaya sekolah di Madrasah 

Tsanawiya Ma’arif Al-Islah. 

4) Guru hal ini dilakkukan untuk 

menegtahui bagaimana kinerja komite 

sekolah dan kepala sekolah dalam 

menerapkan budaya sekolah di Madrasah 

Tsanawiya Ma’arif Al-Islah. 

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan 

merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data dimana pebeliti mengadakan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap objek penelitian, baik dalam situasi 



96 
 

buatan secara khusus diadakan 

(laboratorium) maupun dalam situasi 

alamiyah atau sebenarnya (lapangan).65 

Teknik observasi ini digunakan untuk 

mengamati bagaimana kegiatan pelaksanaan 

budaya sekolah dan sinergi komite sekolah 

dan kepala sekolah dalam 

mengimplementasikan budaya sekolah di 

Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Ishlah. 

c. Dokumentasi 

Dalampenelitian kualitatif, teknik ini 

merupakan alat pengumpul data yang 

utamakarena pembuktian hipotesisnya yang 

diajukan secara logis dan rasional.66 

                                                           
65 Adhita Desy Wulansari, Penelitian Pendidikan, Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN PO 
Press, 2012), 14. 

66 S. Margono, Metodologi Penelitian...181 
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Dalam penelitian ini dokumentasi 

merupakan hal yang penting, adapun 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan yakni, 

foto kegiatan di MTs Ma’arif Al-Islah 

Bungkal, berbagai tata tertib sekolah di MTs 

Ma’arif Al-Islah Bungkal dan jadwal 

kegiatan sekolah di MTs Ma’arif Al-Islah 

Bungkal, dan juga foto-foto lain yang 

berkaitan dengan data yang akan diteliti di 

MTs Ma’arif Al-Islah Bungkal. Dokumen 

tersebut digunakan untuk melengkapi 

penelitian dan memberikan informasi bagi 

proses penelitian 

6. Analisis Data 

Analisisdata adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang 

diperolehdari hasil wawancara, catatan lapangan, 
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dan bahan-bahan lain, sehingga dapatmudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain.67 

Menurut milles dan Huberman yang dikutip 

oleh Emzier dalam bukunya Metodologi 

Penelitian Kualitatif desebutkan ada tiga macam 

kegiatan analisis data kualitatif yaitu: 

a. Reduksi Data: merangkum data, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, mencari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. 

b. Display Data: penyajian data dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori dan sejenisnya. 

c. Conclution/verification: penarikan 

kesimpulan dan verifikasi.68 

                                                           
67 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jkarta 

Grapindo Persada, 2010), 129. 
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Adapun langkah-langkah analisisnya 

yaitu: 

 

 

 

  

 

Gambar 3.1 69 

a. Analisis data adalah proses mencari dan 

meyusun secara sistematis data yang 

                                                                                                                     
68 Ibid...130 
69Emzir, Analisis Data:Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 78 
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diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah difahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain.  

b. Mereduksi data dalam konteks penelitian 

yang dimaksud adalah merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, 

membuat katagori. Dengan demikian 

mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

c. Setelah reduksi data maka langkah 

selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam 

menyajikan data terdapat beberapa bentuk 

yaitu, uraian singkat, bagan, grafik, dll. 
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Langkah terakhir yakni penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. 70 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Dalam penelitian ini Uji kreadibilitas data 

penelitian dilakukan dengan perpanjangan 

keikutsertaan dengan begitu peneliti dapat 

mendeteksi dan memperhitungkan distosi yang 

mengotori data, juga melalui ketekunan 

pengamatan, triangulasi,  dan pengecekan 

sejawat melalui diskusi.  

 Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan 

memilih penegcekan keabsahan data 

menggunakan triangulasi yaitu penyilangan 

informasi yang diperoleh dari sumber sehingga 

pada akhirnya hanya data yang absah yang 

digunakan untuk mencapai hasil penelitian. 

                                                           
70Ibid....78 
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 Ada empat macam trianggulasi dalam 

penelitian kualitatif yaitu: 

a. Triangulasi data, menambah atau 

memperkaya data sampai mantap sekali. 

b. Triangulasi peneliti, mengadakan 

pengecekan dengan peneliti lain. 

c. Triangulasi teori, mencocokkan dengan 

teori terdahulu. 

d. Triangulasi metodologi, mengumpulkan 

data dengan metode lain, atau 

menggantungkan diri pada teknik dasar 

studi lapangan.71 

  Dari keempat macam triangulasi 

diatas peneliti mengambil  triangulasi data 

peneliti menambah dan memperkaya data 

dengan cara mencari informasi dari berbagai 

                                                           
71 Afifudin & Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian 

Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 45. 



103 
 

jadwal kegiatan, jadwal kegiatan pembiasaan, 

absensi rapat guru dan komite sekolah dan, 

tata tertib sekolah, untuk memperkuat 

argumen dari informan.  

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

  Tahap- tahap penelitian dalam penelitian ini 

ada 4 yaitu: 

a. Tahap pra-lapangan, meliputi menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajagi 

dan menilai keadaan lapangan, memilih 

dan memanfaatkan informan, dsb.  

b. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi 

memahami latar penelitian dan 

mempersiapkan diri, memasuki lapangan 

dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data.  
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c. Tahap analisis data, meliputi analisis 

selama dan setelah pengumpulan data.  

d. Tahap penulisan hasil laporan. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A.  Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Tsanawiyah 

Ma’arif Al-Islah Bungkal 

 Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Ishlah 

Kalisat Bungkal Ponorogo didirikan pada tahun 

1979 oleh yayasan bernama “ Yayasan 

Pendidikan Islam  (YPI ) Al-Ikhlas “ Bungkal 

Ponorogo. Yang personalianya terdiri dari : Para 

Tokoh Masyarakat , Tokoh Agama ,Tokoh  

Pendidikan  para Kyai Ulama’ di wilayah  

kecamatan Bungkal. 

Sejak berdiri sampai sekarang Alhamdulillah 

kegiatan belajar mengajar ( KBM ) di Madrasah 

Tsanawiyah Ma’arif Al-Ishlah Kalisat Bungkal 

Ponorogo dapat berjalan tertib , teratur dan 
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lancar. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan 

siswa baru yang stabil bahkan meningkat pada 

lima tahun terakhir. 

Pada tahun pelajaran 2011/2012 Madrasah  

Tsanawiyah Ma’arif Al-Ishlah menampung 220 

siswa, belajar dengan kelas paralel sebanyak 9 

Rombongan Belajar . Sedangkan siswa tamat 

pada tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 73  

anak. 

Sekarang kami sudah memiliki sembilan 

Ruang Kelas, satu Ruang Kepala, satu Ruang 

Guru , Satu Ruang Tata Usaha , satu Ruang 

perpustakaan , satu Ruang Praktek Komputer , 

satu Ruang Laboratorium IPA, satu Ruang 

OPMA , dan  empat  Ruang kamar Mandi / WC. 
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2. Letak Geografis Madrasah Tsanawiyah 

Ma’arif Al-Islah Bungkal 

 Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Ishlah di 

jalan Kapuas Desa/Kelurahan Kalisat, 

Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Jawa 

Timur, kurang lebih berjarak 25 m kea rah 

selatan dari pasar Bungkal.  

 Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Ishlah 

siswa mayoritas berdomisili di sekitar lokasi 

madrasah dan wilayah di luar kecamatan 

Bungkal. Dengan dukungan transportasi yang 

relatif mudah dan publikasi madrasah relatif 

meluas dan merata di masyarakat sekitarnya, 

maka madrasah ini diminati anak-anak yang 

berada disekitar radius 15 km. dari madrasah. 

Sedangkan yang di asrama siswa yang berasal 

dari berbagai pelosok sekitar Kecamatan 
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Ngrayun. Adanya kondisi geografis yang cukup 

strategis ini menyebabkan para peminat semakin 

meningkat.  

 Dalam kedepannya berdasarkan letak 

geografisnya madrasah ini diharapkan akan 

diminati dari beberapa daerah, terutama dari 

wilayah Ponorogo bagian selatan, apabila seiring 

dengan perkembangan georafis serta sistem pen  

didikan di MTs Ma’arif A-Ishlah Bungkal akan 

berkembang secara cepat pada periode 

selanjutnya, maka madrasah ini akan menjadi 

sangat baik.   

3. Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Ma’arif 

Al-Islah Bungkal 

a. VISI MADRASAH 

UPRES BERIMTAQ serta 

AKHLAQUL KARIMAH 



109 
 

(Unggul Prestasi berdasarkan Iman  dan 

Taqwa serta Berakhlaqul Karimah) Indikator 

- indikatornyaadalah : 

1. Unggul dalam pembinaan keagamaan 

Islam 

2. Unggul dalam peningkatan Prestasi 

UNAS 

3. Unggul dalam peningkatan Prestasi 

Bahasa Arab 

4. Unggul dalam peningkatan Prestasi 

Bahasa Inggris 

5. Unggul dalam peningkatan PrestasiOlah 

Raga 

6. Unggul dalam peningkatan Prestasi 

Kesenian 

7. Memiliki lingkungan Madrasah 

yang nyaman dan kondusif 
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8. Mendapatkan kepercayaan dari 

Masyarakat 

b. MISI MADRASAH  

Nilai-nilai yang dikembangkan di Madrasah 

Tsnawiyah Ma’arif Al-Ishlah mendukung 

nilai-nilai moral, akhlak dan ketrampilan 

sebagaimana terkandung dalam kurikulum 

pembelajaran. 

1. Menumbuh kembangkan sikap dan 

amaliyah Keagamaan Islam. 

2. Mengembangkan pendidikan dan 

pengajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang  berkualitas dalam rangka 

mempercapat kualitas pendidikan. 

3. Melaksanakan pembelajaran dan 

bimbingan secara efektif  ,sehingga setiap 
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siswa dapat. berkembang secara optimal , 

sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

4. Menumbuhkan semangat keunggulan 

secara intensif kepada seluruh Warga 

Madrasah baik dalam prestasi akademik 

maupun non akademik. 

5. Menciptakan lingkungan madrasah yang 

sehat , bersih dan indah. 

6. Mendorong dan membantu setiap siswa 

untuk mengenali potensi dirinya 

,sehingga dapat di kembangkan secara 

lebih  optimal. 

7. Menerapkan manajemen partisipatif 

dengan melibatkan seluruh warga 

Madrasah dan Komite Madrasah. 

8. Mendorong siswa agar memiliki motivasi 

belajar yang  tinggi dan 
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berkesenimambungan serta memiliki rasa 

tangungjawab yang 

tinggiterhadapmasyarakat. 

4. Struktur Organisasi 

STRUKTUR ORGANISASI  

Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah Bungkal Ponorogo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Komite Sekolah 

Drs. Puryanto 
Tata Usaha 

Binti Asroriyah S.Pd 

Waka Kurikulum 

Siti Nurjannah S.Pd 

 

Waka Humas 
Abdul Rozak S.Pd 

Waka Sarpras 

M. Junaidi S.pd 

 

Waka Kesiswaan 

Yazid Yasrudi. 

S.Pd 

Koordinator BK 
Ria Fitri Cahyana S.Pd 

Pengajar 

SISWA 

KEPALA MADRASAH 

Mohammad Asomudin M,PD 



113 
 

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE/DEWAN 

SEKOLAH 

Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah Bungkal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

5. Keadaan Pendidik 

Guru merupakan pembimbing langsung bagi 

murid baik didalam maupun diluar kelas 

sehingga peran dan keberadaan guru merupakan 

KEPALA SEKOLAH 

Mohammad Asomudin M.Pd 

KETUA  

Drs. Puryanto 
SUMBER NALAR 

Sjahuri S.Pdi 

SEKERTARIS I 

Deni Dwi Asmoro S.Pd.I 

SEKERTARIS II 

Yajid Yasrudi S.Pd.I 

BENDAHARA I 

Satunawati S.Pd 

BENDAHARA II 

Siti Nurjannah S.Pd 
BIDANG-BIDANG 

BID PENGGALIAN SDS 

Muhammad Junaidi S.Pd 

 

BID PENGELOLAAN SDS 

Hadi Prayitno S.Pd 

BIB PENGEND. 

KWALITAS SEKOLAH 

Subandi 

BID JARINGAN 

KERJASAMA SI 

Marjuni 

BIDANG USAHA 

Rina Marsudi S.Pd 

BID SARPRAS 

Abdul Rozak 
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hal pokok yang dibutuhkan siswa untuk 

mendapatkan pengajaran serta memberikan 

pengarahan. Seiring dengan perkembangan MTs 

Ma’arif Al-Islah saat ini telah mempunyai guru 

yang lengkap sesuai mata pelajaran yang ada 

meski begitu sekolah tetap melakukan 

pembinaan tenaga pendidik dengan harapan 

bahwa siswa memperoleh apa yang menjadi 

tujuan dalam belajarnya.  

Di MTs Ma’arif Al-Islah terdapat 32 tenaga 

pendidik yang diyakini sesuai dengan 

kompetensi masing-masing pelajaran, berikut 

data pendidik dan mata pelajaran yang diampu 

dapat dilihat pada tabel dibawah: 
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Tabel 4.1 

Data Guru dan Karyawan MTs Ma’arif Al-

Ishlah Bungkal Ponorogo 

NO NAMA MATA PELAJARAN 

1. Sjahuri, S. Pd. I. Qur’an Hadits 

2. Suwadi, M. Pd. I.  Bahasa Arab 

3. Moh. Ashomudin, S. Pd. I. Fiqih 

4. Abdul Mangin, BA 
Seni Budaya  
Bahasa Daerah 

5. Imam Bahrudin 
Penjaskes  
Akhlaqul Banin 

6. Yajid Yasruqi, S. Pd. I. SKI 

7. Drs. Puryanto Aswaja 

8. Muh. Junaidi, S. Pd. I. 
Qur’an Hadits 
Tajwid 
Al-Qur’an 

9. Subandi PKn 

10. Abdul Rozak, S. Pd. 
Seni Budaya 
Aqidah Akhlak 

11. Munib Rosyidi, S. Ag. 
Aswaja 
Qur’an Hadits 

12. Dra. Sudartiyah Fisika 

13. Dra. Intikah 
Aqidah Akhlak 
Akhlaqul Banin 

14. Siti Nurjanah, S. Ag. 
Bahasa arab 
Shorof 
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15. Satunawati, S. Pd. Bahasa Indonesia 

16. I’in Rosidah, S. Pd. Bahasa Inggris 

17. Mea ekasari, SE IPS 

18. Mariani, S. Pd. I. 
Fiqih 
Mabadi Fiqiyah 

19. Hadi Prayitno, S. Pd. 
Matematika 
IPS 

20. Sudarsono, ST TIK 

21. Rina Marsudi, S. Pd. Matematika 

22. Anas Ma’ruf, M. Pd. I. 
Al-Qur’an 
Akhlaqul Banin 
Durusul Akhlaq 

23. Nur Aini Syah, SS Bahasa Inggris 

24. Hasyim As’ari 
Nahwu Shorof 
Imla’ 
Aswaja 

25. Nur Ahmadi Muhsin, S. Pd. TIK 

26. Deni Dwi asmoro, S. Pd. 
IPA 
Biologi 

27. Binti Asroriyah, S. Pd. PKn 

28. Watmiatun, S. Pd. Bahasa Indonesia 

29. H. Maftuh Zaenuri Mahfudlod 

30. Sarmini, S. Pd. Matematika 

31. Ria Fitri Cahyana, S. Pd. BK 

32. Dian Setianto, S. Pd. Penjaskes 
 

6. Keadaan Peserta Didik 
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Keberadaan murid merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dalam kegiatan proses 

belajar mengajar. Madrasah Tsanawiya Ma’arif 

Al-Islah memiliki 180 pesrta didik dari kelas VII 

sampai kelas IX, yang terdiri dari 98 siwa dan 82 

siswi. Berikut daftar jumlah siswa dan siswi 

Madrasah Tsanawiya Ma’arif Al-Islah dari kelas 

VII sampai IX: 

Tabel 4.2 

Data Siswa-siswi Madrasah Tsanawiya 

Ma’arif Al-Islah 

No Kelas Siswa Siswi Jumlah 
1 Kelas 

VIIA 
7 13 20 

2 Kelas 
VIIB 

14 6 20 

3 Kelas 
VIIC 

16 5 21 

4 Kelas 
VIIIA 

9 10 19 

5 Kelas 10 8 18 
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VIIIB 
6 Kelas 

VIIIC 
13 5 18 

7 Kelas 
IXA 

8 8 16 

8 Kelas 
IXB 

8 8 16 

9 Kelas 
IXC 

6 9 16 

10 Kelas 
IXD 

6 10 16 

 Total  98 82 180 
 

7. Sarana dan Prasarana 

Untuk menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan dibutuhkan adanya fasilitas layanan 

pendidikan, adapun fasilitas yang dimiliki MTs 

Ma’arif Al-Islah dapat dilihat pada tabel berikut: 

Sarana MTs Ma’arif Al-Ishlah Bungkal 

Ponorogo 

a. Buku teks  : 2189 buku 

b. Buku penunjang : 373 buku 
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c. Buku bacaan  : 411 buku 

d. Alat peraga  : 5 buah 

e. LCD proyektor : 3 buah 

f. Kamera digital : 2 buah 

g. Komputer  : 30 buah 

Tabel 4.3 

Sarana Gedung MTs Ma’arif Al-Ishlah 

Bungkal Ponorogo 

No Jenis Ruangan Jumlah 

1. Ruang Pimpinan 1 
2. Ruang Tata Usaha 1 
3. Ruang Kelas 9 
4. Ruang Guru 1 
5. Ruang Asrama 1 
6. Ruang perpustakaan 1 
7. Ruang Laboratorium IPA 1 
8. Ruang Laboratorium Komputer 1 
9. Ruang Ketrampilan Tata Busana 1 
10. Ruang UKS 1 
11. Ruang OSIS 1 
12. Ruang Dapur 1 
13. Ruang Pramuka 1 
14. Kamar Mandi/WC Siswa 7 
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15. Kamar Mandi/WC Guru 1 
16. Ruang AULA 1 
17. Ruang Multimedia 1 

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Tentang Tugas Pokok dan Fungsi 

Komite Sekolah MTs Ma’arif Al-Islah 

Bungkal 

Madrasah Tsamawiyah Ma’arif Al-Islah 

Bungkal membentuk komite sekolah berdasarkan 

musyawarah bersama yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang besangkutan dengan sekolah. 

pernyataan ini sesuai dengan jawaban yang 

diberikan oleh ketua Komite Sekolah yakni 

bapak Drs Puryanto sebagai berikut: 

Pembentukan komte sekolah ini 
berdasarkan musyawarah yang dilakukan 
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oleh semua pihak yang berkaitan dengan 
lembaga sekolah.72 

Pembentukan komite sekolah biasa 

dianggap hal sepele akan namun pada 

kenyataanya komite sekolah merupakan suatau 

badan yang berdiri sendiri yang mempunyai 

pengaruh besar terhadap jalannya sebuah 

lembaga operasional(sekolah) 

Dalam perencanaan program-program 

sekolah Komite Sekolah MTs Ma’arif Al-Islah 

mengadakan rapat taunan yang diselenggarakan 

secara umum oleh lembaga-lembaga dari TK, 

MI, MTs dan MA. Jadi masing-lembaga 

mengutarakan apa  yang akan menjadi program 

pada lembaga yang dinaunginya.  

Komite secara bersama berkaitan 
dengan pembangunan, mengadakan 
rapat tauan, terkait dengan program-
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program madrasah, yang sifatnya 
umum setiap taun passti ada rapat 
komite taunan, jadi dilaksanakan dari 
berbagai lembaga, dilaksanakan secara 
umum dari tk, mi, mts ma jadi satu.73 
 

Komite Sekolah sebagai pengawas dalam 

mengawasi seluruh kegiatan yang disekolah 

dengan cara menjalin komunikasi dan 

mengedepankan sikap keterbukaan antar sesama. 

Sehingga apa yang menjadi kendala bisa secara 

cepat terselesaikan dan apa yang menjadi 

program segera terlaksana hal ini sesuai yang 

diungkapkan oleh bapak Yazid SP.d dalam 

wawancara. 

Jadi komunikasi tetap dibangun antara 
lembaga dengan pengurus kommite itu 
dibangun bagaimana sehingga kita tetap 
mengedepankan sikap keterbukaan, 
sehingga apa yang menjadi keputusan 
rapat komite sendiri ya tentunya harus 
dilaksanakan oleh lembaga.74 
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Komite sekolah harus mampu menjadi wadah 

untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam 

pembentukan program-program operasional 

sekolah. dalam hal ini komite sekolah Madrasah 

Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah harus mampu 

melaksanakan tugasnya sebagai penyalur aspirasi 

masyarakat guna kemaslakhatan bersama dengan 

masyarakat sekitar dan kemajuan sekolah yang 

tidak hanya didominasi oleh pihak dalam 

lembaga akan tetapi juga didominasi oleh pikah 

luar lembaga.  

Angggota komite itu pertemuan berapa 
bulan sekali nanti kemudian yang 
dibicarakan itu mengenai penyelesaian 
masalah atau memunculkan gagasan atau 
ide-ide. Nah misalnya ketika komite 
rapat pembentukan program 
dimusyawarahkan kemudian setelah 
disetujui kita ajukan ke madrasah.75 
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  Selain sebagai perencanaan program komite 

sekolah bertugas sebagai pengawas, dalam hal 

ini pengawasan komite sekolah berbentuk 

transparan, pengawasan yang dilakukan oleh 

komite sekolah berada diluar lingkungan 

sekolah, yakni lebih pada perilaku peserta didik 

diluar sekolah, sesuai dengan yang dipaparkan 

oleh bapak Drs Puryanto sebagai berikut: 

Kalau masalah pengawasan itu ya kita 
bekerja sama. Antara pihak sekolah dan 
pihak komite. Ya fungssinya komite itu 
sendiri sebagai pengawas dari luar 
sekolah. Seperti kalau dalam kegiatan 
langsung di dalam sekolah ya selalu ada 
karena anggota komite itu kan selalu ada 
yang dari dalam lembaga. Ya tapi lebih 
banyak berperan diluar mbak soalnya 
kan komite itu banyak yang dari 
masyarakat luar, kita melakukan 
pengawasan lebih pada perilaku pesrta 
didik di luar lingkungan sekolah. lha itu 
nanti apabila ada perilaku yang kurang 
baik kita memberikan peringatan. 
Apabila masih tetap saja maka dilakukan 
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proses tindak lanjut sampai ke orang tua 
anak tersebut.76 
 

  Dari keterangan diatas dapat dijelaskan 

bahwa komite sekolah MTs Ma’arif Al-Islah 

Apabila ada peserta didik yang mempunyai 

perilaku kurang baik maka komite sekolah 

bertugas untuk memberikan pringatan, apabila 

telah diperingatkan namun tidak merubah 

perilakuknya makan akan ditindak lanjuti hingga 

sampai pada orangtuanya. 

  Dalam mengimplementasikan budaya 

sekolah Komite Sekolah Madrasah Tsanawiyah 

Ma’afif Al Islah Bungkal selain menyusun 

beragai program juga mencontohkan sesuatu 

yang baik kepada masyarakat sekolah. 

Budaya itu kan nilai ya selain 
berbentuk program juga berbentuk 
seperti mencontohkan sesuatu yang 
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baik kepada masyarakat sekolah. Kita 
istilahnya pertama diadakan suatu 
program tadi ya diuji coba. Bagaimana 
mengimplementasikannya,bagiamana 
tanggapan baik dari murid maupun dari 
masyarakat sekitar mengenai program 
yang diterapkan tersebut, apabila 
tanggapan baik maka akan terus 
dijalankan, sedangkan apabila 
sebalikknya maka ya kita lakukan 
evaluasi lagi.77 
 

Dari keterangan diatas komite sekolah MTs 

Ma’arif Al-Islah Bungkal selalu 

mempertimbangkan setiap program yang 

dibentuk agar sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh masyarakat.  

2. Data Tentang Tugas Pokok dan Fungsi 

Kepala Sekolah MTs Ma’arif Al-Islah 

Bungkal 

Suksesnya sebuah lembaga tidak luput dari 

peran pemimpin lembaga itu sendiri, dalam hal 
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ini salah satu tokoh yang berperan penting dalam 

mewujudkan tercapaianya tujuan pendidikan 

yakni kepala sekolah. Kepala sekolah selalu 

memberikan pembinaan-pembinaan kepada 

pihak-pihak yang memang perlu dibina, dalam 

pelaksanaan budaya sekolah khususnya 

pembiasaan yang dilakukan diantaranya; 15 

menit jam pertama sebelum pelajaran dimulai 

siswa melakukan kegiatan pembiasaan membaca 

Al-Qur’an dan shalat dhuha, adapun pendamping 

dari kegiatan ini adalah guru mata pelajaran  

yang bertugas pada jam pertama. Dalam kegiatan 

ini ketidak tepatan waktu pendamping menjadi 

masalah terlaksananya kegiatan tersebut 

sehingga kepala sekolah melakukan evaluasi 

kegiatan sekolah pada tiap bulannya. 

Kiranya siapa yang kurang aktif dalam 
pendampingan, sehingga kita 
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komunikasikan antara guru yang 
mestinya hadir kok sering tidak masuk 
ya itu termasuk tugas kepala sekolah, 
karena 15 menit pertama itu sudah 
termasuk tugas dari guru jam pertama 
guru itu, ya diberikan peringatan 
supaya lebih baik, yang jelas selalu kita 
komunikasikan, bahkan ketika sholat 
dhuha itu ya guru jam pertama pada 
saat itupun ikut mendmapingi sholat 
dhuha, sehingga sebulan sekali itu 
dilakukan evaluasi, ya ada saja yang 
tidak aktif.78 
 

Kepala sekolah MTs Ma’arif Al-Islah 

menekankan bahwa sekolah yang bermutu 

adalah sekolah yan bisa membentuk generasi-

generasi yang mempunyai akhlaqkul karimah, 

jadi hal-hal yang ditekankan dalam pendidikan di 

sekolah ini yakni mengenai pendidikan akhlaq 

terlebih berbasis pondok pesantren, yakni 

pengajian kitab kuning. Selain itu juga kegiatan 
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pembiasaan yang dilakukan pada setiap harinya 

dapat membentuk karakter disiplin siswa. 

Dalam menjadikan sekolah yang 
bermutu ya terutama yang di tekankan 
dalam bidang pembelajaran. Misal 
karena disekolah ini berbasis pondok 
pesantren jadi ya ada yang namanya 
pembelajaran kitap kuning, kemudian 
dalam pendidikan akhlaqnya 
ditekankan. Seperti itu, bagaimana kita 
mencetak generasi yang berakhlaq 
mulia diera yang sekarang ini. 
Kegiatan-kegiatan harus 
dimaksimalkan seperti baik kegiatan 
ekstra maupun intra. Misalnya ya ada 
kegiatan pramuka, kemudian literasi 
yang dilakukan setiap pagi itu.79 
 

Selain tugas kepala sekolah sebagai 

pembimbing kepala sekolah juga bertugas untuk 

mempertahankan mutu pendidikan yang ada 

disekolah tersebut, di MTs Ma’arif Al-Islah 

kepala sekolah mempertahankan mutu 

pendidikan lembaga dengan cara melakukan 
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pembiasaan setiap hari secara rutin (kontinyu) 

agar mutu pendidikan yang telah dibentuk tidak 

hilang. 

Dalam mempertahankan ya pembiasaan 
setiap hari harus kita laksanakan. 
Sesuatu apapun yang tidak dilakukan 
pembeiasan juga akan hilang. Kalau 
tidak rutinitas atau kontinu akan hilang. 
Rutinitas/ istiqomah, tidak harus 
banyak tidak harus pintar yang penting 
istiqomah.80 
 

Kepala Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-

Islah ini melakukan evaluasi secara periodik 

seiap bulan terhadap kinerja guru kelemahan 

serta mengidentifikasi kebutuhan yang 

diperlukan untuk pengenbangan keprogesian 

guru dengan bentuk rapat bulanan yang diikuti 

oleh semua staf-staf lembaga. Selain berpentuk 

rapat kepala sekolah juga memberikan 
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bimbingan kepada guru dengan cara melakukan 

pemanggilan kepada guru untuk menghadap 

Kepala Sekolah apabila kinerja guru tersebut 

dianggap kurang sesuai.  

Selain bimbingan kepada guru Kepala 

Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah 

melakukan bimbingan terkait budaya yang ada 

disekolah dengan berbagai cara seperti yang 

dipaparkan oleh bapak Suwadi: 

Melakukan koordinasi terhadap guru, 
siswa, dan orangtua siswa. Kegiatan 
pembelajaran maupun kegiatan-
kegiatan lain yang melibatkan guru, 
siswa, dan orangtua siswa harus 
dikoordinasikan dengan baik, tidak 
akan terjadi kekuatan yang tangguh 
untuk mensukseskan hasil belajar 
maupun kegiatan-kegoatan lain siswa. 
Koordinasi mengandung dua hal yaitu 
integrasi permasalahan yang dapat 
ditampung dalam perencanaan 
pembelajaran dan kegiatan-kegiatan 
lain, dan yang kedua adalah 
sinkronisasi ketatalaksanaan yang 
dilakukan sewaktu pelaksanaan 
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kegiatan pembelajaran dan kegiatan2 
lain.81 
 

Koordinasi merupakan suatu langkah yang 

paling utama yang harus dilakukan oleh sebuah 

lembaga dalam menjalankan sebuah program-

program guna mencapai tujuan yang akan 

dicapai.  

3. Data Tentang Budaya Sekolah MTs Al-Islah 

Bungkal 

Meski masih dibilang madrasah dalam 

tahap pembangunan Madrasah Tsanawiyah 

Ma’arif Al-Islah Bungkal ini mempunyai 

program-program yang cukup baik, seperti yang 

dikatakan oleh bapak Yazid SP.d madrasah ini 

merupakan madrasah yang menjadi suplayer 

peserta lomba paling banyak tingkat kecamatan 
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Bungkal. Apabila dari madrasah ini tidak 

mengirimkan peserta lomba maka pelaksanaan 

lomba di kecamatan tidak memiliki banyak 

peserta sehingga seperti tidak sedang 

berkomprtisi.  

Berdasarkan informasi yang didapat oleh 

peneliti dari berbagai guru dan juga pengamatan 

kegiatan-kegiatan pembiasaan yang ada di 

Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah yaitu:  

a. Keggiatan harian dan bulanan: 

1) Salim, senyum, sapa baik antar guru 

dengan guru, murid dengan guru maupun 

murid dengan murid.  

2) Budaya membaca do’a sebelum pelajaran 

dimulai 
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3) Sholat dhuha dilaksanakan 15 menit 

sebelum jam pelajaran dimulai secara 

bergantian. 

4) Membaca al-Qur’an setiap hari 15 menit 

sebelum jam pelajaran dimulai. Bagi siswa 

yang belum bisa sama sekali membaca Al-

Qur’an diberikan bimbingan khusus yakni 

dengan mengelompokkan siswa tersebut 

didalam satu kelas dengan cara bimbingan 

satu-persatu 

5) Sholat dhuhur berjama’ah 

6) Kegiatan Kepramukaaan 

7) Upacara bendera 

8) Kegiatan istighosah yang dilaksanakan 

setiap bulan yaitu bertepatan pada awal 

bulan pada hari senin.  

9) Anjangsana setiap bulan (Minggu Pon) 
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10) Pertemuan wali murid 

b. Kegiatan Tahunan 

1) Memperingati PHBN 

2) Pondok Romadhon  

3) Syafari Romadhon 

4) Halal bihalal82 

Salah satu budaya yang mungkin jarang 

dilaksanakan oleh lembaga-lembaga sekolah lain 

yaitu sekolah ini mempunyai kegiatan istighosah 

rutin yang dilaksanakan setiap senin diawal 

bulan. Selain itu juga adanya pembinaan khusus 

pada siswa-siswi yang belum bisa sama sekali 

membaca Al-Qur’an. Pemilahan siswa-siswi 

yang belum bisa membaca Al-Qur’an ini melalui 

test awal masuk madrasah. Adapun waktu kelas 

khusus dikalsanakan 15 menit sebelum jam 
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perlajaran dimulai dengan guru pembimbing 

khusus yaitu ibu Dr Intikah.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Tentang Tugas Pokok dan Fungsi 

Komite Sekolah dalam Mengimplementasikan 

Budaya Sekolah Di Madrasah Tsanawiyah 

Ma’arif Al-Islah Bungkal 

Komite Sekolah adalah lembaga atau badan 

khusus yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang 

demokratis oleh para stakeholder pendidikan 

ditingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai 

unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan 

mutu pendidikan di sekolah.  

Penyusunan anggota komite sekolah 

Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah yaitu dengan 

cara melakukan musyawarah bersama antar semua 

pihak yang terlibat dalam sekolah. berdasarkan 

paparan dari bapak ketua komite sekolah anggota 
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komite terdiri dari beberapa unsur yakni dari 

masyarakat luar dan dari dalam lembaga yakni dari 

staf sekolah dan murid. 

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai 

Komite Sekolah tentu suatu lembaga mempunyai 

tugas pokok yang harus dilaksanakan. Fungsi 

Komite Sekolah secara umum yaitu mendorong 

tumbuhnya komitmen dan perhatian masyarakat 

terhadap penyelenggara pendidikan yang bermutu 

dan melakukan kerja sama dengan masyarakat, 

menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, 

dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan 

oleh masyarakat.  

Komite Sekolah di Madrasah Tsanawiyah 

Ma’arif Al-Islah bisa dibilang melakukan kerja sama 

dengan baik dalam bentuk melakukan rapat selain itu 

dalam melaksanakan program Komite Sekolah 
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mempertimbangkan segala program yang dilaukan 

agar program tersebut sesuai dengan lingkungan 

sekolah.  

Budaya sekolah adalah kualitas kehidupan 

sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan 

spirit dan nilai-nilai tertentu yang dianut sekolah. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa budaya sekolah adalah 

keseluruhan latar fisik, lingkungan, suasana, rasa, 

sifat dan iklim sekolah secara produktif mampu 

memberikan pengalaman baik bagi 

bertumbuhkembangnya kecerdasan, keterampilan 

dan aktifitas siswa. Budaya sekolah yang ada di 

Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah mempunyai 

budaya yang terbilang cukup banyak meski sekolah 

ini masih dalam tahap pembangunan, diantaranya 

berjabat tangan dengan guru setiap bertemu, 

membaca Al-Qur’an setiap 15 menit sebelum 
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pelajaran dimulai, sholat dhuha berjamaah, sholat 

dhuhur berjamaah, kegiatan istighosah setiap awal 

bulan dll.  

Budaya sekolah merupakan salah satu bentuk 

dari program sekolah yang mana dapat membentuk 

ciri khas dari sekolah tersebut, peran komite sekolah 

sebagai pertimbangan akan segala program yang ada 

di sekolah sudah menjadi semestinya ikut andil 

dalam hal ini. Pembentukan budaya sekolah tidak 

luput dari prakarsa masyarakat yang mana sebuah 

lembaga harus menyesuaikan dengan kondisi 

masyarakat sekitar. 

Dalam hal ini, Peran komite sekolah terhadap 

terlaksananya budaya sekolah di Madrasah 

Tsanawiya Ma’arif Al-Islah selain sebagai 

perancang program, pemberi nasehat juga sebagai 

pemberi contoh yang baik untuk peserta didik di luar 
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sekolah. program-program yang ada disekolah yang 

telah menjadi budaya di sekolah tidak luput dari 

prakarsa masyarakat. Komite sekolah sebagai wadah 

aspirasi masyarakat yang akan mengangkat aspirasi 

tersebut menjadi sebuah aspirasi yang akan dianut 

dan dikembangkan oleh sekolah. 

Komite Sekolah sebagai penghubung yaitu 

menghubungkan sekolah dengan masyarakat 

sehingga apa yang menjadi program sekolah selaras 

dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat luar.  

Komite sekolah sebagai penyeimbang yang bisa 

menyelaraskan apa yang menjadi keinginan wali 

murid dan menjadi penghubung untuk sampai 

kepihak sekolahan, termasuk didalamnya 

memberikan arahan, saran, ide-ide dan masukan 

yang berkaitan dengan pembaharuan. 
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B. Analisis Tentang Tugas Pokok dan Fungsi 

Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan 

Budaya Sekolah Di Madrasah Tsanawiyah 

Ma’arif Al-Islah Bungkal 

Kepala sekolah mempunyai beberapa fungsi 

diantaranya, sebagai educator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, inovator, motivator 

kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-

Islah memberikan didikan baik kepada guru maupun 

peserta didik dengan cara mengikut sertakan guru 

dalam berbagai penataran guna meningkatkan 

kompetensi guru, Madrasah Tsanawiyah setiap tahun 

selalu memberikan apresiasi kepada peserta didiknya 

berupa piala dan hadiah-hadiah lainnya guna 

meningkatkan semangat belajar peserta didik, 

memberi contoh yang baik dalam hal kedisiplinan 
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baik pada guru maupun murid dengan cara datang 

tepat waktu. 

Dalam mengemban tugasnya sebagai Kepala 

Sekolah yang merupakan pemegang utama kebijakan 

di sekolah tanggung jawab pemimpin merupakan 

suatu modal utama untuk kemajuan sekolah. Dalam 

hal ini Kepala Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-

Islah Bungkal  yakni bapak Mohammad Assomuddin 

MP.d.I mempunyai tugas dan tanggungjawab yang 

besar terhadap kemajuan sekolah yang dinaungi.  

Pembentukan program-program dan budaya 

sekolah yang ada di Madrasah Tsanawiyah Ma’arif 

Al-Islah Bungkal  ini berdasarkan pada visi dan misi 

yang telah dibentuk oleh sekolah, sehingga dengan 

tolak ukur visi dan misi tersebut sekolah mempunyai 

gambaran tentang program-program yang akan 

dibuat dan diimplementasikan. Hal ini berdasarkan 
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pernyataan yang dipaparkan dalam wawancara 

dengan bapak kepala sekolah bapak Mohammad 

Assomuddin MP.d.I. 

Jadi segala kegiatan yang ada disekolah 

ini mengacu pada visi dan misi disekolah 

ini adapaun visinya yakni Unggul 

Prestasi berdasarkan Iman  dan Taqwa 

serta Berakhlaqul Karimah, 

pembentukan programnya ya harus 

disesuaikan dengan itu. Pembentukan 

budaya sekolah melalui koordinasi dari 

semua warga sekolah. 

 

Kepala sekolah adalah pemimipin dan 

manajer yang sangat menentukan dinamika sekolah 

menuju gerbang kesuksesan dan kemajuan disegala 

bidang kehidupan. Kapasitas intelektual, emosional, 

spirittual dan sosial kepala sekolah berpengaruh 

besar terhadap efektifitas kepemimpinannya. 

Kedalaman ilmu, keluasan, pikiran, kewibawaan dan 
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relasi komunikasinya membawa perubahan 

signifikan dalam manajemen sekolah. 

Tugas kepala sekolah sebagai seorang 

pemimpin harus mampu menjadi contoh yang baik 

bagi seluruh warga sekolah, harus mampu menjadi 

pembina, mengarahkan semua warga sekolah untuk 

mampu mencapai tujuan yang akan dicapai.  

Dalam mengimplementasikan budaya 

sekolah Kepala Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-

Islah merupakan pemegang kunci utama 

terlaksananya sebuah program madrasah, budaya 

yang sudah melekat di madrasah ini bisa dikatakan 

banyak melihat situasi dan kondisi madrasah yang 

masih dalam tahap pembangunan. Kepala Madrasah 

Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah selalu memberikan 

pembinaan terhadap terlaksanaya kegiatan-kegiatan 

sekolah.  
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Mengenai budaya sekolah, kami selalu 

mengadakan kegiatan pembiasaan dan 

memberi tauladan yang baik, itu menurut 

kami sudah merupakan sesuatu yang dapat 

menjadi budaya baik disekolah selain 

kegiatan-kegiatan yang sudah ada dan 

terstruktur. 

 

Kepala sekolah selalu mengawasi 

perkembangan peserta didiknya melalui  dua tolak 

ukur yaitu pertama disekolah melihat perkembangan 

sisiwa bersikap ramah, sapa, senyum, salam. 

Sedangkan diluar sekolah kepala sekolah dan guru 

tidak bisa memantau secara langsung bagaimana 

sikap siswa, siswa kembali kepada orang tua mereka 

masing-masing, tapi sebagai upayasekolah berusaha 

mencari informasi mengenai perilaku siswa diluar 

sekolah yang kemudian akan di tindak lanjuti apabila 

ada masalah.83 

 

                                                           
83Lihat Transkrip Wawancara 01/W/27-5/2019 



147 
 

C. Analisis Sinergitas Komite Sekolah dan Kepala 

Sekolah Dalam Mengimplementasikan Budaya 

Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-

Islah Bungkal 

Budaya sekolah adalah kualitas kehidupan 

sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan 

spirit dan nilai-nilai tertentu yang dianut sekolah. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa budaya sekolah adalah 

keseluruhan latar fisik, lingkungan, suasana, rasa, 

sifat dan iklim sekolah secara produktif mampu 

memberikan pengalaman baik bagi 

bertumbuhkembangnya kecerdasan, keterampilan 

dan aktifitas siswa. 

Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah 

tentunya mempunyai budaya yang dianut dan 

dikembangkan oleh madrasah. Budaya sekolah tidak 
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hanya dianut oleh peserta didik saja akan tetapi oleh 

semua warga sekolah.  

Budaya organisasi hakikatnya adalah 

fenomena kelompok, oleh karenanya terbentuknya  

budaya organisasi tidak lepas dari dukungan 

kelompok dan terbentuk dalam kurun waktu yang 

lama. Pembentukan budaya organisasi melibatkan 

leader/tokoh yang mengintroduksi visi, misi, dan 

nilai-nilai organisasi kepada para anggota sehingga 

dalam waktu tertentu menjadi kebiasaan dan 

dijadikan acuan oleh seluruh anggotanya untuk 

bertindak dan berperilaku. 

Dalam hal ini pembentukan budaya di 

Madrasah  Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah tidak luput 

dari peran kepala sekolah dan komite sekolah 

sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam 

pembentukan program-program di sekolah. banyak 
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sekali program-progam yang telah dibentuk dan 

telah menjadi budaya di Madrasah Tsanawiyah 

Ma’arif Al-Islah ini. 

Peran kepala sekolah terhadap budaya 

sekolah selain pemberi keputusan juga memberikan 

pembinaan, bimbingan, dan pendampingan terhadap 

terlaksananya program-program yang ada disekolah. 

Kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-

Islah selalu datang diawal waktu guna untuk 

mengontrol peserta didik dalam kegiatan pembiasaan 

pada 15menit pertama sebelum jam pelajaran 

dimulai. Peneliti menyimpulkan bahwa tugas kepala 

sekolah terkait pembinaan dalam pembiasaan peseta 

didik sudah dikatakan sangat baik. Selain itu kepala 

sekolah juga selalu memberikan bimbingan kepada 

para guru setiap satu bulan sekali berbentuk evaluasi 

kinerja guru.  
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Pembentukan program-program sekolah 

adalah aspirasi dari masyarakat melalui komite 

sekolah sebagai wadah, pencetus ide-ide, dan juga 

pemberi pertimbangan. Komite sekolah berperan 

penting dalam kemajuan mutu sebuah lembaga, 

keberadaannya menyatukan sekolah dengan 

masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima 

sekolah dengan baik.  

Koordinasi dan komunikasi yang baik adalah 

awal dari terbentuknya mutu pendidikan yang baik. 

Sebagai pencetus program komite sekolah Madrasah 

Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah mengkomunikasikan 

dengan baik mengenai program yang telah dibuat 

kemudian melakukan musyawarah dengan para staf-

staf dan semua pihak disekolah untuk 

mempertimbangkan dan menyetujui program 

tersebut.  
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Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian 

tentang “Sinergitas  Komite Sekolah dan Kepala 

Sekolah Dalam Mengimplementasikan Budaya 

Sekolah Di Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah 

Bungkal” penulis megambil kesimpulan bawa 

sinergitas komite sekolah dan kepala sekolah dilihat 

dari tugas pokok dan fungsi sesuai dengan 

tanggungjawab yang diamanahkannya. Keduanya 

mempunyai koordinasi dan menjalin komunikasi 

dengan baik dalam  pembentukan dan 

pengimplementasian program-program dan budaya 

sekolah di Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah 

Bungkal 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Penutup sebagai bab akhir dari penelitian ini 

mengemukakan kesimpulan dan saran. Penarikan kesimpulan 

didasarkan pada paparan data, temuan penelitian yang 

disesuaikan dengan fokus penelitian. 

A. Kesimpulan 

1. Tugas pokok Komite Madrasah Tsanawiyah Ma’arif 

Al-Islah dalam hal budaya sekolah selain sebagai 

perancang program juga bertugas sebagai pengawas dan 

pemberi contoh yang baik diluar lingkungan 

sekolah.Fungsi komite Sekolah Madrasah Tsanawiyah 

Ma’arif Al-Islah yakni sebagai wadah dan pemberi 

pertimbangan dari ide-ide masyarakat terkait program-

program sekolah melalui musyawarah dan keputusan 

bersama yang diadakan setiap periode tertentu. 
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2. Tugas pokok Kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah 

Ma’arif Al-Islah dalam mengimplementasikan budaya 

sekolah selain mejadi pemberi keputusan akan program 

yang dijalankan juga memberikan arahan, memberi 

contoh yang baik untuk semua warga sekolah, dan 

fungsi Kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Ma’arif 

Al-Islah yakni sebagai komponen utama yang 

menjadikan program tersebut berjalan sesuai dengan 

apa yang diharapkan Kepala sekolah Madrasah 

Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah merupakan pemengang 

kunci utama dalam mengoptimalkan budaya sekolah, 

melakukan pembinaan dan pendampingan terkait 

jalannya program-program sekolah. 

3. Sinergitas antara komite sekolah dan kepala sekolah 

terjalin dengan baik, merupakan suatu hal pokok yang 

menjadikan sekolah mempunyai mutu yang tinggi 

dengan adanya program-program yang telah disepakati 
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oleh banyak pihak, tidak hanya dari pihak dalam 

sekolah akan tetapi juga dari pihak luar sekolah. Komite 

Sekolah dan Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah 

Ma’arif Al-Islah menjalin kerja sama yang baik 

sehingga budaya yang dihasilkan dalam sekolah terlihat 

optimal dan dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan hal ini dapat dilihat dari keseharian siswa-

siswi Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Al-Islah yang 

melaksanakan kegiatan sekolah dengan tanpa halangan 

dan terus menerus dilakukan pengembangan.  

 

 

B. Saran  

Berkenaan dengan penelitian dan kesimpulan peneliti 

memberikan beberapa saran. 
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1. Adanya program kerja komite sekolah yang tertata dan 

terstruktur akan mempermudah kinerja komite sekolah 

dalam kinerjanya. 

2. Supaya diadakan koordinasi secara terstruktur antara 

komite sekolah dan kepala  dalam menjalankan 

program-program yang telah dibuat dan disepakati 

bersama. 

3. Supaya dibentuk kepengururusan Komite Sekolah 

sesuai dengan PERMENDIKBUD yang berlaku. 

4. Supaya dilakukan penelitian lebih lanjut yang mampu 

mengungkapkan lebih mendalam tentang sinergitas 

komite sekolah dan kepala sekolah dalam 

mengimplementasikan budaya sekolah. 
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