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Segala puji kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha 
Pemurah dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan 
ramhat dan kasih sayangNya.  Salawat dan salam semoga 
tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, 
penghulu dan penutup para Nabi. Saya Dr. H. Subhan 
Abdullah, Lc., DSA., Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 
menyampaikan apresiasi yang setinggi-setinggi kepada 
saudara Dr. Ahyar, M.Pd yang telah menerbitkan karyanya ini. 
Semoga karya ini bermanfaat bagi dosen, guru, mahasiswa, 
praktisi, peneliti dan semua kalangan. 

Hadirnya tulisan ini telah menambah khazanah keilmuan 
terutama dalam bidang kajian budaya organisasi dalam 
konteks inovasi budaya mutu. Kajian ini dilatari oleh semarak 
dan semangatnya membangun organisasi yang ditopang oleh 
budaya mutu. Tantangan organisasi semakin kompleks dan 
dinamis seiring dengan hadirnya perkembangan perangkat 
generasi teknologi 4.0.  

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah 
membangun organisasi yang sadar budaya mutu dan ada 
upaya melakukan lompatan dan inovasi manajerial yang 
mampu menopang organisasi menjadi semakin sehat dan 
dinamis. Organisasi yang dinamis adalah organisasi yang 
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mampu melakukan adaptasi dengan perkembangan dan 
tantangan sementara inovasi budaya organisasi adalah 
organisasi yang mampu menempatkan budaya sebagai pilar 
perubahan. Dalam perspektif inilah penulis berusaha 
memberikan jawaban-jawaban dengan pendekatan konseptual 
dan praksis. Akhirnya, dengan hadirnya buku ini dapat 
memberikan manfaat kepada semua kalangan. 

 

Dr. H. Subhan Abdullah Acim,Lc.,DSA.  
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah 

SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-

Nya sehingga terselesaikannya buku tentang INOVASI 

BUDAYA MUTU DALAM ORGANISASI-Analisis Praktek 

Manajerial ini. 

Pembuatan buku ini merupakan dialektika perwujudan 

dari pengamalan tri dharma perguruan tinggi di UIN Mataram 

dalam rangka ikut berpartisipasi dalam memberikan 

sumbangsih karya akademik di lingkungan UIN Mataram 

secara khusus dan masyarakat akademik secara luas. 

Kehadiran buku ini diharapkan mampu menumbuhkan 

semangat bahwa inovasi budaya mutu dalam konteks yang 

lebih spesifik terutama dalam lingkungan organisasi memiliki 

peran penting dalam mendorong organisasi semakin 

berkembang dan maju. Penulis sadar bahwa organisasi bukan 

milik individu melainkan milik bersama. Karena milik 

bersama maka tentu memerlukan sinergisitas kolaboratif dari 

semua unsur yang memiliki keragaman nilai, etika, bahasa, 

ras, keyakinan dalam membangun organisasi semakin sehat. 

Salah satu unsur yang harus dibangun adalah tidak  hanya 

sekedar komitmen budaya mutu melainkan ada upaya inovasi 

budaya mutu yang lebih mengakar dan berkelanjutan. 
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Budaya lahir karena ditopang oleh kinerja yang 

berkelanjutan sementara inovasi budaya muncul karena 

ditopang oleh kinerja dan kreativitas. Munculnya teknologi 4.0 

merupakan piranti  yang dapat menopang inovasi tersebut 

bisa dilakukan. 

 

Penulis 
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BAB I 

PENGELOLAAN MUTU MELALUI PENGUATAN KULTUR  

ORGANISASI DALAM PANDANGAN AL-QURAN  

 

 

A. Pendahuluan 

Praktek mengelola organisasi sebenarnya sudah dikenal 

sejak keberadaan para Nabi Allah. Misalnya,  kisah kerajaan 

Nabi Sulaeman AS, Kerajaan Nabi Yusuf AS telah 

mencerminkan organisasi yang tangguh dan kuat. Organisasi 

yang tidak membutuhkan teknologi modern namun telah 

mampu membawa organisasinya menjadi organisasi yang kuat 

dan modern pada zamannya. Keberhasilan Rasulullah dalam 

mengelola organisasi Negara dengan berbagai varians dan 

instrument organisasinya tidak hanya ditopang oleh kekuatan 

spritualitas melainkan juga ditopang oleh pendekatan budaya. 

Pendekatan budaya yang dilakukan Rasulullah telah 

berhasil menempat masyarakat Madinah sebagai masyarakat 

yang terkenal dengan karakter yang suka menolong, lemah 

lembut dan ramah. Masyarakat Madinah memiliki watak, 

karakter, perilaku yang santun dan hal ini memiliki relevansi 

dengan ajaran yang dibawa rasulullah dengan  nilai ajaran 

yang lemah lembut dan tahu tata krama.  

Dalam konteks mutu dan budaya organisasi sebenarnya 

telah menjadi trend atau isu pokok di semua lembaga. 
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Permasalahan mutu di berbagai institusi (pendidikan) 

merupakan persoalan yang serius dan paling kompleks. 

Padahal mutu menjadi cita-cita bersama dan ini menjadi 

problem kolektif. Namun menurut penulis, yang lebih 

mendasar krisis mutu yang melanda institusi bukan hanya 

disebabkan karena lemahnya komponen-komponen tersebut 

namun juga disebabkan oleh krisis budaya. Seperti, krisis 

kemandirian, kedisiplinan1, keterbukaan, kejujuran, sikap 

percaya diri pada diri sendiri, berani karena benar, serta 

kebebasan dan rasa tanggung jawab pada institusinya. Oleh 

karena itu paper ini akan mengurai tentang pentingnya 

pengelolaan mutu dalam konteks budaya organisasi.  

 

B. Pengelolaan Mutu dalam Perpesktif Al-Quran  

Untuk menelisik konteks pengelolaan mutu dalam tulisan 

ini, ada dua ayat yang penulis jadikan rujukan. Dua ayat 

tersebut sebagai berikut.  Ayat pertama;  

ۡرُصْٞص   ٌٞ يَّ َيَٰ َۡ ى ُب ُّ جَّ
َ
ا َلأ ٌَ يَُقَٰخِوَُْن ِِف َشبِيوُِِۦ َصّفّٗ ي ِ َ ُُيِبُّ ٱَّلَّ  إِنَّ ٱَّللَّ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan 

mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.(QS Ash 

Shaff [61]: 4)2 
 

                                                             
1
 Munculnya fenomena seperti peserta didik lebih disiplin memegang hand phone 

daripada mereka disiplin memegang buku. Peserta didik sibuk catting di internet namun 

tidak sibuk diskusi, bertanya di kelas, bergumul dengan dunia mainan namun kurang 

berkutat dengan pelajaran, lebih rajin ke play station namun malas ke study club dan 

sejenisnya.   
2
ٌٌ َيْشُصٌٕص { فٓزا ئخجبس يُّ رعبنلبل هللا رعب  ٍَب ُْ ْى ثُ ُٓ ِّ َصفًّب َكأَََّ ٌَ فًِ َسجٍِِه ٍَ ٌُمَبرِهُٕ ٌُِذتُّ انَِّزٌ  َ ٌَّ َّللاَّ ى نى: } ئِ

ثًذجخ عجبدِ انًإيٍٍُ ئرا اصطفٕا يٕاجٍٍٓ ألعذاء هللا فً دٕيخ انٕغى، ٌمبرهٌٕ فً سجٍم هللا َيٍ كفش ثبهلل، نزكٌٕ كهًخ 

 ٔدٌُّ ْٕ انظبْش انعبنً عهى سبئش األدٌبٌ. هللا ًْ انعهٍب،

Ini adalah pemberitahuan dari Allah SWT tentang kecintaan Allah kepada hamba-

hambanya yang mukmin ketika mereka bershaf-shaf menghadapi musuh, mereka 

memerangi orang-orang kafir dijalan Allah agar kalimat Allah meninggi dari yang lain, dan 

agamaNya menjadi menang di antara agama yang lain. 
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Ibu Katsir menafsirkan ayat QS Ash Shaff, 4 bahwa 

pemberitahuan dari Allah swt tentang kecintaan Allah kepada 

hamba-hambanya yang mukmin ketika mereka bershaf-shaf 

menghadapi musuh, mereka memerangi orang-orang kafir 

dijalan Allah agar kalimat Allah meninggi dari yang lain, dan 

agamaNya menjadi menang di antara agama yang lain. 

Pandangan penulis, pengelolaan yang tertata dengan baik 

menjadi modal untuk mengalahkan orang-orang kafir. 

Relevansinya adalah, mutu dibangun oleh penataan yang 

teratur, kekompakan, dan kebersamaan (team work).  Karena 

adanya organisasi dihajatkan untuk membantu menata agar 

perangkat-perangkat dapat berfungsi dan berjalan sesuai 

dengan alurnya. Suatu misal, mutu produk tidak akan dapat 

dicapai bila mutu proses tidak bagus. Demikian juga mutu 

proses tidak akan bisa berjalan jika tidak ditangani oleh 

organisasi yang benar.  Organisasi yang benar tidak akan bisa 

berjalan jika tidak ditangani oleh kepemimpinan yang kuat. 

Namun bagaimanapun empat komponen itu tidak akan bisa 

dicapai jika tidak ada komitmen yang kuat.3  

Sesungguhnya Allah ingin menegaskan bahwa 

pengelolaan yang teratur, tertib, kompak akan dapat 

mendatangkan banyak manfaat seperti, kekokohan tim akan 

terwujud, dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang,  mutu 

kinerja cepat terukur, dan memperkuat budaya. 

Ayat kedua; 

                                                             
3
 Ahyar, Horizon Ilmu Titik Temu Integratif dalam Tridarma. Pustaka Lombok,  hal. 

177 
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ُُ ُجوُُْد  َۡ َراِِنَ َتۡقَشػِرُّ ِي ا يَّ ّّٗ تََشَٰتِ ا يُّ ِديِد لَِتَٰتّٗ ٌَ ٱۡۡلَ ۡحَص
َ
َل أ ُ ٍَزَّ ٱَّللَّ

َٰلَِك  ِِۚ َذ ۡى إََِلَٰ ذِۡلرِ ٱَّللَّ ُّ ۡى َوقُوُُْب ُِ ۡى ُثىَّ حَونُِي ُجوُُْد ُّ َن َربَّ ْۡ ٌَ ََيَۡش ِي ٱَّلَّ
ِۚ َوَيٌ يُۡضوِِن  ِدي ةُِِۦ َيٌ يََشآُء ّۡ ِ َح َدى ٱَّللَّ اٍد  ُِ َِ  ٌۡ ا ََلُۥ ِي ًَ ُ َف  ٱَّللَّ

Artinya: Allah telah menurunkan perkataan yang paling 

baik (yaitu) Al Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi 

berulang-ulang 4, gemetar karenanya kulit orang-orang yang 

takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan 

hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, 

dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. 

Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada 

baginya seorang pemimpinpun. (Az-Zumar [39]: 23). 

Pengelolaan mutu dapat dipandang sebagai seni sekaligus 

kiat. Pengelolaan tidak sekedar dilakukan melainkan 

membutuhkan tindakan yang berulang-ulang. Seperti ketika 

Allah ingin menyakinkan  dan memperkuat pengaruhnya 

tentang suatu konteks tertentu, Allah pun mengulang-ulang 

konteks tersebut dengan maksud agar manusia dapat 

memahami secara mendalam tentang konteks tersebut, seperti 

kata ا ّّٗ تََشَٰتِ  di sebut-sebut berulang-ulang agar mudah  يُّ

dipahami, agar menjadi bagian dari kebutuhan, internalisasi 

nilai.5 

                                                             
4
 Maksud berulang-ulang di sini ialah hukum-hukum, pelajaran dan kisah-kisah itu 

diulang-ulang menyebutnya dalam Al Quran supaya lebih kuat pengaruhnya dan lebih 

meresap. Sebahagian ahli Tafsir mengatakan bahwa maksudnya itu ialah bahwa ayat-ayat 

Al Quran itu diulang-ulang membacanya seperti tersebut dalam mukaddimah surat Al 

Faatihah. Ibu Katsir mengatakan, ayat ini menjelaskan tentang pujian Allah terhadap kitab-

Nya Al-qur’an yang telah diturunkan kepada rasul-Nya, dan Imam Ad-Dahak berkata; 

mastaani artinya : diulanggi perkataan Allah SWT agar mudah difahami. (Ibnu Katsir. 

Tafsir Al-Adzim Jilid 7 hal. 93) 
5
 Ahyar, Horizon Ilmu …178 
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Menurut hemat penulis, kata ا ا dan  َصفًّ ّّٗ تََشَٰتِ  memiliki  يُّ

hubungan di mana quality atau mutu akan terwujud jika 

dikelola secara teratur dan berkelanjutan serta dilakukan 

secara terus-menerus dan berulang-ulang. Diyakini jika 

dilakukan secara berulang-ulang akan memberikan dampak 

pada perubahan yang signifikan terhadap perubahan mutu 

institusi atau lembaga.  

Signifikansi terbangunnya mutu bagi organisasi bahwa 

organisasi dapat merespon tantangan kebutuhan organisasi, 

dapat menjalankan services dengan baik, alur dan iklim  

komunikasi terbangun dengan dinamis, sistem reward dan 

funishment berjalan secara berkeadilan, dan tanggung jawab 

profesi berjalan.    

 

C. Defenisi Kultur Organisasi   

Menurut Zamroni6  konsep kultur berasal dari kultur 

tempat kerja di dunia industri, yakni merupakan situasi yang 

akan memberikan landasan dan arah untuk berlangsungnya 

suatu proses produksi  secara efektif dan efisien. Sebagaimana 

tidak ada satu definisi baku tentang kultur, demikian juga 

tidak ada definisi baku mengenai kultur organisasi.7 

Berdasarkan berbagai definisi tentang kultur, Zamroni 

merumuskan pengertian kultur sebagai pola nilai-nilai, norma-

norma, sikap, ritual, mitos dan kebiasaan-kebiasaan yang 

terbentuk dalam perjalanan panjang institusi-lembaga, 

misalnya dari institusi pendidikan, di mana kultur tersebut 

dipegang bersama oleh orang-orang (pelaku pendidikan, 

praktisi), sebagai dasar mereka dalam memahami dan 

                                                             
6
 Zamroni. (2000). Paradigma Pendidikan Masa Depan. Yogyakarta: Bibraf 

Publishing. hal.149 
7
 Ahyar, Horizon Ilmu…179 
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memecahkan berbagai persoalan yang muncul di institusinya. 

Berikutnya Richardson dalam Masden, P., & Wagner, C.R 8 

mendefinisikan kultur organisasi sebagai: “…is the 

accumulation of many individuals’ values and norms. It’s the group’s 

expectations, not just an individual’s expectations. It’s the way 

everyone does business.” Menurutnya, kultur sebagai organisasi 

merupakan akumulasi nilai-nilai dan norma-norma 

sekelompok orang; pandangan kelompok ke depan, bukan 

individu; dan cara setiap orang dalam  memandang dan 

memecahkan persoalan. Van Maanen & Schein dalam 

Rousseau memandang budaya sebagai values, beliefs, 

expectations that members come to share9.  Adapun Ouchi 

mengatakan budaya set of symbols, ceremonies, and myths that 

communicate the underlying values and belieft of the organization to 

its employees.10 Sergiovanni dalam Masden, P., & Wagner, C.R 11 

menekankan makna kultur organisasi dalam kaitannya dengan 

upaya menciptakan organisasi efektif dengan menyatakan:  

The culture of a school is particularly important. Most 

successful school leader will tell you that getting the culture 

right and paying attention to how parents, teachers, and 

students define and experience meaning are two widely 

accepted rules for creating effective schools. Paying attention 

to the values and how they are exhibited in rituals, traditions, 

stories and other demonstrations of ”how we do things here” 

provides the infrastructure for school improvement. One mode 

of exhibiting school culture is throught the collaborative 

                                                             
8
 Masden, P., & Wagner, C.R. (2004). School culture triage. Artikel Internet. 

Diambil pada tanggal 11  September 2011 dari http://www.garyphillips.com/triage.html. 

hal.1 
9
 Rousseau. (1990). Assesing organizational cultur: the case for multiple methods. 

Journal Organizational Climate and Culture. vol.  p. 155 
10

 Rousseau, ibid... p. 155  
11

 Masdem, out sit …hal. 2 

http://www.garyphillips.com/triage.html
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planning, implementation and evaluation of specific 

professional development is accepted and embraced by all. 

 

Berdasarkan beberapa defenisi atau konsep di atas kultur 

organisasi dapat dijelaskan sebagai nilai, persepsi, keyakinan, 

sikap dan cara hidup serta  perilaku yang berpola, teratur dan 

ada unsur kebiasaan untuk melakukan penyesuaian dengan 

lingkungan, dan sekaligus cara untuk memandang dan 

memecahkan permasalahan yang ada yang terbentuk 

sepanjang perjalanan sebuah organisasi.   

Pengertian mutu dalam konteks organisasi bisa kita telaah 

dari pendapat Charles Hoy dkk. Mutu didefenisikan sebagai “ 

quality in education is an evaluation of the process of educating 

which enhances the need to achieve and develop the talents of the 

customers of the process, and the same time meets the accountable 

standards set by the client who pay for process or the outputs from 

the process of educating”.12  

Quality merupakan bagian esensial dari proses  budaya, 

mutu tidak datang secara tiba-tiba melainkan mutu 

membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam proses 

pengelolaan organisasi. Di samping itu,  mutu merupakan nilai 

dan pilihan (quality “value and choice”).13 Oleh karena mutu 

(quality) merupakan nilai (value) maka mutu bagian dari 

budaya. 

Budaya adalah miniatur, alat sekaligus tujuan. Dipahami 

sebagai miniatur karena ia merupakan alat, dan alat tersebut 

sebagai amunisi perubahan. Semakin banyak miniatur maka 

akan semakin banyak amunisi yang disiapkan dan 

dipergunakan, begitu juga sebaliknya. Dipahami sebagai 

                                                             
12

 Charles Hoy dkk. (2000). Improving Quality in Education. USA: Falmer Press. p 

10. 
13

 Ibid ...p 13. 
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tujuan karena budaya dapat memberikan kontribusi positif 

bagi suatu kemajuan baik itu kemajuan prestasi maupun 

kemajuan peradaban. Semakin kaya akan budaya maka akan 

semakin kaya akan kemajuan. 

Demikian juga, organisasi sebagai miniatur budaya. 

Sebenarnya organisasi tidak  hanya diharapkan sekedar bisa 

panen prestasi tetapi diharapkan memiliki kekuatan budaya 

(strong culture) atau dengan istilah penulis “panen budaya”. 

Ketika budaya tumbuh berkembang maka secara tidak 

langsung akan menghasilkan banyak prestasi. 

Hubungan dengan mutu, maka budaya organisasi 

merupakan objek sekaligus subjek. Objeknya, mutu institusi 

dikelola, dikembangkan dan dilestarikan. Subjeknya, mutu 

harus hidup dan ia merupakan  virus perubahan. Virus ini 

harus mengalir ke semua elemen apakah itu menyangkut 

perilaku, sikap dan cara pandang semua warga atau institusi 

manapun. Untuk mencapai hal ini, pengelolaan budaya 

menjadi suatu keniscayaan jika hanya dipandang sebelah 

mata.  

 

D. Urgensinya Memahami Elemen Kultur Organisasi  

Sebaik apapun organisasi jika belum ditopang dengan 

komitmen semua warganya maka mustahil mutu produk 

dapat dicapai. Untuk itu, setidak-tidaknya ada beberapa hal 

yang menjadi perhatian bersama.  

1. Gradual Action 

Pengelolaan budaya tidak bisa dilakukan secara 

prontal. Karena budaya berhubungan dengan nilai, sikap, 

persepsi. Budaya akan tumbuh positif bilamana budaya 

dikelola secara bertahap dan konsisten. Sebagai ilustrasi, 

Perintah Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW tentang 
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pelarangan minum khamar kepada umatnya melalui 

tahapan-tahapan (graduals). Mengapa ini dilakukan dengan 

cara bertahap, karena mereka menganggap minuman keras 

sebagai kebiasaan atau budaya Arab Jahiliyah.  Ketika 

budaya tersebut akan diubah maka harus juga dengan 

pendekatan budaya bukan dengan pendekatan yang lain. 

Sebagai ilustarasi tentang kronologis pelarangan tersebut, 

disajikan dalam sajian berikut ini: 

Surat al-Baqarah [2] ayat 219: 

ََّاِس ۞يَۡس  آ إِذٞۡى َلترِيٞ َوَيَنَٰفُِع لِو ًَ ِّ ۡيِسِِۖ قُۡن فِي ًَ ۡ ِر َوٱل ًۡ ٌِ ٱۡۡلَ َٔٔٔلٍََُْك َغ
ۗ َويَۡس  ا ًَ ِّ ۡفػِ ۡكََبُ ِيٌ جَّ

َ
ٓ أ ا ًَ ُّ ًُ ۗ ِإَوۡث َْ َٔٔٔلٍََُْك َياَذا يَُفُِقَْنَۖ قُِن ٱهَۡػۡف

ُ هَُلُى ٱٓأۡلَيَِٰج هََػوَُّلۡى َتَخفَ  ُ ٱَّللَّ َٰلَِك يُبنَّيِ ُروَن  َلَذ  مَّ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar14dan 

judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan 

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar 

dari manfaatnya".  

 

Surat an-Nisa‟ [4] ayat 43: 

 ِ ا ٱَّلَّ َّ حُّ
َ
أ ْ َيا َيَٰٓ ْا ًُ َٰ َتۡػوَ ََٰرىَٰ َحَّتَّ ٍُخۡى ُشَك

َ
ةَ َوأ َْٰ وَ ْ ٱلصَّ ْا ْ ََل َتۡقَرُب ْا َُ ٌَ َءاَي ي

 ِْۚ ْا َٰ َتۡغتَِصوُ ًَُتا إَِلَّ ََعةِرِي َشبِيٍن َحَّتَّ  .....َتُقْلَُْن َوََل ُج
Artinya:Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu 

mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) 

                                                             
14

 segala minuman yang memabukkan 
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sedang kamu dalam keadaan junub15, terkecuali sekedar berlalu 

saja, hingga kamu mandi.  

 

Selanjutnya pelarangan secara total dijumpai pada 

surat al-Maidah [5] ayat 90-91: 

حُّ 
َ
ۡزَلَُٰى َيَٰٓأ

َ
ٍَصاُب َوٱۡۡل

َ
ۡيِسُ َوٱۡۡل ًَ ۡ ُر َوٱل ًۡ ا ٱۡۡلَ ًَ ْ إِجَّ ْٓا َُ ٌَ َءاَي ِي ا ٱَّلَّ َّ

ٌِ فَٱۡجَخنُِتْهُ هََػوَُّلۡى ُتۡفوُِحَْن  ۡيَطَٰ ِن ٱلشَّ ًَ ٌۡ َخ  .....رِۡجٞس ّيِ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya 

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 

mengundi nasib dengan panah16, adalah termasuk perbuatan 

syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan.17 

 

2. Team work 

Salah satu elemen penting dalam manajemen budaya 

adalah kerja tim. Budaya ditangani secara kolektivitas 

bukan ditangani secara individual. Kolektivitas  manajerial 

akan berdampak pada tumbuhnya strong management. 

Hereotisme kerja tim merupakan bagian penting 

menumbuhkan harapan-harapan, cita-cita, mimpi-mimpi 

besar. Jika hal ini tumbuh maka kepentingan-kepentingan 

                                                             
15

 Menurut sebahagian ahli tafsir dalam ayat ini termuat juga larangan untuk 

bersembahyang bagi orang junub yang belum mandi. 
16

 Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah 

menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan 

melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah 

yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan 

lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan 

disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta 

supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah 

mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah 

yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian 

diulang sekali lagi. 
17

  Ahyar,  Horizon Ilmu… hal. 171 
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di luar tim akan dipinggirkan, semua akan terfokus kepada 

kepentingan institusi.   

Tim yang kuat bukan hanya diukur dari besar 

kecilnya tim namun juga dilihat dari kekompakan dan  

kebersamaan tim. Tim yang dapat menjunjung nilai 

kebersamaan, akan bisa mengalahkan tim  atau golongan 

yang besar. Allah menegaskan: 

ِ َكى ّيٌِ فَِئثٖ قَوِيوٍَث َغوََتۡج  .... ْاْ ٱَّللَّ َُٰق َل ى يُّ ُّ جَّ
َ
ََُّْن أ ٌَ َحُظ ِي قَاَل ٱَّلَّ

  ٌَ ََِٰبِي ُ َيَع ٱهصَّ ِۗ َوٱَّللَّ  فَِئثّٗ َلررَِيةَۢ بِإِۡذِن ٱَّللَّ
Artinya: “Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan 

menemui Allah, berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang 

sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin 

Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar."( Al-Baqarah 

[2]: 249).18 

ۡؤِيَنَِي لََعَ ٱهۡقَِخاِلِۚ إِن يَُلٌ ّيَُِلۡى  ًُ ۡ ا ٱنلَِِّبُّ َحّرِِض ٱل َّ حُّ
َ
أ َيَٰٓ

وَن  وَن َصََِٰبُ اْ ِغۡۡشُ ْٓ ِۚ ِإَون يَُلٌ ّيَُِلى ّيِاْئَثٞ َحۡغوُِت ْ ِياْئَتنَۡيِ َحۡغوُِتْا
َْن   ُّ ْۡمٞ َلَّ َحۡفَق ۡى َق ُّ جَّ

َ
ٌَ َكَفُرواْ ةِأ ِي ٌَ ٱَّلَّ ا ّيِ هۡفّٗ

َ
 أ

Artinya: Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin 

untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar 

diantaramu, niscaya mereka akan dapat dua ratus orang musuh. 

Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya 

                                                             
18

صى سٔاِ يٍ دذٌش سفٍبٌ انضٕسي ٔصٍْش، عٍ أثً ئسذبق عٍ انجشاء: اسزمهٕا أَفسٓى عٍ نمبء عذْٔى  

نكضشرٓى فشجعٓى عهًبؤْى ]ْٔى[  انعبنًٌٕ ثأٌ ٔعذ هللا دك فاٌ انُصش يٍ عُذ هللا نٍس عٍ كضشح عذد ٔال عذد. ٔنٓزا 

ٍْ فِئٍَخ لَِهٍَهٍخ َغهَجَْذ فِئًَخ َكضٍِشَ  ٍَ {لبنٕا: } َكْى ِي بثِِشٌ ُ َيَع انصَّ َّللاَّ َٔ  ِ ٌِ َّللاَّ  حً ثِاِْر

Imam Atsauri dan Zuhair meriwayatkan hadist dari sahabat Barra bin ‘Azib ra 

berkata ; bahwa ayat ini menjelaskan tentang pasukan tentara Thalut yang merasa takut 

karena jumlah balatentara Jalut yang begitu banyak, maka para ulama memberikan 

semangat kepada tentara Thalut bahwa kemenagan itu bukan karena jumlah bilangan yang 

banyak akan tetapi karena kekompakan dan kebersamaan.( Tafsir Al-Adzim, Ibn Katsir ). 
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mereka akan dapat seribu dari pada orang kafir, disebabkan 

orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. (Al-Anfal: 65)19  

 

Sebaliknya, seringkali munculnya budaya yang lemah 

lebih disebabkan oleh semangat kerja tim yang lemah, 

lemah sosialisasi, internalisasi, penghayatan dan lemah 

koordinasi.  Relevansi konteks ini, Saidina Ali bin Abi 

Thalib mengatakan berikut ini,  

 أحلق بال نظام يغلبه ابلاطل بانلظام

Artinya: “Kebenaran yang tidak terorganisir dapat 

dikalahkan oleh  kebatilan yang terorganisir”.20 

 

3. Motivation to Achieve 

Islam adalah agama yang mengajarkan “orientasi 

kerja” achievement orientation.21 Sebagaimana Firman Allah 

dalam surat Al Kahfi [18] ayat 110 

 ٌ ًَ ٞ َوَِٰحٞدَۖ َف َُٰ ُلۡى إَِل ُّ َٰ آ إَِل ًَ جَّ
َ
ٍَا۠ بََۡشٞ ّيِۡروُُلۡى يََُْحَٰٓ إََِلَّ أ

َ
آ أ ًَ قُۡن إِجَّ

ا َوََل يُۡۡشِۡك ةِِػَتاَدةِ  ٗلّٗ َصَٰوِحّٗ ًَ ۡن َخ ًَ ْ هَِقآَء َرّبُِِۦ فَوَۡيۡػ ْا ََكَن يَرُۡج
َحَدۢا  

َ
 َرّبُِِۦٓ أ

Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya Aku ini manusia biasa 

seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa 

Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". 

barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka 

                                                             
19

 Dalam ayat ini Nabi memotovasi kaum muslimin untuk menghadapi musuh-

musuhnya, dan memberikan kabar gembira bahwa mereka dapat mengalahkan musuhnya 

yang jumlah bilangan mereka dua kali lipat dari jumlah kaum muslimin dengan syarat 

harus bersabar ( teguh dalam berjamaah).(Tafsir Fathul Qadir, Imam Syaukani, Jilid 3 hal 

203) 
20

  Ahyar, Horizon Ilmu...hal. 171 
21

 Ahyar, Horizon Ilmu...hal.. 172 
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hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia 

mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada 

Tuhannya".22 

Keberhasilan Rasulallah dalam membawa perubahan 

besar di kalangan umatnya karena Rasulallah berorientasi 

kerja bukan orientasi jabatan, pangkat, dan harta. 

Rasulallah  sangat hindari no action talk only.  

Demikian juga Tuhan akan mengangkat derajat atau 

memberi reward kepada siapa saja yang selalu berorientasi 

kerja atau prestasi. Semakin banyak aktivitas amaliah maka 

akan semakin banyak pula unjuk karya yang lahir pada diri 

mereka. Lainnya halnya pada zaman jahiliyah,  

“penghargaan dalam tradisi jahiliyah berdasarkan 

keturunan, sedangkan penghargaan dalam Islam 

berdasarkan amal.23  

.....  ُ ْ ٱهۡػِوَۡى َدَرَجَٰٖجِۚ َوٱَّللَّ ْا وحُ
ُ
ٌَ أ ي ِ ْاْ ِيَُلۡى َوٱَّلَّ َُ ٌَ َءاَي ِي ُ ٱَّلَّ يَۡرفَِع ٱَّللَّ

وَُْن َخترِيٞ   ًَ ا َتۡػ ًَ ِ  ة
Artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan (Al-Mujadalah [58]: 11)24 

                                                             
22

ٔنمبء انشة سجذبَّ ُْب لٍم يضم نهٕصٕل ئنى انعبلجخ يٍ رهمى يهك انًٕد ٔانجعش ٔانذسبة ٔانجضاء يضهذ  

ٌ ٌأرً ٌٔزس فبيب أٌ ٌهمبِ ثجشش ٔرشدٍت رهك انذبل ثذبل عجذ لذو عهى سٍذِ ثعذ عٓذِ غٌٕم ٔلذ اغهع يٕالِ عهى يب كب

 نًب سظً يٍ أفعبنّ أٔ ثعذ رنك نًب سخطّ يُٓب فبنًعًُ عهى ْزا

Dikatakan bahwa perjumpaan dengan Allah swt disini diumpamakan seperti seorang 

hamba sahaya yang telah berkerja lama dengan tuannya, kemudian dia datang menemui 

tuannya, maka ia akan diterima oleh tuannya dengan senang hati atau sebaliknya tergantung 

kepada nilai kerja yang telah dia lakukan. (Ruhul Ma’aani, Imam Al-Alusi;Jilid 11 hal. 

431) 
23

 Muhaimin. 2004. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. Surabaya: PSAPM. 

hal 142. 
24

ئِرَا لِ   َٔ ُ نَُكْى  َجبِنِس فَبْفَسُذٕا ٌَْفَسخِ َّللاَّ ًَ ُكْى رَفَسَُّذٕا فًِ اْن ٍَ آَيُُٕا ئِرَا لٍَِم نَ ب انَِّزٌ َٓ ُ ٌَب أٌَُّ ُشُضٔا ٌَْشفَِع َّللاَّ َْ ُشُضٔا فَب َْ ٍَم ا

 ًَ ب رَْع ًَ ُ ثِ َّللاَّ َٔ ٍَ أُٔرُٕا اْنِعْهَى دََسَجبٍد  انَِّزٌ َٔ ُكْى  ُْ ُُٕا ِي ٍَ آَي ٌَ َخِجٌٍش )انَِّزٌ  ( 11هُٕ
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Ibnu Katsir mengurai ayat di atas tentang bagaimana 

seseorang melapangkan jalan bagi lain karena kepatuhan 

kepada Allah SWT, maka Allah akan memberi kemuliaan. 

Sampai dicontohkan dari hadist Imam Ahmad 

mengungkapkan bahwa mantan budak pun bisa jadi 

pemimpin ketika mantan budak tersebut memiliki ilmu 

yang mendalam.  

  

E. Penguatan Mutu Melalui Elemen Budaya Organisasi 

Menurut  hemat penulis, selain apa yang diuraikan 

tentang pentingnya memahami elemen kultur organisasi, maka 

tantangan yang dihadapi institusi misalnya institusi 

pendidikan adalah pada budaya “non akademis” jauh lebih 

sulit dan berat jika dibandingkan  dengan tantangan akademis, 

                                                                                                                            
ٌَ َخجِ  هُٕ ًَ ب رَْع ًَ ُ ثِ َّللاَّ َٔ ٍَ أُٔرُٕا اْنِعْهَى دََسَجبٍد  انَِّزٌ َٔ ُكْى  ُْ ٍَ آَيُُٕا ِي ُ انَِّزٌ ٌٍش { أي: ال رعزمذٔا أَّ ئرا ٔلٕنّ: } ٌَْشفَعِ َّللاَّ

( عُذ 12ثم ْٕ سفعخ ٔيضٌخ )فََسخ أدذ يُكى ألخٍّ ئرا ألجم، أٔ ئرا أيش ثبنخشٔط فخشط، أٌ ٌكٌٕ رنك َمصب فً دمّ، 

هللا، ٔهللا رعبنى ال ٌعٍع رنك نّ، ثم ٌجضٌّ ثٓب فً انذٍَب ٔاَخشح، فاٌ يٍ رٕاظع أليش هللا َسفَع هللا لذسِ، َََٔشش ركشِ؛ 

 ًَ ُ ثِ َّللاَّ َٔ ٍَ أُٔرُٕا اْنِعْهَى دََسَجبٍد  انَِّزٌ َٔ ُكْى  ُْ ٍَ آَيُُٕا ِي ُ انَِّزٌ ٌَْشفَعِ َّللاَّ ٌَ َخجٌٍِش {ٔنٓزا لبل: }  ُهٕ ًَ  ب رَْع

Jangan lah kalian mengira kalau seseorang melapangkan tempat bagi saudaranya 

yang datang, atau menyuruh ia pulang lantas ia mematuhi perintahnya, merupakan 

penghinaan atau merendahkan martabatnya, akan tetapi sesungguhnya itu adalah kemuliaan 

dan penganggkatan derajat disisi Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala 

tersebut baginya di dunia maupun di akherat. Karena barang siapa menundukkan dirinya 

karena Allah, pasti Allah akan menganggkat derajatnya. Itulah yang dimaksudkan oleh 

firman Allah diatas. 

 أي: خجٍش ثًٍ ٌسزذك رنك ٔثًٍ ال ٌسزذمّ.

لبل اإليبو أدًذ: دذصُب أثٕ كبيم، دذصُب ئثشاٍْى، دذصُب اثٍ شٓبة، عٍ أثً انطفٍم عبيش ثٍ ٔاصهخ، أٌ َبفع ثٍ 

ذ عهى أْم انٕادي؟ عجذ انذبسس نمً عًش ثٍ انخطبة ثعسفبٌ، ٔكبٌ عًش اسزعًهّ عهى يكخ، فمبل نّ عًش: يٍ اسزخهف

( اسزخهفذ 1لبل: اسزخهفذ عهٍٓى اثٍ أثضي. لبل: ٔيب اثٍ أثضي؟ فمبل: سجم يٍ يٕانٍُب. فمبل عًش ]ثٍ انخطبة[ )

عهٍٓى يٕنى؟. فمبل: ٌب أيٍش انًإيٍٍُ، ئَّ لبسب نكزبة هللا، عبنى ثبنفشائط، لبض. فمبل عًش، سظً هللا عُّ: أيب ئٌ 

 (2ذ لبل: "ئٌ هللا ٌشفع ثٓزا انكزبة لًٕيب ٌٔعع ثّ آخشٌٍ" )َجٍكى ملسو هيلع هللا ىلص ل

( فعم انعهى ٔأْهّ ٔيب ٔسد فً رنك يٍ 4( ٔلذ ركشد )3ْٔكزا سٔاِ يسهى يٍ غٍش ٔجّ، عٍ انضْشي، ثّ )

 األدبدٌش يسزمصبح فً ششح "كزبة انعهى" يٍ صذٍخ انجخبسي، ٔهلل انذًذ ٔانًُخ.

Imam Ahmad, meriwayatkan hadist tentang  sahabat Umar yang menganggkat Nafi’ 

bin Abdul Harist sebagai gubernur ‘Isfan, lantas Umar bertanya; siapa yang engkau angkat 

menjadi pemimpin di lembah ini ? Nafi’ menjawab : Ibnu Abzi, Umar bertanya lagi : siapa 

Ibnu Abzi itu ? dia menjaawab : salah seorang budak yang telah kita merdekakan. Umar 

berkata : kenapa bekas budak yang menjadi pemimpinnya ?, Nafi’ menjawab : wahai 

amirul mukminin dia pandai membaca al-qur’an, dia alim dalam ilmu faraaid, dia seorang 

qodi. Lantas Umar berkata; sesungguhnya Nabi kalian bersabda : Sesungguhnya Allah 

menganggkat derajat suatu kaum karena Kitab ini, dan menjadikan suatu kaum hina karena 

kitab ini. Demikian pula imam Muslim meriwayatkan hadist ini dari jalan yang lain. 
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karena dapat dibayangkan tantangan  non akademis akan 

bersinggungan dengan karakter, sifat dan perilaku seseorang. 

Misalnya saja, bagaimana organisasi membangun budaya 

disiplin, motivasi untuk produktif, rasa betah dan nyaman, 

rasa kekeluargaan dan bahkan bagaimana membangun 

lingkungan yang bebas rokok, narkoba dan sejenisnya. 

Tantangan-tantangan ini tentunya telah menggiring organisasi  

berhadapan dengan realitas sosial yang demikian kompleks.   

Realitas sosial yang dimaksud di muka adalah bagaimana 

organisasi memberikan porsi waktu yang lebih untuk berfikir 

tentang iklim lingkungan yang sehat. Karena bagaimanapun 

organisasi yang sehat masih dijadikan salah satu pilar dalam 

membangun perilaku dan produktivitas. Organisasi juga 

mampu membangun warganya memiliki moral kerja, jujur, 

dan sekaligus bertanggung jawab. Untuk itu, perlu dipacu dan 

dikembangkan  program yang berkaitan dengan prestasi-

prestasi dan produktivitas. 

Apa yang diurai ini, menjadi sebuah tantangan di mana 

hampir semua organisasi, di mana antara produktivitas 

dengan karakter dan moral kerja memiliki hubungan atau 

koneksivitas yang kuat antara keduanya. Demikian juga 

hubungan antara fasilitas yang sangat memadai dengan daya 

lekat antar fungsi menjadi perhatian.  

Selanjutnya, elemen-elemen budaya organisasi yang 

dimaksud adalah: 

1. Kerja Keras 

Dalam pandangan Al-Quran juga cukup banyak berbicara 

tentang kerja keras, di antaranya [2]: 148, usaha untuk meraih 

prestasi, 
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ِت 
ۡ
ْ يَأ ْا ٌَ َيا حَُلٍُْ ۡح

َ
ۡيَرَِٰتِۚ أ ْ ٱۡۡلَ ْا اَۖ فَٱۡشتَتُِق َّ ّّلِ َْ َْ ُم ُِ ٌث  َّ ٖ وِۡج

َوهُِكّ
ِۚ إِنَّ ٱ ُ ََجِيًػا ءٖ قَِديٞر  ةُِلُى ٱَّللَّ ِ ََشۡ

َٰ ُكّ َ لََعَ  َّللَّ
Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang 

ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) 

kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan 

kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu. (QS al-Baqarah [2]: 148) 

ِّۡىۗ .... ٍُفِص
َ
واْ َيا ةِأ ُ َٰ ُحَغرّيِ ٍم َحَّتَّ ْۡ ُ َيا ةَِق َ ََل ُحَغرّيِ  .....إِنَّ ٱَّللَّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri 

mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d [13] : 11) 

Perubahan yang diisyaratkan al-Quran merupakan isyarat 

kreativitas, inovatif dan terus bergerak untuk berubah. 

Bergerak ke arah yang lebih baik dan bermanfaat. Ketika 

berada dalam organisasi, aktif-solutif-kreatif-inovatif 

merupakan elemen penting bagi organisasi menjadi dinamis. 

Organisasi yang dinamis inilah sejalan dengan isyarat al-

Quran tersebut.  

Isyarat kata “merubah keadaan” dinisbahkan dari pasif ke 

aktif, potensial ke aktual, ekskulif ke inklusif, indisipliner ke 

disiplin, amoral ke moral, unproductive to productive, 

ketidakjujuran ke kejujuran, unsystem to system, inefesiensi ke 

efesiensi, tidak efektif ke efektif. Perubahan yang dimaksud 

adalah perubahan on the track.  

Membangun budaya mutu memerlukan energi dan 

waktu. Energi terkait dengan kerja keras, inovasi, kreativitas, 

dan solutif atas tantangan dan hambatan. Sementara waktu 

terkait dengan proses, membangun mutu membutuhkan 



Dr. Ahyar, M.Pd | Inovasi Budaya Mutu dalam Organisasi  

 

17 

waktu dan proses serta tidak mengenal kata berhenti. 

Continuous improvement (perbaikan secara terus menerus) 

merupakan prinsip yang dibangun dan dijadikan spirit 

mencapai mutu organisasi.  

 

2. Beorientasi pada Prestasi 

Organisasi yang gagal cenderung mengabaikan elemen-

elemen nilai yang dibangun. Misalnya nilai atau makna 

budaya tepat waktu. Seringkali atau acapkali waktu dijadikan 

momok. Adakalanya pekerja selalu berfikir waktu, terutama 

menjelang mendekati waktu pulang. Padahal jika kalkulasi jam 

efektif di tempat kerja yang delapan jam bisa jadi hanya 3 atau 

4 jam dimanfaatkan selebihnya kurang efektif. Cara pandang 

ini memiliki efek bagi organisasi. Cara pandang yang 

dibangun akan mencerminkan iklim kerja kurang efektif dan 

berdampak kinerja kurang efektif bagi organisasi. 

Oleh karena itu, cara pandang yang dibangun dalam 

organisasi haruslah memberi efek domino bagi kemajuan 

organisasi. Organisasi dengan manajerial yang kokoh 

merupakan bagian dari pilar budaya mutu. Di sisi lain, 

manajer harus memiliki initiating structure yakni merujuk pada 

perilaku yang berorientasi  pada tugas dan prestasi. 

Nahavandi25 (1997:11) mengemukakan ada sepuluh peran 

manajer berikut; figure head, leader, liaison, monitor, disseminator, 

spokesperson, entrepreneur, disturbance handler, resource allocator 

and negotiator to an already long list of what leader do. Kekuatan 

organisasi bertumpu pada kekuatan manajerial atau 

kepemimpinan. Pemimpin dapat membangun banyak ide-ide 

yang digali dari simbol-simbol dan artifak-artifak budaya yang 

                                                             
25

 Nahavandi…hal. 11 
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ada dan diyakini sebagai  lokomotif  perubahan kinerja 

organisasi. 

 

3.  Nilai Inklusifitas Organisasi 

Organisasi yang lentur dan dinamis adalah organisasi 

yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Perubahan 

segmen customer, geo ekonomi, geo sosial dan geo budaya. 

Kemampuan beradaptasi dengan perubahan merupakan 

karakter organisasi masa depan. Kelemahan merespon 

perubahan akan menggangu kinerja organisasi. Organisasi 

harus terus membangun semangat baru, motivasi, mentalitas, 

dan tanggung jawab kolektif dalam merespon perubahan.  

Zone nyaman tentu kurang senafas dengan organisasi 

modern. Bahkan organisasi saat ini sudah melampui era nya 

dengan membangun konsorsium kolektif. Inilah era organisasi 

di mana organisasi yang berketerimaan dengan prinsip saling 

memberi manfaat. Nilai inklusifisme dan open minded harus 

dibangun dalam membangun suasana atau iklim kerja, kultur 

kerja, dan produktivitas organisasi. Oleh karena itu diperlukan 

sensitivitas atau kepekaan profesi dan tanggung jawab. 

Kepekaan yang dimaksud adalah kepekaan intuitif, kepekaan 

menyadari akan tanggung jawabnya sebagai pilar penting 

dalam membangun budaya mutu organisasi. Dengan 

demikian, pada era transformasi informasi yang demikian 

pesat, sikap, mental, prinsip, nilai, budaya terhadap pekerjaan 

seharusnya sudah menjadi kebutuhan fundamental dalam 

membangun perilaku organisasi.  

 

4. Nilai Inovasi 

Inovasi merupakan tantangan organisasi pada era ini. 

Semangat, cara pandang, mindset pada budaya inovasi 

organisasi akan sangat mempengaruhi terhadap cara kerja dan 
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produk organisasi. Misalnya dalam konteks organisasi 

pendidikan, mengelola perubahan ada empat pemahaman 

utama yang digambarkan oleh Fullan  dalam bukunya 

Improving Quality in Education antara lain: aktif inisiatif dan 

berpartisipasi, tekanan/dorongan  dan dukungan, perubahan 

dalam tingkah laku dan keyakinan  serta  berbagi masalah-

masalah personal yang dihadapi. 

Keempat elemen pemahaman tersebut, bersinergi- kaya 

akan inisiatif  dan proaktif berpartisipasi, dorongan dan 

dukungan tidak hanya dalam konteks fisik namun moril, 

perubahan tingkah laku dan keyakinan untuk sukses, dan 

cerdas serta solutif terhadap tantangan organisasi. Dengan 

demikian, pengelolaan mutu melalui penguatan budaya 

organisasi harus disosialisasikan, dihayati, diinternalisasi serta 

lestarikan atau diamalkan (QS. az Zumar, 23), ditata, dikelola 

secara tertib dan rapi (QS. as shaff, 4). Pengelolaan mutu 

dengan penguatan budaya organisasi harus hidup, bergerak 

dinamis dan setidak-tidaknya  dapat ditopang melalui pola; 1) 

gradual action seperti yang digambarkan dalam QS. Al-Baqarah 

219, QS an-Nisa‟ 43 serta QS al-Maidah 90-91. 2) team work, 

kekompakan dan kebersamaan QS. Al-Baqarah 249, al Anfal 

65, 3) motivasi untuk berprestasi QS. al Kahfi 110 dan QS. al 

Mujadalah 11. 4) manajerial yang kokoh QS. ash Shaff, 5) 

perilaku belajar yang  sensitif terhadap prestasi  QS al A‟raaf 

26. 
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BAB II 

URGENSI EDUKASI BUDAYA DAN  KARAKTER 

(Telaah  Terhadap Kebijakan Pengembangan Budaya dan 
Karakter ) 

 

 

A. Pendahuluan 

Kebijakan pengembangan pendidikan budaya dan 

karakter peserta didik sampai saat ini masih kurang 

memberikan dampak yang signifikan terhadap potret 

pendidikan kita. Kebijakan-kebijakan yang sebenarnya 

menjadi kebijakan urgent memang masih kurang dirasakan di 

lapangan, hal ini disinyalir sebagai akibat adanya kebijakan ini 

memiliki nilai jual secara ekonomi dan politik masih kurang, 

tanpa menafikan kerja keras yang sudah dilakukan berbagai 

pihak, sehingga kebijakan ini belum masif dilakukan sebagai 

sebuah aktivitas kebijakan lembaga. Perilaku-perilaku kurang 

etik diberbagai dimensi kehidupan, disinyalir sebagai akibat 

kurangnya pendidikan budaya dan karakter.  

Hajat atau amanah Undang-Undang Dasar 194526  dan UU 

Sisdiknas telah memberikan legalitas dalam upaya 

membangun manusia seutuhnya. Relevansi dengan legalitas 

tersebut, ternyata masih memunculkan paradok yang 

                                                             
26

 Undang-Undang Dasar 1945 (Undang –Undang Dasar 1945) 
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dirasakan sampai saat ini. Paradoksi yang dimaksud adalah 

pertama; proporsi pendidikan budaya dan karakter di lembaga 

pendidikan masih relatif minim disentuh baik dari sisi konten 

atau materi maupun dari dimensi implementatif, kedua; 

awareness (kesadaran) akan pentingnya pendidikan budaya 

dan karakter di lembaga pendidikan kurang menjadi bagian 

dari basic need-nya, ketiga; sebagai akibat kurangnya kesadaran 

tersebut berdampak pada lemahnya polarisasi internalisasi 

nilai-nilai budaya dan karakter  di lembaga pendidikan. Ke 

empat; dampak lain dari lemahnya pendidikan budaya dan 

karakter, contoh, Ujian Nasional (UN) mengusung  UN jujur, 

sekolah sehat, kantin kejujuran dan sejenisnya.  

Fakta ini juga didukung oleh kondisi lingkungan 

masyarakat  yang kurang  memahami sepenuhnya tentang 

pendidikan budaya dan karakter. Menurut UU No 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 13 Ayat 

1 menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas 

pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling 

melengkapi dan memperkaya. Pendidikan informal adalah 

jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan 

informal sesungguhnya memiliki peran dan kontribusi yang 

sangat besar dalam keberhasilan pendidikan. Misalnya, peserta 

didik mengikuti pendidikan di sekolah hanya sekitar 7 jam per 

hari, atau kurang dari 30%. Selebihnya (70%), peserta didik 

berada dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jika dilihat 

dari aspek kuantitas waktu, pendidikan di lembaga 

pendidikan berkontribusi hanya sebesar 30% terhadap hasil 

pendidikan peserta didik.27 

Fakta lain, aktivitas di lembaga pendidikan dominan 

masih melibatkan domain knowledge yang berorientasi pada 

                                                             
27

 http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/20/pendidikan-karakter-di-smp/ 

diambil tanggal 28 Maret 2012 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/20/pendidikan-karakter-di-smp/
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penguatan pemahaman bukan pada penghayatan pada 

pendidikan sekolah, dan masih dijumpai besarnya bobot 

materi pengajaran jika dibandingkan bobot materi pendidikan. 

Untuk itu, dalam kajian paper ini, sesungguhnya penulis 

ingin berbagi informasi apa sesungguhnya yang terjadi pada 

pendidikan kita khususnya yang terkait dengan pendidikan 

budaya dan karakter bangsa. 

  

B. Fokus, Tujuan, dan Metode Kajian  

Fokus kajian  dalam tulisan ini adalah analisis tentang 

kebijakan pendidikan budaya dan karakter yang tertuang 

dalam dalam UU Sikdisnas Tahun 2003, UU Guru dan Dosen 

Tahun 2005, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 

Mei 2006 tentang Standar Isi terutama lampiran Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PAI.  

Berdasarkan fokus kajian terhadap kajian kebijakan tersebut, 

maka penulis ingin melihat relevansi, keterkaitan dampak 

yang timbulkan dan kondisi objektif pendidikan karakter di 

lapangan serta program-program pendidikan karakter yang 

dikembangkan di lembaga pendidikan. Adapun tujuan yang 

diharapkan dalam paper ini  adalah ingin mengungkap 

relevansi kebijakan dengan kondisi objektif pendidikan 

budaya dan karakter di lapangan serta program-program yang 

dikembangkan di lembaga pendidikan.  

Metode kajian dalam paper ini dilakukan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang terkait 

dengan kebijakan pendidikan budaya dan karakter 

2. Melakukan kritik terhadap gagasan tersebut dengan 

asumsi bahwa kebijakan tersebut memiliki kelemahan 

dan keterbatasan karena produk manusia 
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3. Melakukan studi analitik dengan membandingkan 

konten kebijakan dengan kondisi lapangan, mencari 

benang merah yang ada, serta merumuskan pola yang 

tepat 

4. Menyimpulkan hasil kajian 

 

C. Landasan Kebijakan atau Landasan Konseptual 

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 

ayat 2 menyebutkan Pendidikan nasional adalah pendidikan 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada 

nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan 

tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dan ayat 16  

menegaskan Pendidikan berbasis masyarakat adalah 

penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, 

sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai 

perwuju dan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.28 

Demikian juga pada pasal 3 UU Sikdiknas Tahun 2003 

menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta 

peradaban  bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia  yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun  2005 tentang Guru 

dan Dosen Pasal 20 dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan, guru berkewajiban sebagai berikut: 

                                                             
28

 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 
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a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran;  

b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi 

akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni;  

c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar 

pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan 

kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, 

dan status sosial ekonomi peserta didik dalam 

pembelajaran;  

d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, 

hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama 

dan etika; dan  

e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan 

bangsa.29 

 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 

tentang Standar Isi terutama lampiran Standar Kompetensi 

dan Kompetensi dasar Mata Pelajaran PAI. Pendidikan Agama 

Islam (PAI) baik jenjang pendidikan dasar maupun menengah 

antara lain bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang 

taat beragama dan berkhlak mulia, yaitu manusia yang 

berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, 

etis, berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan secara 

personal, dan social serta mengembangkan budaya agama 

dalam komunitas sekolah.30 

                                                             
29

 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun  2005 tentang Guru dan Dosen 
30

 Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Isi 

terutama lampiran Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar Mata Pelajaran PAI 
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Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada 

Sekolah tertuang dalam  BAB I Pasal 1 Pendidikan agama 

adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta 

didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang 

dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran 

pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. BAB II Standar 

Isi  Pasal 5 (1) Menteri merumuskan dan mengevaluasi standar 

isi pendidikan agama  sebagai masukan kepada Badan Standar 

Nasional Pendidikan. (2) Standar Isi Pendidikan Agama 

merupakan standar minimal yang dapat dikembangkan dan 

digunakan sebagai acuan pengembangan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan. Pasal 6 Perumusan Standar Isi Pendidikan 

Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

bertujuan untuk : a. memperdalam dan memperluas 

pengetahuan dan wawasan keberagamaan peserta didik; b. 

mendorong peserta didik agar taat menjalankan ajaran 

agamanya dalam kehidupan sehari-hari; c. menjadikan agama 

sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; d. 

membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan 

berprilaku jujur,amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, 

percaya diri, kompetitif, kooperatif, ikhlas, dan bertanggung 

jawab; sertae. mewujudkan kerukunan antar umat beragama; 

 

D. Telaah dan Analisis 

Mencermati fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang 

tercantum dalam Undang-Undang, Permendiknas tersebut, 

jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang, haruslah 

diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan 

tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter 
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peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, 

sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. Namun 

kenyataannya, amanat undang-undang dan peraturan 

pemerintah tersebut kurang sepenuhnya terimplementasi 

dengan baik. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan alasan, 

pertama; politic will (kemauan pemerintah selaku pemangku  

kebijakan) untuk menjadikan pendidikan budaya dan karakter 

dengan berbagai konsekwensi masih kurang terpola secara 

sinergis dan sistematis, kedua; dukungan dari pihak sekolah 

masih menghadapi banyak tantangan, sebagai akibat dari 

kurangnya sinergisitas dengan semua pihak tentang 

pentingnya pendidikan budaya dan karakter, ketiga; di 

samping itu, kalaupun ada proporsi pendidikan budaya dan 

karakter hanya menyangkut soal-soal seremonial, ke empat, 

dukungan dari pihak wali murid (masyarakat secara luas) 

masih kurang menunjukkan kondisi yang signifikan, hal ini 

disebabkan oleh pemahaman tentang budaya dan karakter 

masih parsial dan ke lima;  belum ada pola dan mekanisme 

yang jelas target dan capaian yang harus dijadikan acuan oleh 

lembaga pendidikan dari berbagai jenjang dan jenis 

pendidikan. 

1. Mencermati Kebijakan dengan Kondisi 

Obyektif  

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 

pasal 1 ayat 2 menyebutkan Pendidikan nasional 

adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 

tuntutan perubahan zaman. Dan ayat 16  menegaskan 

Pendidikan berbasis masyarakat adalah 

penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan 
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agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi 

masyarakat sebagai perwuju dan pendidikan dari, 

oleh, dan untuk masyarakat. Demikian juga pada pasal 

3 UU Sikdiknas Tahun 2003 menyebutkan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban  

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia  yang bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

Mencermati kebijakan pendidikan budaya dan 

karakter yang tertuang dalam UU Sisdiknas di muka, 

tentunya masih memiliki beberapa kelemahan. 

Pertama; belum ada secara kongkrit aturan-aturan yang 

riil atau indikator yang dapat dijadikan sebagai standar 

untuk memastikan bahwa pendidikan budaya dan 

karakter itu berhasil,  walaupun ada masih sebatas 

himbauan dan saran, kedua; sebagai akibat kurang 

adanya aturan-aturan yang mengaturnya (isi, 

kompetensi, keruntutan, capai, target, out put yang 

ingin dicapai), maka setiap lembaga pendidikan  

menjalankan pendidikan budaya sesuai dengan 

kemampuan dan keinginan ataupun selera masing-

masing,  ke tiga; antara pendidikan budaya dan 

karakter dengan pendidikan agama, sebenarnya 

memiliki domain yang berbeda, pendidikan budaya 

dan karakter berakar dari nilai, karya, cipta dan rasa 

manusia, sementara pendidikan agama bersumber dari 

al-Quran dan hadist. Di lapangan, masih dicampur 
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adukan antara keduanya. Mengapa ini terjadi, sekali 

lagi kalau benar alasannya ini, disebabkan oleh 

kurangnya pemahaman guru secara komprehensif 

tentang kedua konteks tersebut. Padahal sejatinya, 

pendidikan agama yang kuat maka akan melahirkan 

sikap-sikap budaya karakter yang mulia dan anggun. 

 

2. Guru PAI sebagai “Superbodi” 

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun  2005 

tentang Guru dan Dosen Pasal 20 dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan, guru berkewajiban untuk point 

c dan d sebagai berikut: c) bertindak objektif dan tidak 

diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, 

agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar 

belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta 

didik dalam pembelajaran;  d) menjunjung tinggi 

peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode 

etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan e) 

memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan 

bangsa. 

Uji petik kebijakan di atas  telah melandasi posisi 

tenaga pendidik yang sungguh amat mulia. Tuntuntan 

dan tanggung jawab tenaga pendidik secara moral 

amat berat. Empat kompetensi yang ada (professional, 

paedagogik, kepribadian dan sosial),  telah 

menempatkan guru sebagai superbodi yang amat 

berlebihan dan yang dapat menyelesaikan segala-

galanya. Padahal tenaga pendidik sebagai mana 

manusia biasa punya kelebihan dan kekurangan. 

Makanya, menurut penulis, perlu mencermati peran di 

luar tenaga pendidik seperti masyarakat, wali murid, 

seberapa jauh peran mereka dalam mengawal proses 
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pendidikan agama di lingkungannya masing-masing. 

Ini nampaknya yang kurang singkron dengan peran 

tenaga pendidik dengan masyarakat. 

Khususnya, guru PAI, seperti yang tertuang dalam 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 

2006 tentang Standar Isi terutama lampiran Standar 

Kompetensi dan Kompetensi dasar Mata Pelajaran PAI. 

Pendidikan Agama Islam (PAI) baik jenjang 

pendidikan dasar maupun menengah antara lain 

bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang taat 

beragama dan berkhlak mulia, yaitu manusia yang 

berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, 

jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, menjaga 

keharmonisan secara personal, dan sosial serta 

mengembangkan budaya agama dalam komunitas 

sekolah. 

Mencermati tujuan PAI tersebut, sampai saat ini 

masih kurang-lemah. Mengapa demikian, proporsi 

waktu, kebijakan yang melatarinya, belum 

sesungguhnya memenuhi standar yang ingin dicapai 

seperti bidang studi lainnya. Muhaimin31  mencermati 

point ini dengan pandangannya  berikut ini, berbagai 

persoalan internal pendidikan agama Islam hingga kini 

belum terpecahkan secara memadai, tetapi di sisi lain 

sedang berhadapan  dengan faktor-faktor eksternal 

antara lain berupa menguatnya pengaruh budaya 

materialism, konsumerisme, dan hedonisme yang 

menyebabkan terjadinya perubahan life style (gaya 

hidup) masyarakat dan peserta didik pada umumnya.  

Di tengah-tengah suasana semacam itu, upaya 

                                                             
31

  Muhaimin. Rekontruksi Pendidikan Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 

184 
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menyelaraskan perjalanan fitrah mukhallaqah dengan 

rambu-rambu fitrah munazzalah menjadi sangat penting 

dikembangkan  ke arah yang lebih operasional. 

Misalnya pendidikan PAI di Sekolah Dasar, 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi  pada diri 

sebagai akibat kesalahan kolektif. Argumen 

Muhaimin32 yang penulis kutip dapat memberikan 

gambaran tentang masalah ini. Kalau ada peserta didik 

yang suka hidup mewah dan boros, bukan semata-

mata kegagalan GPAI, PPKN, IPS, namun merupakan 

kegagalan guru matematika, dan ekonomi. Kalau ada 

peserta didik yang kurang peduli dengan lingkungan 

hidup di sekitarnya, bukankah ini juga kegagalan dari 

guru IPA. Kalau ada peserta didik yang kurang sopan 

dalam berbicara dengan orang yang lebih tua, 

bukankah ini kesalahan dari guru bahasa. Keteladan 

akhlak bukan ditunjukkan oleh guru GPAI tetapi juga 

ditunjukkan oleh tenaga kependidikan lainnya. 

Untuk itu,  tujuan mulia sesuai dengan amanat 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 yakni taat 

beragama dan berkhlak mulia, yaitu manusia yang 

berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, 

jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, menjaga 

keharmonisan secara personal, dan sosial serta 

mengembangkan budaya agama dalam komunitas 

lembaga pendidikan perlu didukung oleh kolektivitas 

kehendak semua dan spirit yang sama, sikap dan 

tindakan yang serasi dan seirama oleh semua warga 

lembaga pendidikan. Sekali lagi GPAI bukan sebagai 

                                                             
32

 Muhaimin. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. Surabaya: PSAPM hal 224. 
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guru superbodi dalam mungusung pendidikan budaya 

dan karakter. 

 

3. Standar Isi Pendidikan Agama 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

Pendidikan Agama Pada Sekolah tertuang dalam  BAB 

I Pasal 1 Pendidikan agama adalah pendidikan yang 

memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, 

kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan 

sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada 

semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pada BAB II 

Standar Isi  Pasal 5 (1) Menteri merumuskan dan 

mengevaluasi standar isi pendidikan agama  sebagai 

masukan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan. 

(2) Standar Isi Pendidikan Agama merupakan standar 

minimal yang dapat dikembangkan dan digunakan 

sebagai acuan pengembangan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan. Pasal 6 Perumusan Standar Isi 

Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk : a. memperdalam dan 

memperluas pengetahuan dan wawasan 

keberagamaan peserta didik; b. mendorong peserta 

didik agar taat menjalankan ajaran agamanya dalam 

kehidupan sehari-hari; c. menjadikan agama sebagai 

landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

d. membangun sikap mental peserta didik untuk 

bersikap dan berprilaku jujur,amanah, disiplin, bekerja 

keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, 
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ikhlas, dan bertanggung jawab; sertae. mewujudkan 

kerukunan antar umat beragama; 
 

Realitas di lapangan, dari beberapa lembaga 

pendidikan yang diamati, pendidikan karakter secara 

inhiren telah diimplementasikan dalam berbagai 

program baik pada kegiatan kurikuler dan ekstra 

kurikuler. Kegiatan kurikuler dijumpai pada beberapa 

mata pelajaran, di antaranya PKn, PAI,  dan Sosiologi. 

Aspek-aspek yang dikembangkan memang memiliki 

konten yang bernuansa pendidikan karakter. Hanya 

saja, konten atau isi yang ada kurang mampu 

diterjemahkan dalam bentuk aktivitas-aktivitas. 

Aktivitas yang dimaksud seperti, bagaimana 

menumbuhkan sikap saling menghormati, dan saling 

menghargai. Pada aktivitas inilah yang menjadi 

subtansi persoalan tentang kurang singkronnya 

keinginan undang-undang dengan implementasinya di 

lembaga pendidikan.    Munculnya dorongan tentang 

pentingnya pendidikan karakter dan budaya malah 

lahir dari kalangan praktisi, politisi, bukan lahir dari 

pendidik.  Secara logika akademik sesungguhnya, 

pendidiklah yang memiliki kewajiban untuk 

memahami secara utuh tentang pentingnya pendidikan 

budaya dan karakter.  Apalagi prestasi peserta didik 

tidak hanya didukung oleh kecerdasan intelektual 

(intelegention intelectual) namun sesungguhnya banyak 

didukung oleh kecerdasan emosionalnya (intelegention 

emotional). Seperti hasil penelitian di Harvard 

University Amerika Serikat (Ali Ibrahim Akbar, 2000) 

yang dikutip oleh Akhmad Sudrajat, ternyata 

kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata 

oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) 
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saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan 

orang lain (soft skill). Penelitian ini mengungkapkan, 

kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh 

hard skill dan sisanya 80 persen oleh soft skill. Bahkan 

orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil 

dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan soft 

skill daripada hard skill. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

mutu pendidikan karakter peserta didik sangat penting 

untuk ditingkatkan.33 

 

4. Uji Singkronisasi 

Uji singkronisasi dapat dilihat dari Buku Pedoman 

Pendidikan Karakter Dan Karakter Bangsa dari  

Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian 

Dan Pengembangan Pusat Kurikulum,  Jakarta Tahun 

2010 sebagai berikut: 

                                                             
33

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/20/pendidikan-karakter-di-smp/ 

diambil tanggal 28 Maret 2012 

No 

Komponen 
Nilai 

Budaya dan 
Karakter 

Indikator-Indikator 

1 Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh 
dalam melaksanakan ajaran agama yang 
dianutnya, toleran terhadap 
pelaksanaan ibadah agama lain, dan 
hidup rukun dengan pemeluk agama 
lain. 

 Indikator Keberhasilan Sekolah: 
Merayakan hari-hari besar 
keagamaan. Memiliki fasilitas yang 
dapat digunakan untuk beribadah. 
Memberikan kesempatan kepada 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/20/pendidikan-karakter-di-smp/
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semua peserta didik untuk 
melaksanakan ibadah. 

 Indikator Keberhasilan Kelas: Berdoa 
sebelum dan sesudah pelajaran. 
Memberikan kesempatan kepada 
semua peserta didik untuk 
melaksanakan ibadah. 

2 Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada 
upaya menjadikan dirinya sebagai 
orang yang selalu dapat dipercaya 
dalam perkataan, tindakan, dan 
pekerjaan. 

 Indikator Keberhasilan Sekolah: 
Menyediakan fasilitas tempat temuan 
barang hilang. Tranparansi laporan 
keuangan dan penilaian sekolah 
secara berkala. Menyediakan kantin 
kejujuran. Menyediakan kotak saran 
dan pengaduan. Larangan membawa 
fasilitas komunikasi pada saat 
ulangan atau ujian. 

 Indikator Keberhasilan Kelas: 
Menyediakan fasilitas tempat temuan 
barang hilang. Tempat pengumuman 
barang temuan atau hilang. 
Tranparansi laporan keuangan dan 
penilaian kelas secara berkala. 
Larangan menyontek. 

 

3 Toleransi 

Sikap dan tindakan yang 
menghargai perbedaan agama, suku, 
etnis, pendapat, sikap, dan tindakan 
orang lain yang berbeda dari dirinya. 

 Indikator Keberhasilan Sekolah: 
Menghargai dan memberikan 
perlakuan yang sama terhadap 
seluruh warga sekolah tanpa 
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membedakan suku, agama, ras, 
golongan, status sosial, status 
ekonomi, dan kemampuan khas. 
Memberikan perlakuan yang sama 
terhadapstakeholder tanpa 
membedakan suku, agama, ras, 
golongan, status sosial, dan status 
ekonomi. 

 Indikator Keberhasilan Kelas: 
Memberikan pelayanan yang sama 
terhadap seluruh warga kelas tanpa 
membedakan suku, agama, ras, 
golongan, status sosial, dan status 
ekonomi. Memberikan pelayanan 
terhadap anak berkebutuhan khusus. 
Bekerja dalam kelompok yang 
berbeda. 

 

4 Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan 
perilaku tertib dan patuh pada berbagai 
ketentuan dan peraturan. 

 Indikator Keberhasilan Sekolah: 
Memiliki catatan kehadiran. 
Memberikan penghargaan kepada 
warga sekolah yang disiplin. Memiliki 
tata tertib sekolah. Membiasakan 
warga sekolah untuk berdisiplin. 
Menegakkan aturan dengan 
memberikan sanksi secara adil bagi 
pelanggar tata tertib sekolah. 
Menyediakan peralatan praktik sesuai 
program studi keahlian (SMK). 

 Indikator Keberhasilan Kelas: 
Membiasakan hadir tepat waktu. 
Membiasakan mematuhi aturan. 
Menggunakan pakaian praktik sesuai 
dengan program studi keahliannya 
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(SMK). Penyimpanan dan 
pengeluaran alat dan bahan (sesuai 
program studi keahlian) (SMK). 

5 Kerja Keras 

Tindakan yang menunjukkan 
perilaku tertib dan patuh pada berbagai 
ketentuan dan peraturan. 

 Indikator Keberhasilan Sekolah: 
Menciptakan suasana kompetisi yang 
sehat. Menciptakan suasana sekolah 
yang menantang dan memacu untuk 
bekerja keras. Memiliki pajangan 
tentang slogan atau motto tentang 
kerja. 

 Indikator Keberhasilan Kelas: 
Menciptakan suasana kompetisi yang 
sehat. Menciptakan kondisi etos kerja, 
pantang menyerah, dan daya tahan 
belajar. Mencipatakan suasana belajar 
yang memacu daya tahan kerja. 
Memiliki pajangan tentang slogan 
atau motto tentang giat bekerja dan 
belajar. 

6 Kreatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu 
untuk menghasilkan cara atau hasil baru 
dari sesuatu yang telah dimiliki. 

 Indikator Keberhasilan Sekolah: 
Menciptakan situasi yang 
menumbuhkan daya berpikir dan 
bertindak kreatif. 

 Indikator Keberhasilan Kelas: 
Menciptakan situasi belajar yang bisa 
menumbuhkan daya pikir dan 
bertindak kreatif. Pemberian tugas 
yang menantang munculnya karya-
karya baru baik yang autentik 
maupun modifikasi. 
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7 Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak 
mudah tergantung pada orang lain 
dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

 Indikator Keberhasilan Sekolah: 
Menciptakan situasi sekolah yang 
membangun kemandirian peserta 
didik. 

 Indikator Keberhasilan Kelas: 
Menciptakan suasana kelas yang 
memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk bekerja mandiri. 

8 Demokratis 

Cara berfikir, bersikap, dan 
bertindak yang menilai sama hak dan 
kewajiban dirinya dan orang lain. 

 Indikator Keberhasilan Sekolah: 
Melibatkan warga sekolah dalam 
setiap pengambilan keputusan. 
Menciptakan suasana sekolah yang 
menerima perbedaan. Pemilihan 
kepengurusan OSIS secara terbuka. 

 Indikator Keberhasilan Kelas: 
Mengambil keputusan kelas secara 
bersama melalui musyawarah dan 
mufakat. Pemilihan kepengurusan 
kelas secara terbuka. Seluruh produk 
kebijakan melalui musyawarah dan 
mufakat. Mengimplementasikan 
model-model pembelajaran yang 
dialogis dan interaktif. 

9 
Rasa Ingin 

Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu 
berupaya untuk mengetahui lebih 
mendalam dan meluas dari sesuatu 
yang dipelajarinya, dilihat, dan 
didengar. 

 Indikator Keberhasilan Sekolah: 
Menyediakan media komunikasi atau 
informasi (media cetak atau media 
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elektronik) untuk berekspresi bagi 
warga sekolah. Memfasilitasi warga 
sekolah untuk bereksplorasi dalam 
pendidikan, ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan budaya. 

 Indikator Keberhasilan Kelas: 
Menciptakan suasana kelas yang 
mengundang rasa ingin tahu. 
Eksplorasi lingkungan secara 
terprogram. Tersedia media 
komunikasi atau informasi (media 
cetak atau media elektronik). 

10 
Semangat 

Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan 
berwawasan yang menempatkan 
kepentingan bangsa dan negara di atas 
kepentingan diri dan kelompoknya. 

 Indikator Keberhasilan 
Sekolah:Melakukan upacara rutin 
sekolah. Melakukan upacara hari-
hari besar nasional. 
Menyelenggarakan peringatan hari 
kepahlawanan nasional. Memiliki 
program melakukan kunjungan ke 
tempat bersejarah. Mengikuti lomba 
pada hari besar nasional. 

 Indikator Keberhasilan Kelas: 
Bekerja sama dengan teman sekelas 
yang berbeda suku, etnis, status 
sosial-ekonomi. Mendiskusikan hari-
hari besar nasional. 

11 
Cinta Tanah 

Air 

Cara berpikir, bertindak, dan 
berwawasan yang menempatkan 
kepentingan bangsa dan negara di atas 
kepentingan diri dan kelompoknya. 

 Indikator Keberhasilan Sekolah: 
Menggunakan produk buatan dalam 
negeri. Menggunakan bahasa 
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Indonesia yang baik dan benar. 
Menyediakan informasi (dari sumber 
cetak, elektronik) tentang kekayaan 
alam dan budaya Indonesia. 

 Indikator Keberhasilan Kelas: 
Memajangkan: foto presiden dan 
wakil presiden, bendera negara, 
lambang negara, peta Indonesia, 
gambar kehidupan masyarakat 
Indonesia. Menggunakan produk 
buatan dalam negeri. 

12 
Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang 
mendorong dirinya untuk menghasilkan 
sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 
dan mengakui, serta menghormati 
keberhasilan orang lain. 

 Indikator Keberhasilan 
Sekolah:Memberikan penghargaan 
atas hasil prestasi kepada warga 
sekolah. Memajang tanda-tanda 
penghargaan prestasi. 

 Indikator Keberhasilan 
Kelas:Memberikan penghargaan atas 
hasil karya peserta didik. Memajang 
tanda-tanda penghargaan prestasi. 
Menciptakan suasana pembelajaran 
untuk memotivasi peserta didik 
berprestasi 

13 
Bersahabat/
Komunikatif 

Sikap dan tindakan yang 
mendorong dirinya untuk menghasilkan 
sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 
dan mengakui, serta menghormati 
keberhasilan orang lain. 

 Indikator Keberhasilan Sekolah: 
Suasana sekolah yang memudahkan 
terjadinya interaksi antarwarga 
sekolah. Berkomunikasi dengan 
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bahasa yang santun. Saling 
menghargai dan menjaga kehormatan. 
Pergaulan dengan cinta kasih dan rela 
berkorban. 

 Indikator Keberhasilan Kelas: 
Pengaturan kelas yang memudahkan 
terjadinya interaksi peserta didik. 
Pembelajaran yang dialogis. Guru 
mendengarkan keluhan-keluhan 
peserta didik. Dalam berkomunikasi, 
guru tidak menjaga jarak dengan 
peserta didik. 

14 Cinta Damai 

Sikap dan tindakan yang 
mendorong dirinya untuk menghasilkan 
sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 
dan mengakui, serta menghormati 
keberhasilan orang lain. 

 Indikator Keberhasilan Sekolah: 
Menciptakan suasana sekolah dan 
bekerja yang nyaman, tenteram, dan 
harmonis. Membiasakan perilaku 
warga sekolah yang anti kekerasan. 
Membiasakan perilaku warga 
sekolah yang tidak bias gender. 
Perilaku seluruh warga sekolah 
yang penuh kasih sayang. 

 Indikator Keberhasilan Kelas: 
Menciptakan suasana kelas yang 
damai. Membiasakan perilaku 
warga sekolah yang anti kekerasan. 
Pembelajaran yang tidak bias 
gender. Kekerabatan di kelas yang 
penuh kasih sayang. 

15 
Gemar 

Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu 
untuk membaca berbagai bacaan yang 
memberikan kebajikan bagi dirinya. 

 Indikator Keberhasilan Sekolah: 
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Program wajib baca. Frekuensi 
kunjungan perpustakaan. 
Menyediakan fasilitas dan suasana 
menyenangkan untuk membaca. 

 Indikator Keberhasilan Kelas: Daftar 
buku atau tulisan yang dibaca 
peserta didik. Frekuensi kunjungan 
perpustakaan. Saling tukar bacaan. 
Pembelajaran yang memotivasi 
anak menggunakan referensi. 

16 
Peduli 

Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu 
berupaya mencegah kerusakan pada 
lingkungan alam di sekitarnya, dan 
mengembangkan upaya-upaya untuk 
memperbaiki kerusakan alam yang 
sudah terjadi. 

 Indikator Keberhasilan Sekolah: 
Pembiasaan memelihara kebersihan 
dan kelestarian lingkungan sekolah. 
Tersedia tempat pembuangan 
sampah dan tempat cuci tangan. 
Menyediakan kamar mandi dan air 
bersih. Pembiasaan hemat energi. 
Membuat biopori di area sekolah. 
Membangun saluran pembuangan 
air limbah dengan baik. Melakukan 
pembiasaan memisahkan jenis 
sampah organik dan anorganik. 
Penugasan pembuatan kompos dari 
sampah organik. Penanganan 
limbah hasil praktik (SMK). 
Menyediakan peralatan kebersihan. 
Membuat tandon penyimpanan air. 
Memrogramkan cinta bersih 
lingkungan. 

 Indikator Keberhasilan Kelas: 
Memelihara lingkungan kelas. 
Tersedia tempat pembuangan 
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sampah di dalam kelas. Pembiasaan 
hemat energi. Memasang stiker 
perintah mematikan lampu dan 
menutup kran air pada setiap 
ruangan apabila selesai digunakan 
(SMK). 

 

17 Peduli Sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu 
ingin memberi bantuan pada orang lain 
dan masyarakat yang membutuhkan. 

 Indikator Keberhasilan Sekolah: 
Memfasilitasi kegiatan bersifat 
sosial. Melakukan aksi sosial. 
Menyediakan fasilitas untuk 
menyumbang. 

 Indikator Keberhasilan Kelas: 
Berempati kepada sesama teman 
kelas. Melakukan aksi sosial. 
Membangun kerukunan warga 
kelas. 

18 
Tanggung 

Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang 
untuk melaksanakan tugas dan 
kewajibannya, yang seharusnya dia 
lakukan, terhadap diri sendiri, 
masyarakat, lingkungan (alam, sosial 
dan budaya), negara dan Tuhan Yang 
Maha Esa. 

 Indikator Keberhasilan 
Sekolah:Membuat laporan setiap 
kegiatan yang dilakukan dalam 
bentuk lisan maupun tertulis. 
Melakukan tugas tanpa disuruh. 
Menunjukkan prakarsa untuk 
mengatasi masalah dalam lingkup 
terdekat. Menghindarkan 
kecurangan dalam pelaksanaan 
tugas. 
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Delapan belas komponen budaya dan karakter di atas 

disertai dengan indikatornya masing-masing komponen, 

nampaknya secara normatif dapat dijadikan acuan atau 

pedoman namun secara implementsi  di lapangan masih 

banyak tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan. 

Faktanya sampai saat ini, belum semua lembaga pendidikan 

secara masif dapat melakukan komponen-komponen  tersebut 

secara ajek dan konsisten.  

Jika menyimak berbagai  pandangan tentang pentingnya 

pendidikan budaya dan karakter, maka tidak disanksikan 

bahwa pendidikan budaya dan karakter dapat melahirkan 

berbagai keunggulan akademik dan non akademik. Beberapa 

pandangan  yang dimaksud seperti,  dalam sebuah buku yang 

berjudul Emotional Intelligence and School Success (Joseph Zins, 

et.al, 2001)34 mengkompilasikan berbagai hasil penelitian 

tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap 

keberhasilan di sekolahnya. Dikatakan bahwa ada sederet 

faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah. 

Faktor-faktor resiko yang disebutkan ternyata bukan terletak 

pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya 

diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, 

kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan 

berkomunikasi. 

Hal itu sesuai dengan pendapat Daniel Goleman tentang 

keberhasilan seseorang di masyarakat, ternyata 80 persen 

dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, dan hanya 20 persen 

                                                             
34

 Joseph Zins, et.al, 2001. Emotional Intelligence and School Success.  

 Indikator Keberhasilan Kelas: 
Pelaksanaan tugas piket secara 
teratur. Peran serta aktif dalam 
kegiatan sekolah. Mengajukan usul 
pemecahan masalah. 
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ditentukan oleh kecerdasan otak (IQ). Anak-anak yang 

mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya, akan 

mengalami kesulitan belajar, bergaul dan tidak dapat 

mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah 

dapat dilihat sejak usia pra-sekolah, dan kalau tidak ditangani 

akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya para remaja 

yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum 

yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, 

narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. 

Berangkat dari beberapa hasil penelitian tersebut, 

sebenarnya pendidikan karakter merupakan dari upaya 

menata, bagaimana  pendidikan karakter menjadi program 

unggulan dari setiap lembaga pendidikan.  Karena   di 

beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter 

sejak pendidikan dasar di antaranya seperti  Amerika Serikat, 

Jepang, Cina, dan Korea. Hasil penelitian di negara-negara ini 

menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang 

tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian 

akademisnya. 

Sangat beralasan, Negara Indonesia yang mayoritas Islam, 

pendidikan karakter harus menjadi icon kehidupan baik di 

keluarga, masyarakat dan sekolah. Karena pendidikan 

karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud 

dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, 

budaya, dan adat istiadat. Al Faqih35 berpendapat bahwa 

pendidikan karakter merupakan sebuah eskrpesi dari nilai-

nilai ajaran yang terkandung dalam al-Quran dan as  Sunnah. 

                                                             
35

 Al Faqih. 2010. Strategi Pendidikan Karakter  (Mempertimbangkan Tradisi 

Profetik). Mataram: Larispa, hal 35.  
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Pendekatan quraniyah dan kenabian dalam berbagai aktivitas 

pendidikan akan dapat melahirkan generasi-generasi yang 

berkarakter religious. Akar dari persoalan ini sebenarnya 

berangkat dari kajian-kajian teoritik yang masih dominan 

rujukan-rujukan dari barat. Dunia pendidikan lebih banyak 

menggunakan perspektif barat membentuk karakter bangsa. 

Untuk itu perlu formulasi yang terpola dan tepat serta 

sistemik, bahwa pendidikan karakter di lembaga pendidikan 

di berbagai jenis dan jenjang harus dilakukan sejak awal. 

Merujuk dari indikator-indikator tersebut dapatlah 

diperkirakan bahwa pendidikan karakter di lembaga 

pendidikan merupakan tugas berat bagi pelaksana pendidikan. 

Tugas berat tapi mulia yang dimaksud adalah, menyiapkan 

seperangkat alat, bahan penunjang yang dapat membantu dan 

mendukung kegiatan tersebut. Harus diakui bahwa memang 

pendidikan saat ini sedang mengalami transisi yang begitu 

cepat. Transisi yang yang dimaksud adalah perubahan pola, 

gaya hidup, tingkat kebutuhan masyarakat. Misalnya, 

persoalan internal pendidikan agama Islam belum terpecahkan 

secara memadai, rupanya harus  berhadapan dengan pengaruh 

budaya luar, terjadinya life style (gaya hidup) masyarakat dan 

sekolah umumnya.36 Lebih lanjut Muhamin mengatakan 

pendidikan agama  harus menyentuh tiga aspek secara 

terpadu yakni pertama, knowing, yakni peserta didik dapat 

mengetahui dan memahami ajaran dan nilai-nilai agama, 

kedua; doing, agar peserta didik dapat mempraktekkan ajaran 

dan nilai-nilai agama, dan ketiga; being, peserta didik dapat 

menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama. 

jika pendidikan agama hanya mengandalkan pada 

pembelajaran yang hanya dua atau tiga jam seminggu 

                                                             
36

 Muhaimin. (2009). Rekontruksi Pendidikan Islam (Dari Paradigma 

Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran. 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal 305. 
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mustahil aspek being bisa tercapai. Paling banter hanya 

mencapai aspek knowing dan doing. Atau baru menyentuh 

dimensi otak dan badan (eksoteris).37   

Untuk itu, perlunya pembinaan perilaku dan mentalitas 

being religious yang tidak hanya mengandalkan pada jam-jam 

belajar pendidikan agama, tetapi juga harus didukung oleh 

pembudayaan agama dalam komunitas sekolah. Pembudayaan 

agama harus dimaknai secara luas, bukan berarti 

melaksanakan shalat berjamaah, baca al-quran, tetapi budaya 3 

S (salam, senyum, sapa), etos belajar, tertib, disiplin, jujur, adil, 

toleran, simpati, empati, buang sampah pada tempatnya, 

kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, tanggung 

jawab dalam pelaksanaan tugas, dan seterusnya, semuanya 

adalah budaya agama yang diwujudkan melalui keteladanan, 

pembiasaan, dan interlinasasi.38 Dalam pandangan yang sama, 

Mujamil Qomar mengatakan guru juga dapat membangun 

konsensus untuk mengarahkan pembelajarannya pada upaya 

penyadaran terhadap peningkatan ibadah dengan 

menunjukkan keagungan-Nya.39 

Dalam konteks pembelajaran, beberapa nilai religius 

bukanlah tanggung jawab guru agama semata, kejujuran tidak  

hanya disampaikan lewat mata pelajaran agama saja, tetapi 

lewat mata pelajaran yang lain. Misalnya, guru matematika 

mengajarkan kejujuran lewat ilmu-ilmu pasti yang 

menggambarkan suatu kondisi yang tidak kurang dan tidak 

lebih atau apa adanya40, begitu seterusnya untuk mata 

pelajarannya yang lain. Senada dengan pendapat Asmaun 

Sahlan, budaya dibangun melalui learning process. Learning 

                                                             
37

 Muhaimin. Rekontruksi..... hal 306. 
38

 Muhaimin. Rekontruksi..... hal 313. 
39

 Mujamil Qomar, ibid….hal 158. 
40

 Asmaun Sahlan (2010). Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah. Upaya 

mengembankan PAI dari Teori ke Aksi. Malang: UIN MALIKI PRESS. hal. 68  
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process merupakan solusi terhadap masalah. Pola ini bermula 

dari dalam diri perilaku budaya, dan suara kebenaran, 

keyakinan, anggapan dasar, dan diaktualisasikan menjadi 

kenyataan melalui sikap dan perilaku. Itulah sebabnya pola 

aktualisasinya ini disebut pola peragaan. Pola ini dapat 

diilustrasikan berikut ini.41 

 

 

 

 

                                            

Gambar: 1 

 Pola peragaan, Tradisi, perintah 

 

5. Merujuk Pandangan Tentang Pentingnya Pendidikan 

Karakter 

Merujuk berbagai pendapat  para ahli pendidikan seperti 

yang dikemukakan Suyanto42 bahwa karakter adalah cara 

berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu 

untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter 

baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia 

buat. Pengertian yang dikemukan oleh Suyanto sejatinya ingin 

menegaskan bahwa pendidikan karakter  merupakan suatu 

sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah 

yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

                                                             
41

 Ibid….Asmuan Sahlan  
42

 Prof . Suyanto Ph.D. Urgensi Pendidikan Karakter. 

http://waskitamandiribk.wordpress.com/2010/06/02/urgensi-pendidikan-karakter 
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tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri 

sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga 

menjadi manusia insan kamil.  Dalam pendidikan karakter di 

sekolah, semua komponen (stakeholders) harus dilibatkan, 

termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu 

isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas 

hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, 

pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-

kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan 

ethos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. 

Terdapat sembilan pilar karakter43 yang berasal dari nilai-

nilai luhur universal, yaitu: pertama, karakter cinta Tuhan dan 

segenap ciptaan-Nya; kedua, kemandirian dan 

tanggungjawab; ketiga, kejujuran/amanah, diplomatis; 

keempat, hormat dan santun; kelima, dermawan, suka tolong-

menolong dan gotong royong/kerjasama; keenam, percaya diri 

dan pekerja keras; ketujuh, kepemimpinan dan keadilan; 

kedelapan, baik dan rendah hati, dan; kesembilan, karakter 

toleransi, kedamaian, dan kesatuan. 

Suyanto44 memberikan penegasan  kesembilan pilar 

karakter itu, diajarkan secara sistematis dalam model 

pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good, 

feeling the good, dan acting the good. Knowing the good bisa mudah 

diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah 

knowing the good harus ditumbuhkan feeling loving the good, 

yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi 

engine yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat 

sesuatu kebaikan. Sehingga tumbuh kesadaran bahwa, orang 

mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan 

                                                             
43

 Ibid ….. Suyanto 
44

 Ibid ….. Suyanto 
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perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, 

maka acting the good itu berubah menjadi kebiasaan (habit).  

Dasar pendidikan karakter ini, sebaiknya diterapkan sejak 

usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli psikologi 

sebagai usia emas (golden age), karena usia ini terbukti sangat 

menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan 

potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% 

variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak 

berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 

8 tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir 

dasawarsa kedua. Dari sini, sudah sepatutnya pendidikan 

karakter dimulai dari dalam keluarga, yang merupakan 

lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. 

Namun bagi sebagian keluarga, barangkali proses 

pendidikan karakter yang sistematis di atas sangat sulit, 

terutama bagi sebagian orang tua yang terjebak pada rutinitas 

yang padat. Karena itu, seyogyanya pendidikan karakter juga 

perlu diberikan saat anak-anak masuk dalam lingkungan 

sekolah, terutama sejak play group dan taman kanak-kanak. Di 

sinilah peran guru, yang dalam filosofi Jawa disebut digugu 

lan ditiru, dipertaruhkan. Karena guru adalah ujung tombak di 

kelas, yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Untuk 

itu, pendidikan karkater perlu dibangun mulai dini, seperti 

sikap husnuzhan (berbaik sangka pada sesama),  tasammuh 

(menenggang rasa), takrim (menebar penghargaan), tafahum ( 

saling pengertian), amanah, ihsan, islah (mengurai konflik secara 

damai), sulh (membangun budaya damai), liin (kelembutan 

anti kekerasan), dan salam.45 

                                                             
45

 Dr. Fahrurrozi, Pendidikan dan Dakwah Transformatif Based on Ethics: Orientasi 

Pembangunan Karakter Peserta Didik. Makalah Seminar disampaikan pada Penguataan 

Parthership dengan Kepala Sekolah Se Pulau Lombok, Rabu 11 April 2012 di Hotel Giri 

Mataram  
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Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, 

yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan 

(feeling), dan tindakan (action). Menurut Thomas Lickona yang 

dikutip oleh Suyanto,  tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan 

karakter tidak akan efektif. 

Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara 

sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi 

cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting 

dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, 

karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi 

segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan 

untuk berhasil secara akademis. 

Menurut Mochtar Buchori (2007),46 pendidikan karakter 

seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara 

kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke 

pengamalan nilai secara nyata. Permasalahan pendidikan 

karakter yang selama ini ada di lembaga pendidikan perlu 

segera dikaji, dan dicari altenatif-alternatif solusinya, serta 

perlu dikembangkannya secara lebih operasional sehingga 

mudah diimplementasikan di sekolah. 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang 

mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak 

mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai 

standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter 

diharapkan peserta didik mampu secara mandiri 

meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji 

dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai 

karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku 

sehari-hari. 
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Sasaran pendidikan karakter adalah seluruh lembaga 

pendidikan di Indonesia negeri maupun swasta.  Semua warga 

sekolah, meliputi para peserta didik, guru, karyawan 

administrasi, dan pimpinan sekolah menjadi sasaran program 

ini. Sekolah-sekolah yang selama ini telah berhasil 

melaksanakan pendidikan karakter dengan baik dijadikan 

sebagai best practices, yang menjadi contoh untuk 

disebarluaskan ke sekolah-sekolah lainnya. 

Melalui program ini diharapkan lulusan sekolah maupun 

madrasah memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter mulia, 

kompetensi akademik yang utuh dan terpadu, sekaligus 

memiliki kepribadian yang baik sesuai norma-norma dan 

budaya Indonesia. Pada tataran yang lebih luas, pendidikan 

karakter nantinya diharapkan menjadi budaya sekolah. 

Para teoritisi organisasi, akhir-akhir ini telah mulai 

mengakui dengan menyadari pentingnya peran yang 

dimainkan budaya tersebut dalam kehidupan anggota 

organisasi.  Budaya organisasi mengacu pada keyakinan 

bersama, sikap dan tata hubungan serta asumsi-asumsi yang 

secara eksplisit atau implisit diterima dan digunakan oleh 

seluruh anggota organisasi untuk menghadapi lingkungan 

dalam mencapai tujuan organisasi.47 

Demikian juga, pendidikan yang berwujud lembaga atau 

institusi madrasah dalam terminologi kekulturan, dapat 

dianggap sebagai suatu pranata sosial yang di dalamnya 

berlangsung kelakuan-kelakuan tertentu yaitu interaksi antara 

pendidik dan peserta didik sehingga  mewujudkan suatu 

sistem nilai atau keyakinan, norma juga kebiasaan-kebiasaan 
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yang dipegang bersama. Tilaar48 menyatakan, pendidikan 

sendiri adalah suatu proses kultur. Jika demikian maka 

masalah selanjutnya adalah nilai-nilai apa yang seharusnya 

dikembangkan atau dikulturkan dalam proses pendidikan itu. 

Senada dengan pendapat ini Wardiman Djoyonegoro dalam 

Suyanto & Abbas49 menyatakan bahwa  berbagai perbekalan 

yang diberikan di madrasah oleh guru pada hakikatnya untuk 

menginternalisasikan tiga nilai dasar, masing-masing adalah: 

(1)  membangun atau membentuk siswa yang memiliki 

orientasi ke depan dengan ciri-ciri, antara lain luwes, tanggap 

terhadap perubahan, dan memiliki semangat berinovasi; (2) 

senantiasa punya hasrat untuk mengeksploitasi lingkungan 

dan kekuatan-kekuatan alam, artinya tidak tunduk pada nasib, 

senatiasa berusaha memecahkan masalah dan berusaha 

mengusai iptek, dan (3) memiliki orientasi terhadap karya 

yang bermutu atau punya achievement orientation, antara lain 

ditandai oleh penilaian yang tinggi terhadap hasil karya. 

Untuk menuju internalisasi nilai-nilai dimaksud siswa harus 

dipacu motivasinya untuk berprestasi dan semangat 

belajarnya demi terwujudnya kinerja siswa yang dicita-citakan 

setiap madrasah. Hal ini dilakukan tidak saja dengan fasilitas 

dan sarana prasana yang memadai, tapi juga dengan 

menumbuhkembangkan (baca: memkulturkan) nilai-nilai 

kultur madrasah yang positif.   

Zamroni50 (2000: 171) menyatakan setiap interaksi yang 

berlangsung dalam suatu madrasah tentu akan menghasilkan 

kekuatan atau energi yang dapat berpengaruh terhadap 

madrasah, baik positif atau negatif. Artinya bahwa apapun 
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bentuk interaksi yang berlangsung akan menentukan sifat 

serta besaran energi tersebut. Energi dimaksud akan bersifat 

positif apabila hasil interaksi akan menimbulkan efek motivasi 

dan semangat untuk bekerja lebih keras dari komponen-

komponen di dalamnya. Sebaliknya bersifat negatif apabila 

interaksi akan menyebabkan rasa malas, tertekan dan 

menurunnya semangat kerja.    

Bentuk, corak dan warna setiap interaksi dari komponen-

komponen yang ada di lembaga pendidikan, menurut Djohar51 

sedikit banyaknya dipengaruhi oleh nilai-nilai serta kebiasaan 

yang dihayati bersama. Ini menyangkut apa yang dianggap 

penting dalam hidup seseorang atau suatu organisasi. Dengan 

sendirinya hal ini berbeda dari satu organisasi ke organisasi 

lainnya. Dalam hal madrasah, ada madrasah yang sangat 

mementingkan pengetahuan, ada yang menganggap 

kesusilaan yang penting, sementara yang lain menganggap 

keterampilan adalah lebih berharga. Dengan demikian nilai-

nilai inilah yang mendasari keadaan fisik dan perilaku warga 

madrasah, termasuk siswa. Berkenaan dengan nilai-nilai 

tersebut dalam buku Pedoman Pengembangan Kultur Madrasah 

Depdiknas52 dipaparkan aspek-aspek kultur utama (core value)  

yang direkomendasikan untuk dikembangkan di madrasah 

sebagai berikut:  a) semangat membaca dan mencari referensi, 

b) nilai-nilai keterbukaan/kejujuran, c) nilai-nilai kebersihan, 

d) nilai-nilai disiplin dan efisiensi, e) nilai-nilai 

kebersamaan/kerja sama, f) nilai-nilai saling percaya, g) kultur 

berprestasi dan berkompetisi, dan h) kultur memberi teguran 

dan penghargaan.  
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       Djohar53 kultur madrasah dapat dinyatakan sebagai 

kultur akademik yang terstruktur, yang mengembangkan 

„intelektual kompetensiona‟ siswa. Tetapi di dalamnya juga 

terdapat kultur sosial-kultur dan psikologis. Artinya semua 

peserta didik harus melibatkan dirinya dalam kondisi 

akademis, terjadwal, terprogram dan juga harus mampu 

mensosialisasikan dirinya dengan teman-teman madrasahnya, 

dengan gurunya dan dengan kultur dasarnya. Di samping itu 

siswa juga harus mengalami adaptasi kejiwaan dalam 

melakukan respon internal terhadap rangsangan eksternalnya. 

Misalnya, jaminan secara sosial, ekonomi, politik, kesamaan 

pendidikan untuk semua, religiusitas, latar belakang ras, dan 

gender.54  

Pendidikan pada dasarnya adalah proses respon 

psikologik anak terhadap rangsangan eksternal dari kondisi 

baik yang sifatnya alamiah, maupun yang sifatnya terjadi 

secara spontan sebagai manifestasi kultur guru dan siswa 

secara umum, dan kondisi artifisial yang diciptakan oleh 

madrasah. Dengan demikian pengembangan kultur madrasah 

berarti pengembangan kultur akademik, kultur sosial dan 

kultur membangun pribadi anak yang kondusif, sehingga 

dapat meningkatkan motivasi dan pencapaian belajarnya.  

Pada tataran ini, kriteria pencapaian pendidikan  karakter 

adalah terbentuknya budaya sekolah, yaitu perilaku, tradisi, 

kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan 

oleh semua warga sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah 

harus berlandaskan nilai-nilai tersebut. 
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E. Implikasi Kebijakan 

Implikasi dari kebijakan yang ada ternyata menimbulkan 

beberapa masalah, di antaranya: 

1. Internalisasi budaya dan karakter masih menghadapi 

banyak kendala tantangan, sehingga berdampak pada 

pola implentasi kebijakan (pengembangan budaya dan 

karakter) masih kurang integratif dan interkonektif 

dengan dimensi-dimensi lain.  

2. Demikian juga kurang ada sanksi yang secara khusus 

dan tegas dalam kebijakan tersebut, kalau pun ada 

nampaknya diserahkan kepada sekolah yang 

bersangkutan sehingga munculnya perilaku peserta 

didik yang menyimpang baik dalam berbagai aktivitas 

belajar maupun dalam kegiatan yang lain 

3. Krisis moral yang cukup berkepanjangan, sehingga 

mucullah program seperti program  sekolah sehat, 

kantin kejujuran, UN jujur  dan sejenisnya 

 

F. Alternatif Pemecahan Masalah dan Kebijakan yang 

diambil 

Dari beberapa realitas yang terjadi di lapangan, 

diperlukan adanya upaya-upaya dilakukan seperti: 

1. Diperlukan langkah-langkah strategis dan kongkrit 

dalam pendidikan budaya dan karakter yang terencana 

dan sistematis. Dalam kerangka inilah kebijakan dapat 

diterima, dipahami, dijalankan oleh semua warga 

sekolah. Terencana adalah bagaimana program tersebut 

disusun secara strategis dalam kurun waktu yang 

direncanakan. Ada  rencana jangka pendek, menengah, 

dan jangka panjang, ada skala prioritas, sasaran, target, 

arah yang ingin dicapai.  Adapun sistematis adalah 
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bagaimana program itu dilakukan secara 

berkesinambungan dan ada pola integrasi dengan yang 

lain. 

2. Warga sekolah memperkuat polarisasi struktur 

kurikulum (kurikuler dan non kurikuler) yang 

berkesinambungan dalam rangka memecahkan 

persoalan pendidikan budaya dan karakter melalui 

integrasi mata pelajaran, integrasi lingkungan sekolah 

dengan masyarakat, dan integrasi dalam berbagai 

interaksi dan kesempatan.  

3. Warga sekolah terus memperkuat dan membangun 

kemitraan atau pathnership dengan berbagai pihak dalam 

rangka memperkuat pendidikan karakter di sekolah. 

Sekolah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan 

semua pihak. Apalagi dalam hal pendidikan budaya dan 

karakter. Sekolah sangat memerlukan dukungan kuat 

semua elemen, baik dukungan berupa moral, semangat, 

dan financial.  

4. Begitu juga, warga sekolah membangun dukungan 

dengan wali murid dalam rangka memperkuat tentang 

pentingnya pendidikan karakter. Dukungan tersebut 

bisa melalui informasi-informasi, kunjungan, program 

pertemuan rutin, dan program acara-acara sekolah yang 

melibatkan wali murid.  

 

Kebijakan Pengembangan Pendidikan Budaya dan 

Karakter Bangsa di lembaga pendidikan memiliki urgensi yang 

tidak bisa ditawar-tawar. Krisis moral yang berkepanjangan ini 

telah melahirkan fenomena generasi yang “gamang”.  Budaya 

dan karakter seperti apa yang sesugguhnya diharapkan dalam 

konteks membangun manusia sejatinya. Bukti dari 

kegamangan tersebut lahirlah istilah-istilah yang disebut Ujian 
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Nasional (UN) Jujur, Sekolah Sehat, Kantin Kejujuran, Sekolah 

Bebas Narkoba, Asap Rokok dan sejenisnya. Lemahnya 

kebijakan ini sebagai akibat dari lemahnya sistem yang 

mengiringinya. Kekuatan sistem dan mekanisme yang jelas 

merupakan kunci kebijakan ini bisa berjalan dengan baik. 

Model pengembangan harus mempertimbangkan berbagai 

konteks geografis, suku, agama, dan bahasa masing-masing. 

Demikian juga, model-model evaluasi harus konsisten 

sehingga hasilnya dapat dijadikan alat atau bahan koreksi dan 

sekaligus sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan.  

Pernyataan-pernyataan di muka sebagai sebuah intisari 

tentang Analisis  Kebijakan Pengembangan Pendidikan 

Budaya dan Karakter Bangsa dan sekaligus sebagai bahan 

kajian kita bersama. Dari berbagai telaah kebijakan dan sebagai 

koreksi apa yang terjadi di lapangan maka perlu: 

1. Penataan pola kurikulum pendidikan budaya dan 

karakter yang terencana dan tersistem di berbagai 

jenjang dan jenis pendidikan 

2. Internalisasi muatan-muatan nilai karakter dalam 

pendidikan diberbagai mata pelajaran khususnya   mata 

pelajaran PAI perlu terus dibangun dan dikembangkan, 

sehingga nantinya menjadi bagian dari kegiatan rutinitas 

sekolah 

3. Pendidikan budaya dan karakter belum menjadi 

kebutuhan dasar sekolah, maka pendidikan karakter 

tidak hanya sekedar sebagai slogan namun perlu 

menjadi visi, misi sekolah sekaligus menjadi icon 

sekolah. 

4. Pemerintah selaku pemangku kebijakan diperlukan 

politicall will  yang kuat, baik dari aspek penganggaran 

maupun perangkat pendukung lainnya. 
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5. Sekolah-sekolah perlu ada inovasi-inovasi dalam 

membangun pendidikan karakter dengan berbagai 

aktivitas misalnya, memperkuat kegiatan-kegiatan yang 

bersifat non akademik. 

6. Perlu keterpaduan pengelolaan, proses pengelolaan 

yang tuntas mulai dari perencanaan (plan), pelaksanaan 

(action), monitoring dan evaluasi (check) dan perbaikan 

(improve) program pendidikan karakter sehingga secara 

terus menerus terjadi peningkatan mutu pendidikan.  

7. Keterpaduan partisipasi antara pemerintah, sekolah dan 

masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga 

pelaksanaan pendidikan karakter dalam proses 

pelaksanaan berjalan efektif dan efesien. 
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BAB III 

PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA MELALUI 

PENGUATAN KULTUR 

 

 

A. Pendahuluan  

Kinerja madrasah telah menjadi penting sekaligus isu 

utama perbincangan para tokoh pendidikan. Hal  ini 

disebabkan sampai saat ini kinerja madrasah sangat beragam 

dari dimensi kualitas dan kompleks dari dimensi problems. Kita 

tidak pungkiri, ada madrasah-madrasah yang berada dalam 

katagori bagus bahkan excellent namun masih banyak 

madrasah yang secara kualitas maupun kuantitas kurang 

menggembirakan. Faktanya, pada tahun 2005/2006 jumlah 

sekolah di Indonesia menyebutkan terdapat 21.0042 (93,1 %) 

madrasah ibtidaiyah swasta, sedangkan MIN 1.568 (6,9%). 

Keadaan ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan 

sekolah dasar negeri mencapai 137.673 (92,87%), sedangkan 

sekolah dasar swasta hanya berjumlah 10.569 (7,13%). Tingkat 

tsanawiyah, yang berstatus negeri 1,264 (10,1%), sementara 

swasta mencapai 11,234 (89,9%). Hal ini berbanding jauh 

dengan SMP yang negeri mencapai 12.951 (54,30%), sedangkan 

swasta hanya 10,902 (45,70%).55  Perbedaan ini memiliki 
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implikasi terhadap keadaan keuangan lembaga. Bagi madrasah 

swasta, minimnya keuangan madrasah ini menyebabkan posisi 

lembaga pendidikan tersebut  selalu terbelakang dan sulit 

maju. Diskriminasi kebijakan ini berdampak besar terhadap 

peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.  

Sebaliknya,  kita tidak menutup mata, ada madrasah yang 

tergolong maju namun jumlahnya sangat terbatas, madrasah 

yang bagus dapat ditengarai sebagai akibat pola perubahan 

kultur, misalnya Madrasah Insan Cendekia, Al Azhar Jakarta, 

Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, SD  Sabilillah Malang, 

MIN Malang, SD Al Furqon Jember, SD Muhammadiyah 

Sapen Yogyakarta56, indikator bagus karena lembaga ini 

menjadi alternatif pilihan masyarakat. Sementara madrasah 

yang kurang menggembirakan ditengarai pula oleh lambannya 

perubahan iklim dan kultur madrasah. Misalnya, seperti yang 

dikemukakan oleh Muhaimin, lambannya perubahan-

perubahan di madrasah disebabkan beberapa faktor, antara 

lain; dedikasi Guru Pendidikan Agama Islam yang mulai 

menurun, lebih bersifat transaksional dalam bekerja, orang tua 

kurang memperhatikan pendidikan agama di rumah, orientasi 

tindakan semakin materialistik, individualistis, kontrol sosial 

semakin melemah, kesulitan ini bersumber pada watak budaya 

modern. Budaya yang menggunakan akal sebagai alat pencari 

dan pengukur kebenaran. Budaya manusia yang semakin 

materialistis, indivualistis57, problem akademik, fisik, 

kultural58, internalisasi tugas yang belum kuat, tugas di 

madrasah dipandang sebagai pekerjaan ke dua bukan sebagai 

core profession, kesulitan membangun iklim kerja yang sehat 
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dan masih banyak masalah-masalah lain yang belum kami bisa 

ungkap. 

Di tambah lagi bahwa realitas sejarah perkembangan 

madrasah mengalami pasang surut. Sejarah munculnya 

madrasah masih dipandang sebelah mata, namun seiring 

dengan munculnya SKB tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri dalam Negeri) 

kurikulum madrasah disejajarkan dengan kurikulum nasional 

dengan bolehnya masuk lulusan madrasah ke Perguruan 

Tinggi Umum. Legalitas ini belum banyak memberikan arti 

bagi kemajuan madrasah secara keseluruhan. Selanjutnya, 

lahirnya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 

telah memposisikan sekolah maupun madrasah dalam posisi 

sejajar. Namun apa yang terjadi, momentum madrasah untuk 

bergerak cepat melakukan perubahan masih lamban, sehingga 

perubahan-perubahan yang diharapkan belum signifikan 

dengan harapan masyarakat. 

Kiranya, menurut hemat penulis,  perubahan yang 

fundamental yang harus didorong adalah perubahan kultur. 

Karena hal ini menyangkut, keyakinan, tata nilai, pola pikir, 

pandangan, harapan, simbol-simbol yang digali, dianut dan 

dikembangkan bersama oleh mayoritas anggota organisasi 

madrasah. Kinerja tidak akan tumbuh secara positif jika belum 

banyak ditopang oleh kesadaran akan pentingnya tentang 

kultur oleh semua warga madrasah. 

Serangkaian masalah di muka, bagaikan benang kusut 

yang perlu diurai dengan penuh kesabaran, keterampilan dan 

berbagai pendekatan. 
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B. Kinerja dan Kultur Madrasah 

Robert C.Mill merumuskan lingkungan kerja yang 

menyenangkan menjadi kunci pendorong bagi para karyawan 

Anda untuk menghasilkan kinerja puncak.59 Artinya 

lingkungan kerja menjadi bagian penting  dan setting dalam 

meningkatkan kinerja pekerja atau dengan kata lain 

lingkungan kerja merupakan variabel yang mempengaruhi 

kinerja. Lingkungan yang dimaksud adalah tempat kerja, 

adapun kinerja merupakan tanpilan seseorang dilihat dari 

produktivitasnya. Jika kinerjanya bagus diasumsikan akan 

banyak menghasilkan kreativitas/hasil kerja. Sebaliknya jika 

kinerjanya kurang baik atau lemah diperkirakan akan tidak 

banyak menghasilkan karya-karya nyata.  

Sebagai hipotesis, kinerja yang kuat maupun lemah  tidak 

hanya dipengaruhi semata-mata oleh lingkungan namun dapat 

dipengaruhi budaya, yakni seberapa penting pekerja 

memahami, menginternalisasikan nilai-nilai kerja mereka. 

Dalam perseptif budaya beberapa tokoh mengemukakan 

pendapatnya. Salah satu di antaranya, menurut Zamroni60  

merumuskan pengertian kultur sekolah atau madrasah sebagai 

pola nilai-nilai, norma-norma, sikap, ritual, mitos dan 

kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan panjang 

madrasah, di mana kultur madrasah tersebut dipegang 

bersama oleh kepala madrasah, guru, staf, maupun siswa, 

sebagai dasar mereka dalam memahami dan memecahkan 

berbagai persoalan yang muncul di madrasah. Tokoh lain 

Phillips61 mendefinisikan kultur madrasah sebagai “The beliefs, 
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attitudes, and behaviors which characterize a school”, yaitu 

kepercayaan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan 

karakteristik suatu madrasah. Berikutnya Richardson dalam 

Masden, P., & Wagner, C.R 62 mendefinisikan kultur madrasah 

sebagai: “…is the accumulation of many individuals’ values and 

norms. It’s the group’s expectations, not just an individual’s 

expectations. It’s the way everyone does business.” Menurutnya, 

kultur madrasah merupakan akumulasi nilai-nilai dan norma-

norma sekelompok orang; pandangan kelompok ke depan, 

bukan individu; dan cara setiap orang dalam  memandang dan 

memecahkan persoalan. 

       Berdasarkan beberapa konsep di atas kultur 

sekolah/madrasah dapat dijelaskan sebagai nilai, persepsi, 

keyakinan, sikap dan cara hidup serta  perilaku yang berpola, 

teratur dan ada unsur kebiasaan untuk melakukan 

penyesuaian dengan lingkungan, dan sekaligus cara untuk 

memandang dan memecahkan permasalahan yang ada dalam 

suatu madrasah yang terbentuk sepanjang perjalanan sebuah 

madrasah.   

       Madrasah adalah juga sebuah organisasi yang di 

dalamnya terdapat sekumpulan orang-orang yang masing-

masing mempunyai tujuan, mereka terhimpun ke dalam satu 

susunan yang masing-masing mempunyai tugas dan tangung 

jawab. Sebagai sebuah organisasi madrasah adalah institusi 

yang mempunyai peran dan tujuan/harapan. Dalam 

menjalankan peran dan mencapai tujuan itu di dalamnya 

berlaku norma, aturan, atau ketentuan-ketentuan yang 

mengatur hubungan kerja antara orang yang satu dengan yang 

lain. Dikaitkan dengan pendapat Robbins, maka sebagai 

sebuah organisasi madrasah pun juga memiliki suatu sistem 
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makna bersama yang dianut oleh orang-orang yang ada di 

dalamnya yang dapat disebut sebagai kultur madrasah.  

       Robbins63 mengemukakan dalam setiap kultur 

sesungguhnya terdapat juga anak kultur (subkultur). Siswa 

merupakan salah satu subsistem dalam sistem organisasi 

madrasah yang dengan kultur atau subkulturnya sendiri turut 

mewarnai kultur khas suatu madrasah, di samping kultur 

yang ada di kalangan guru, staf dan yang lainnya. Jika dalam 

wacana yang menyangkut organisasi secara umum sistem itu 

disebut sebagai organization culture, maka dalam organisasi 

madrasah itu disebut sebagai school culture.  

       Untuk maksud  paper  ini selanjutnya digunakan 

istilah kultur madrasah sebagai padanan dari school culture. 

Penulis tidak menggunakan istilah budaya madrasah untuk 

menghindari kerancuan pengertian oleh makna  kultur dalam 

aspek yang lain seperti halnya dalam istilah populer. Istilah 

kultur sekolah atau madrasah  dalam beberapa literatur juga telah 

digunakan diantaranya oleh Zamroni64 dalam bukunya 

Paradigma Pendidikan Masa Depan. Bahkan untuk maksud yang 

sama, istilah  serupa juga digunakan dalam buku Pedoman 

Pengembangan Kultur Sekolah yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen 

Pendidikan Nasional.  

 

C. Elemen-elemen Kultur Madrasah 

Sebagaimana telah digambarkan dalam pengertian di atas, 

kultur madrasah merupakan perangkat kultur yang terdiri dari 

sejumlah norma-norma, ritual-ritual, keyakinan, nilai-nilai, 
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sikap, mitos, dan kebiasaan yang terbentuk sepanjang 

perjalanan madrasah yang bersangkutan. Bentuk kultur 

madrasah secara intrinsik muncul sebagai sebuah fenomena 

yang unik dan menarik, karena pandangan, sikap, serta 

perilaku yang hidup dan berkembang di madrasah pada 

dasarnya mencerminkan, kepercayaan dan keyakinan yang 

mendalam dan khas bagi warga madrasah yang dapat 

berfungsi sebagai suatu spirit yang mendukung dan 

membangun kinerja madrasah. 

Hedley Beare yang dikutip oleh Sastrapratedja 65  

mendeskripsikan unsur-unsur kultur  madrasah dalam dua 

katagori, yakni unsur yang kasat mata/visual dan unsur yang 

tidak kasat mata. Unsur yang kasat mata mempunyai makna 

kalau berkaitan atau kalau mencerminkan apa yang tidak kasat 

mata. Yang tidak kasat mata itu adalah filsafat atau pandangan 

dasar madrasah mengenai kenyataan yang luas, makna hidup, 

tugas manusia di dunia dan nilai-nilai, yaitu apa yang 

dianggap penting dan harus diperjuangkan oleh madrasah. Itu 

semua harus dinyatakan secara konseptual dalam rumusan 

visi, misi, tujuan dan sasaran yang lebih konkrit yang akan 

dicapai madrasah. Adapun unsur yang kasat mata dapat 

termanifestasi secara konseptual/verbal maupun 

visual/materil. Yang verbal meliputi: (1) visi, misi, tujuan dan 

sasaran; (2) kurikulum; (3) bahasa komunikasi; (4) narasi 

madrasah; (5) narasi tokoh-tokoh; dan (6) struktur organisasi; 

(7) ritual; (8) upacara; (9) prosedur belajar-mengajar; (10) 

peraturan, sistem ganjaran/hukuman; (11) pelayanan 

psikologis sosial; (12) pola interaksi madrasah dengan orang 

tua/masyarakat, dan  yang materiil dapat berupa: (1) fasilitas 

dan peralatan; (2) artifak dan tanda kenangan; (3) pakaian 

seragam. 
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Disebutkan dalam buku Pedoman Pengembangan Kultur 

Sekolah Depdiknas66, bahwa kultur sekolah/madrasah 

memiliki dua lapisan. Lapisan pertama sebagian dapat diamati 

dan sebagian tidak dapat diamati. Lapisan yang bisa diamati 

seperti: arsitektur, tata ruang, eksterior dan interior, kebiasaan 

dan rutinitas, peraturan-peraturan, cerita-cerita, upacara, ritus-

ritus, simbol, logo, slogan, bendera, gambar-gambar, tanda-

tanda sopan santun dan cara berpakaian. Lapisan yang tidak 

dapat diamati secara jelas dapat berintikan norma perilaku 

bersama warga suatu organisasi. Lapisan kedua kultur 

madrasah berupa nilai-nilai bersama yang dianut kelompok 

berhubungan dengan apa yang penting, yang baik, dan yang 

benar. Lapisan kedua semuanya tidak dapat diamati karena 

terletak di dalam kehidupan bersama. Jika lapisan pertama 

yang berintikan norma perilaku bersama sukar diubah, maka 

lapisan kedua yang berintikan nilai-nilai dan keyakinan sangat 

sukar diubah serta memerlukan waktu untuk berubah. 

Spindler (1963) dalam Yong Pai menyebutkan  elemen-

elemen budaya sebagai core values. Elemen tersebut seperti; (1) 

puritan morality, (2) works-success ethic, (3) individualism, (4) 

achievement orientation, and (5) future time orientation.67 Puritan 

morality menekankan pada respektibility, tugas, 

menghilangkan gesekan-gesekan, works-success ethic ; mereka 

percaya, orang bekerja giat untuk sukses, tetapi juga 

keberhasilan tidak datang dengan mudah atau gampang 

melainkan didukung oleh konsistensinya dalam bekerja atau 

istiqomah dalam beramal.  Individualism; mengembangkan 

kedalaman individual, dalam mendorong seseorang suka 

membantu, menolong kepada sesama.  Achievement orientation, 
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seseorang harus secara istiqomah bekerja giat untuk mencapai 

prestasi. Seseorang tidak hanya dipuaskan dengan pemberian 

jabatan, namun harus mencari sesuatu yang lebih tinggi dan 

lebih baik. And future time orientation, apapun yang mereka 

perbuat adalah untuk hari esok.    

 

D. Peran Kultur Madrasah terhadap Peningkatan 

Kinerja Madrasah 

  Kinerja sekolah atau madrasah Depdiknas68 adalah 

prestasi yang dihasilkan dari proses atau perilaku madrasah, 

yang dapat dilihat dari produktivitas, efisiensi, inovasi, 

kualitas kehidupan kerja dan moral kerjanya. Kinerja 

madrasah meliputi juga kinerja siswa yaitu hasil belajar dan 

atau perilaku belajar, dalam hal ini disiplin, motivasi, daya 

saing dan daya kerja sama, kemampuan untuk berprakarsa 

dan memperhitungkan resiko serta sikap pencapaian prestasi 

dalam persaingan. Khusus berkenaan dengan output madrasah 

dijelaskan bahwa output madrasah dapat dikatakan 

berkualitas tinggi jika prestasi madrasah khususnya prestasi 

anak didik menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam hal: 

(1) hasil tes kemampuan akademik, berupa nilai ulangan 

umum, UNS, UN; (2) prestasi di bidang nonakademik, seperti 

olah raga, seni, keterampilan.   

Suyanto & Abbas69 mengemukakan, sekolah atau 

madrasah adalah lembaga pendidikan yang selama ini kerap 

menjadi sasaran pertanyaan masyarakat berkaitan dengan 

kinerja dan produk kerjanya yang cenderung di bawah standar 

mutu yang diharapkan. Hampir semua kasus yang menimpa 
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generasi muda, dijadikan hujatan kepada madrasah. Seakan-

akan madrasahlah pusat dari segala malapetaka itu. Terlepas 

dari benar atau salah, satu hal yang pasti, madrasah harus 

beradaptasi dengan perubahan. Harus ditumbuhkan 

perubahan yang dapat menciptakan keberhasilan upaya-upaya 

meningkatkan mutu pengelolaan dan mutu hasil 

pembelajarannya. Strategi melaksanakan perubahan 

berikutnya menjadi sangat penting bagi madrasah, karena 

madrasah merupakan sebuah lembaga otonom. Maju 

mundurnya pendidikan yang dilaksanakan oleh madrasah, 

tidak lagi dominan ditentukan oleh institusi yang membawahi 

madrasah, tetapi oleh sejumlah komponen yang ada di dalam 

sistem per-madrasah-an.  

       Zamroni70 mengemukakan bahwa madrasah sebagai 

suatu sistem memiliki tiga aspek pokok yang sangat berkaitan 

dengan mutu madrasah, yakni proses belajar mengajar, 

kepemimpinan dan manajemen madrasah, serta kultur 

madrasah. Program aksi untuk peningkatan kualitas tidak 

dapat tidak harus meliputi ketiga aspek pokok tersebut. 

Selama ini secara konvensional upaya peningkatan mutu 

pedidikan belum dilakukan dengan sistematis (mencakup 

ketiga aspek tersebut). Sasaran dari upaya yang selama ini 

dilakukan dengan menyediakan dana bagi pelaksanaan 

pelatihan, penyediaan buku teks dan pengadaan fasilitas 

lainnya hanya menyentuh aspek proses belajar mengajar dan 

kepemimpinan/manajemen madrasah. Berdasarkan 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan ternyata hal ini 

tidaklah menghasilkan sebagaimana yang diinginkan. Agar 

mutu meningkat, selain dilakukan secara konvensional 

sebagaimana selama ini telah dilakukan perlu diiringi pula 
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dengan pendekatan inkonvensional, yakni melalui 

pengembangan kutur madrasah. Kecuali itu madrasah juga 

perlu mewaspadai kultur yang bersifat racun (toxic) yaitu yang 

besifat menganggu dan menyimpang dari norma-norma, nilai-

nilai, dan keyakinan yang mendasari beroperasinya madrasah. 

       Kultur madrasah dapat memperbaiki kinerja siswa 

manakala kualifikasi kultur  sehat, solid, kuat, positif dan 

profesional. Artinya kultur madrasah seyogyanya menjadi 

komitmen luas di madrasah, menjadi jati diri dan kepribadian 

madrasah, bahkan didukung oleh stakeholder-nya. Dengan 

kultur madrasah yang demikian, suasana kekeluargaan, 

kolaborasi, semangat terus maju, dorongan bekarja keras dan 

belajar-mengajar dapat diciptakan.  

       Sejalan dengan berbagai pengertian kultur atau kultur 

yang dikemukakan dalam uraian sebelumnya maka dapat 

dipahami bahwa konsep kultur sebagai suatu pendekatan 

dalam upaya memperbaiki kondisi kinerja madrasah lebih 

menekankan kepada penghayatan segi-segi simbolik, tradisi, 

riwayat madrasah yang kesemuanya akan membentuk 

keyakinan, kepercayaaan diri dan kebanggaan akan 

madrasahnya. Pendekatan kultur berbeda dengan pendekatan 

struktur. Pendekatan yang terakhir ini cenderung tampak 

ingin menciptakan hal-hal besar dengan mengubah struktur 

untuk mengubah perilaku, sementara perilaku seseorang pada 

kenyataanya terlalu kuat untuk direstrukturisasi atau 

direformasi dari luar. Sebaliknya  pendekatan kultur justru 

mengusahakan agar muncul orang-orang besar, berjiwa besar 

atau dalam arti membangun manusia yang meliputi sifat, 

karakter, visi, dan daya tahan melalui internalisasi norma, 

sikap, kebiasaan serta nilai-nilai yang bersifat positif. Oleh 

karena banyak kalangan meyakini bahwa keberhasilan 

seseorang tidak hanya ditentukan oleh  kecerdasan IQ yang 
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tinggi semata melainkan dipengaruhi juga oleh motivasi, 

ketekunan, minat, kesabaran, dan unsur-unsur kepribadian 

(Emotional Quotient, Spiritual Quotient).  

       Terkait dengan hal ini Mardapi71 menyatakan bahwa 

karakteristik peran kultur madrasah berdasarkan sifatnya 

dapat dibedakan menjadi tiga, yakni: pertama;  bernilai 

strategis, kultur yang memiliki nilai strategis adalah kultur 

yang dapat berimbas dalam kehidupan madrasah secara 

dinamis. Misalnya, memberi peluang pada warga madrasah 

untuk berkerja efisien, disiplin dan tertib. Kultur madrasah 

merupakan milik kolektif bukan milik perorangan, sehingga 

kultur madrasah dapat dikembangkan dan dilakukan oleh 

semua warga madrasah. Kedua; memiliki daya ungkit, kultur 

yang memiliki daya gerak akan mendorong semua warga 

madrasah untuk berprestasi. Semangat kerja guru dan 

semangat belajar siswa akan tumbuh bilamana dipacu dan 

didorong dengan dukungan kultur yang memiliki daya ungkit 

yang tinggi. Misalnya, kinerja madrasah dapat meningkat jika 

disertai dengan imbalan yang pantas, penghargaan yang 

cukup, dan proporsi tugas yang seimbang. Begitu juga siswa 

akan meningkat  semangat belajarnya, bila mereka diberi 

penghargaan yang memadai, pelayanan yang prima, serta 

didukung dengan sarana yang memadai. Ketiga; berpeluang 

sukses, kultur yang berpeluang sukses adalah kultur yang 

memiliki daya ungkit dan memiliki daya gerak yang besar. Hal 

ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa keberhasilan dan 

rasa mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik. 

Misalnya,  kultur gemar membaca atau lebih lazim disebut 

kultur membaca akan dapat mendorong mereka untuk banyak 

tahu tentang  berbagai macam persoalan yang  mereka pelajari  
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di lingkungan madrasah. Mereka semakin bertambah 

pengetahuan dan wawasan tentang banyak masalah. Demikian 

juga bagi guru, mereka semakin banyak pengetahuan yang 

diperoleh, tingkat pemahaman semakin luas. Semua ini dapat 

berpeluang sukses jika disertai dengan  kesadaran bahwa 

mutu/kualitas yang akan menentukan keberhasilan seseorang.  

Mengenai hal ini Sastrapratedja72 menyatakan bahwa 

pendekatan kultur memiliki daya tahan yang kuat, pun  dalam 

kasus di mana kultur itu tidak memberi manfaat. Kultur 

adalah pikiran, kata-kata, sikap dan hati setiap warga di 

madrasah. Ini semua tidak akan berubah begitu saja dengan 

dikeluarkannya suatu surat keputusan (SK), peraturan 

pemerintah atau perubahan struktur madrasah. Perilaku 

seorang guru/staf ataupun siswa bisa saja berubah, tetapi apa 

yang ada dalam benak atau hati tidak berubah. Kultur 

memenuhi pikiran orang dan membentuk model persepsi cara 

berhubungan dan menafsirkan manajemen, kerja dan dirinya 

sendiri. Adapun pendekatan struktur lebih menekankan pada 

upaya mengubah struktur untuk menghasilkan perubahan 

perilaku yang benar. Sedangkan pada kenyataanya perilaku 

seseorang terlalu kuat untuk direstrukturisasi atau direformasi 

dari luar. Yang lebih penting lagi struktur tidak atau jarang 

mengubah kultur atau menghasilkan efektivitas atau kinerja 

madrasah. Yang harus dilakukan adalah memusatkan 

perhatian pada culture of excellence atau kultur keunggulan atau 

comparative advantage  (dalam dunia industri) dan struktur akan 

berkembang untuk mendukung kultur tersebut. Dengan kata 

lain melalui kultur madrasah itulah akan tercipta kesempatan 

untuk membangun kinerja (warga) madrasah termasuk siswa.  
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Struktur organisasi 

(madrasah)  

Tindakan upaya 

perbaikan kinerja 
Kinerja organisasi 

(madrasah) 

Perilaku organisasi 

(madrasah) 

Budaya organisasi 

(madrasah) 

 Berikut adalah ilustrasi proses perubahan dengan 

pendekatan kultur.  

 

 

 

 

 

Gambar 2. 

Dikutip dan diadaptasi dari Sastraptedja dalam Jurnal 

Dinamika Pendidikan FIP UNY No. 2, 2001 
      

 Seperti terlihat dalam gambar, kultur madrasah harus 

berada di tengah-tengah. Perbaikan bertolak dari kultur atau 

kultur. Dari situ selanjutnya diharapkan akan ada peningkatan 

kinerja organisasi, efektivitas dan efisiensi. Struktur organisasi 

dan perilaku organisasi akan mendukung kultur organisasi. 

       Menyimak uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan kultur sesungguhnya menekankan pada 

kedalaman (depths), yaitu aspek kultural dari organisasi 

madrasah itu, yang memberi petunjuk, warna dan gaya pada 

diri setiap individu madrasah, yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi kinerja mereka. Lebih khusus lagi kultur 

madrasah yang tercermin dalam bentuk mitos, ritual, 

kebiasaan, simbolisme, kepercayaan, kepahlawanan dan 

sebagainya menjadi pengikat bagi setiap siswa yang akan 

menumbuhkan motivasi dan semangat belajar serta kreativitas 

mereka. 
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E. Pengembangan Kultur untuk Meningkatkan Kinerja 

Siswa   

Keberadaan siswa dalam proses belajar mengajar di 

madrasah mempunyai peranan yang tidak kecil dalam 

kelangsungan pendidikan di madrasah. Guru dapat saja 

mengajar meskipun tidak ada bangku, tidak ada ruang kelas, 

tidak ada buku dan tidak ada alat peraga. Tapi guru tidak 

dapat mengajar tanpa ada siswa yang terlibat, baik langsung 

maupun tidak langsung. Membangun kegiatan pengajaran dan 

pendidikan di madrasah tidak  saja berarti membangun kinerja 

guru melainkan juga kinerja siswa. Upaya-upaya 

meningkatkan kinerja siswa pada proses pembelajaran dirinya 

sangatlah penting, terutama karena pada hakikatnya 

merekalah pemilik madrasah. Madrasah dan segenap 

komponen lainnya disediakan untuk membantu proses belajar 

siswa. Dalam rangka meningkatkan kinerja siswa, setidak-

tidaknya guru dapat mendorong untuk: 

Pertama; membangun iklim persaingan yang sehat bukan 

sebaliknya membangun iklim persaingan yang tidak sehat. 

Dalam kontkes ini sebagai contoh, tantangan kultur atau 

budaya modern, manusia semakin individualistis. Istilah 

“persaingan” muncul dari watak individualistis, sehingga 

banyak kasus pertengkaran yang muncul akibat persaingan. 

Allah telah mengingatkan dalam surat al-Kautsar. Lafaz at-

takatsur yang bermakna banyak. Ia mengikuti wazan tafa’ala 

(takatsara) yang berarti saling memperbanyak, yang 

menunjukkan saling bersaing, yakni saling bersaing yang tidak 

sehat dalam memperbanyak harta, jabatan dll. Persaingan 

yang tidak sehat akan berdampak pada munculnya 

permusuhan, kawan menjadi lawan, ukhuwah islamiah 
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diabaikan.73  Sebenarnya yang diinginkan adalah persaingan 

untuk berprestasi, persaingan untuk maju dan sejenisnya. 

Dalam konteks ini, Allah pun mengajak kepada umatnya 

untuk berlomba untuk meraih prestasi, nilai hidup, bukan 

sebaliknya sebagaimana firmanNya yang artinya: 

Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya (QS al-Maidah [5], 2) 

 

Kedua; Membangun Sikap Jujur 

Rahasia untuk meraih sukses adalah selalu berkata jujur. 

Ketidakjujuran kepada pelanggan (costumer) orang tua, 

pemerintah dan masyarakat pada akhirnya akan 

mengakibatkan akan terjebak dalam kesulitan yang  berlarut-

larut, total dalam kejujuran menjadi solusi, meskipun 

kenyataan begitu pahit.74   Rasulullah sangat mengedepankan 

perilaku jujur, sebagaimana anjurannya: 

 قل ألحق ولوكان مرا

Katakan yang sebenarnya sekalipun itu pahit. Etika jujur 

di kelas maupun di luar kelas adalah bagian penting dalam 

membangun kultur  madrasah yang kuat. Salah satu sifat yang 

menjadi budaya Rasulullah adalah “amanah” jujur dalam 

beragam perilaku. Perilaku jujur akan menumbuhkan sikap 

saling percaya (mutual turst).  Saling percaya merupakan faktor 

yang sangat penting dalam sebuah hubungan. Disadari atau 

tidak prasangka dan kecurigaan yang berlebih terhadap 

kelompok lain telah diturunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Hal ini yang membuat kehati-hatian dalam 
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melakukan kontrak, transaksi, hubungan dan komunikasi 

dengan orang lain, yang justru memperkuat intensitas 

kecurigaan yang dapat mengarah pada ketegangan dan 

konflik. Maka dari itu proses pendidikan di madrasah 

memiliki tugas dan peran  untuk menanamkan rasa saling 

percaya antar agama, antar kultur dan antar etnik.75 

Sikap jujur,  Allah pun dibeberapa ayatNya menegaskan 

dalam beragam konteks, mencatat dengan jujur jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

(QS. al-Baqarah 282); perjanjian dengan cara yang jujur (QS. al 

Maidah, 58), menimbang dan menakar dengan cara yang jujur 

atau jangan curang (QS. Al Muthafifin, 1).  

 

Ketiga; kerja keras. Berlatih kerja keras merupakan 

perilaku positif dan komponen kultur madrasah. Kerja keras 

untuk meraih prestasi akademik maupun non akademik. 

Budaya kerja keras di madrasah masih dinilai lemah. Hal ini 

dibuktikan dengan prestasi yang kurang membanggakan, 

apakah prestasi guru mengajar maupun prestasi belajar siswa. 

Spirit atau semangat kerja keras perlu ditanamkan kepada 

peserta didik. Karena semangat inilah yang nantinya  akan 

mendorong tumbuhnya produktivas siswa maupun 

produktivitas madrasah seperti, etos kerja, awareness, disiplin, 

gaya belajar, dan berfikir masa depan. Mujamil Qomar76  

memandang  bahwa produktivitas pendidikan tidak hanya 

ditandai dengan berjalannya unit-unit organisasi melainkan 

telah terjadi maksimalisasi kerja yang diwujudkan dalam sikap 

meningkatkan kerja, menyempurnakan cara kerja, mengawal 

                                                             
75

 M. Asrori Ardiansyah. (2011). Budaya Relegiusitas Sekolah. www.kabar-

pendidikan. 

blogspot.com. 
76

 Mujamil Qomar, ibid….hal 287. 

http://www.kabar-pendidikan/
http://www.kabar-pendidikan/


Dr. Ahyar, M.Pd | Inovasi Budaya Mutu dalam Organisasi 

 

78 

target yang telah ditetapkan dan sikap dinamis, kreatif dan 

kontruktif. 

Gambaran tentang kerja keras, sungguh-sungguh, secara 

tersirat dijumpai dalam QS. al-Isyiqaaq ayat  6, bagi orang-

orang yang secara sungguh mencari Tuhannya, maka pasti 

mereka akan menemuiNya. Sebagai mana FirmanNya yang 

artinya: 

Hai manusia, Sesungguhnya kamu Telah bekerja dengan 

sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan 

menemui-Nya.(QS. al-Isyiqaaq, 6) 

 

Keempat; Menjunjung Sikap Saling Menghargai 

(Mutual Respect) 

Menghormati dan menghargai sesama manusia adalah 

nilai universal yang dikandung semua agama di dunia. 

Lingkungan pendidikan di madrasah dapat 

menumbuhkembangkan kesadaran, kedamaian, saling 

menghargai antar siswa, guru, staf, penjaga madrasah, serta 

cleaning service.  Khususnya siswa siap untuk mendengarkan 

suara dan perspektif pandangan yang berbeda, menghargai 

signifikansi dan martabat semua individu dan kelompok yang  

beragam. Untuk menjaga kehormatan dan harga diri tidak 

harus diperoleh dengan mengorbankan kehormatan dan harga 

diri orang lain apalagi dengan menggunakan sarana dan 

tindakan kekerasan. Saling menghargai membawa pada sikap 

berbagi antar semua individu dan kelompok. Karena  

madrasah merupakan tempat mensosialisasikan nilai-nilai 

kultur, tidak hanya terbatas pada nilai-nilai keilmuan tetapi 

semua nilai-nilai kehidupan yang memungkinkan 

terwujudnya manusia berkultur. Manusia berkultur dapat 

dinilai dari kinerjanya, dipandang dari dimensi pengetahuan, 

cara berpikir, sikap, perilaku, cara kerja, dari melihat dan 
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menanggapi serta memecahkan masalah77.  Zamroni78  

menyatakan, pendidikan merupakan proses pemkulturan atau 

”enculturation”, suatu proses untuk mentasbihkan seseorang 

mampu hidup dengan kultur tertentu. Sikap yang kontra 

produktif yang ditunjukkan oleh kaum Quraisy kepada Rasul  

sebagaimana penegasan Allah dalam  surat Al An‟am ayat 91  

berikut ini yang artinya: 

Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan 

yang semestinya. 

 

Kelima; Membangun Kerja Tim (Team Work) 

Salah satu elemen penting dalam manajemen budaya 

adalah kerja tim. Budaya ditangani secara kolektivitas bukan 

ditangani secara individual. Kolektivitas  manajerial akan 

berdampak pada tumbuhnya strong management. Hereotisme 

kerja tim merupakan bagian penting menumbuhkan harapan-

harapan, cita-cita, mimpi-mimpi besar. Jika hal ini tumbuh 

maka kepentingan-kepentingan di luar tim akan dipinggirkan, 

semua akan terfokus kepada kepentingan institusi.   

Tim yang kuat bukan hanya diukur dari besar kecilnya 

tim namun juga dilihat dari kekompakan, kebersamaan tim. 

Tim yang dapat menjunjung nilai kebersamaan, akan bisa 

mengalahkan tim  atau golongan yang besar. Allah 

menegaskan yang artinya: 

“Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui 

Allah, berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat 
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mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah 

beserta orang-orang yang sabar."( Al-Baqarah: 249).79 

 

Sebaliknya, seringkali munculnya budaya yang lemah 

lebih disebabkan oleh semangat kerja tim yang lemah, lemah 

sosialisasi, internalisasi, penghayatan dan lemah koordinasi.  

Relevansi konteks ini, Saidina Ali bin Abi Thalib mengatakan 

berikut ini,  

 أحلق بال نظام يغلبه ابلاطل بانلظام

Artinya: “Kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan 

oleh  kebatilan yang terorganisir”. 
 

Keenam; Internalisasi Pendidikan Agama sebagai Pilar 

Perubahan Budaya  

Persoalan internal pendidikan agama Islam belum 

terpecahkan secara memadai, rupanya harus  berhadapan 

dengan pengaruh budaya luar, terjadinya life style (gaya hidup) 

masyarakat dan sekolah umumnya.80 Lebih lanjut Muhamin 

mengatakan pendidikan agama  harus menyentuh tiga aspek 

secara terpadu yakni pertama, knowing, yakni peserta didik 

dapat mengetahui dan memahami ajaran dan nilai-nilai 

agama, kedua; doing, agar peserta didik dapat mempraktekkan 

ajaran dan nilai-nilai agama, dan ketiga; being, peserta didik 

dapat menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai 
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agama. jika pendidikan agama hanya mengandalkan pada 

pembelajaran yang hanya dua atau tiga jam seminggu 

mustahil aspek being bisa tercapai. Paling banter hanya 

mencapai aspek knowing dan doing. Atau baru menyentuh 

dimensi otak dan badan (eksoteris).81   

 Untuk itu, perlunya pembinaan perilaku dan 

mentalitas being religious yang tidak hanya mengandalkan pada 

jam-jam belajar pendidikan agama, tetapi juga harus didukung 

oleh pembudayaan agama dalam komunitas sekolah. 

Pembudayaan agama harus dimaknai secara luas, bukan 

berarti melaksanakan shalat berjamaah, baca al-quran, tetapi 

budaya 3 S (salam, senyum, sapa), etos belajar, tertib, disiplin, 

jujur, adil, toleran, simpati, empati, buang sampah pada 

tempatnya, kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah, 

tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, dan seterusnya, 

semuanya adalah budaya agama yang diwujudkan melalui 

keteladanan, pembiasaan, dan interlinasasi.82 Dalam 

pandangan yang sama, Mujamil Qomar mengatakan guru juga 

dapat membangun konsensus untuk mengarahkan 

pembelajarannya pada upaya penyadaran terhadap 

peningkatan ibadah dengan menunjukkan keagungan-Nya.83 

 Dalam konteks pembelajaran, beberapa nilai religius 

bukanlah tanggung jawab guru agama semata, kejujuran tidak  

hanya disampaikan lewat mata pelajaran agama saja, tetapi 

lewat mata pelajaran yang lain. Misalnya, guru matematika 

mengajarkan kejujuran lewat ilmu-ilmu pasti yang 

menggambarkan suatu kondisi yang tidak kurang dan tidak 

lebih atau apa adanya84, begitu seterusnya untuk mata 
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pelajarannya yang lain. Senada dengan pendapat Asmaun 

Sahlan, budaya dibangun melalui learning process. Learning 

process merupakan solusi terhadap masalah. Pola ini bermula 

dari dalam diri perilaku budaya, dan suara kebenaran, 

keyakinan, anggapan dasar, dan diaktualisasikan menjadi 

kenyataan melalui sikap  

dan perilaku. Itulah sebabnya pola aktualisasinya ini 

disebut pola peragaan.  

 

F. Madrasah Sebagai Agen Transmisi Kultur      

 Para teoritisi organisasi, akhir-akhir ini telah mulai 

mengakui dengan menyadari pentingnya peran yang 

dimainkan budaya tersebut dalam kehidupan anggota 

organisasi.  Budaya organisasi mengacu pada keyakinan 

bersama, sikap dan tata hubungan serta asumsi-asumsi yang 

secara eksplisit atau implisit diterima dan digunakan oleh 

seluruh anggota organisasi untuk menghadapi lingkungan 

dalam mencapai tujuan organisasi.85 

Demikian juga, pendidikan yang berwujud lembaga atau 

institusi madrasah dalam terminologi kekulturan, dapat 

dianggap sebagai suatu pranata sosial yang di dalamnya 

berlangsung kelakuan-kelakuan tertentu yaitu interaksi antara 

pendidik dan peserta didik sehingga  mewujudkan suatu 

sistem nilai atau keyakinan, norma juga kebiasaan-kebiasaan 

yang dipegang bersama. Tilaar86 menyatakan, pendidikan 

sendiri adalah suatu proses kultur. Jika demikian maka 

masalah selanjutnya adalah nilai-nilai apa yang seharusnya 

dikembangkan atau dikulturkan dalam proses pendidikan itu. 

Senada dengan pendapat ini Wardiman Djoyonegoro dalam 
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Suyanto & Abbas87 menyatakan bahwa  berbagai perbekalan 

yang diberikan di madrasah oleh guru pada hakikatnya untuk 

menginternalisasikan tiga nilai dasar, masing-masing adalah: 

(1)  membangun atau membentuk siswa yang memiliki 

orientasi ke depan dengan ciri-ciri, antara lain luwes, tanggap 

terhadap perubahan, dan memiliki semangat berinovasi; (2) 

senantiasa punya hasrat untuk mengeksploitasi lingkungan 

dan kekuatan-kekuatan alam, artinya tidak tunduk pada nasib, 

senatiasa berusaha memecahkan masalah dan berusaha 

mengusai iptek, dan (3) memiliki orientasi terhadap karya 

yang bermutu atau punya achievement orientation, antara lain 

ditandai oleh penilaian yang tinggi terhadap hasil karya. 

Untuk menuju internalisasi nilai-nilai dimaksud siswa harus 

dipacu motivasinya untuk berprestasi dan semangat 

belajarnya demi terwujudnya kinerja siswa yang dicita-citakan 

setiap madrasah. Hal ini dilakukan tidak saja dengan fasilitas 

dan sarana prasana yang memadai, tapi juga dengan 

menumbuhkembangkan (baca: memkulturkan) nilai-nilai 

kultur madrasah yang positif.   

Lebih lanjut Suyanto & Abbas88  mencontohkan salah satu 

indikator kinerja siswa yang berorientasi pada tiga nilai dasar 

di atas ialah kemampuan membaca. Hasil evaluasi Bank Dunia 

mengenai kemampuan membaca siswa Indonesia 

menunjukkan angka yang sangat rendah. Untuk siswa SD, 

rata-rata hanya menguasai 36,1% dari materi yang diteskan 

dan menduduki peringkat 26 dari 27 negara yang disurvei. Di 

tingkat SLTP sudah agak lumayan. Mereka menguasai materi 

sebesar 51,7%. Meskipun begitu, kemampuan ini masih berada 

di bawah Hongkong (75,5%), Singapura (74%), Thailand 

(65,1%), dan Filipina (52,6%). 
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Siswa merupakan subsistem dari satu sistem madrasah. 

Interaksi dari komponen-komponen yang ada di madrasah 

dapat menghasilkan kekuatan  yang akan mempengaruhi 

performansi atau kinerja madrasah, baik positif maupun 

negatif. Tak terkecuali bagi siswa. Nilai dan kebiasaan yang 

ditanamkan, pesan dan kesan dari contoh dan model yang 

dilihat, juga peristiwa yang dialami dan dirasakan dalam 

interaksinya baik di dalam maupun di luar tembok kelas akan 

menentukan performansi sikap serta perilaku mereka dalam  

mengembangkan potensi diri dan membengun kinerja secara 

akademik maupun nonakademik. 

Zamroni89 (2000: 171) menyatakan setiap interaksi yang 

berlangsung dalam suatu madrasah tentu akan menghasilkan 

kekuatan atau energi yang dapat berpengaruh terhadap 

madrasah, baik positif atau negatif. Artinya bahwa apapun 

bentuk interaksi yang berlangsung akan menentukan sifat 

serta besaran energi tersebut. Energi dimaksud akan bersifat 

positif apabila hasil interaksi akan menimbulkan efek motivasi 

dan semangat untuk bekerja lebih keras dari komponen-

komponen di dalamnya. Sebaliknya bersifat negatif apabila 

interaksi akan menyebabkan rasa malas, tertekan dan 

menurunnya semangat kerja.    

  Bentuk, corak dan warna setiap interaksi dari komponen-

komponen yang ada di madrasah, menurut Djohar90 sedikit 

banyaknya dipengaruhi oleh nilai-nilai serta kebiasaan yang 

dihayati bersama. Ini menyangkut apa yang dianggap penting 

dalam hidup seseorang atau suatu organisasi. Dengan 

sendirinya hal ini berbeda dari satu organisasi ke organisasi 

lainnya. Dalam hal madrasah, ada madrasah yang sangat 
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mementingkan pengetahuan, ada yang menganggap 

kesusilaan yang penting, sementara yang lain menganggap 

keterampilan adalah lebih berharga. Dengan demikian nilai-

nilai inilah yang mendasari keadaan fisik dan perilaku warga 

madrasah, termasuk siswa. Berkenaan dengan nilai-nilai 

tersebut dalam buku Pedoman Pengembangan Kultur Madrasah 

Depdiknas91 dipaparkan aspek-aspek kultur utama (core value)  

yang direkomendasikan untuk dikembangkan di madrasah 

sebagai berikut:  a) semangat membaca dan mencari referensi, 

b) nilai-nilai keterbukaan/kejujuran, c) nilai-nilai kebersihan, 

d) nilai-nilai disiplin dan efisiensi, e) nilai-nilai 

kebersamaan/kerja sama, f) nilai-nilai saling percaya, g) kultur 

berprestasi dan berkompetisi, dan h) kultur memberi teguran 

dan penghargaan.  

Djohar92 kultur madrasah dapat dinyatakan sebagai kultur 

akademik yang terstruktur, yang mengembangkan „intelektual 

kompetensiona‟ siswa. Tetapi di dalamnya juga terdapat 

kultur sosial-kultur dan psikologis. Artinya semua peserta 

didik harus melibatkan dirinya dalam kondisi akademis, 

terjadwal, terprogram dan juga harus mampu 

mensosialisasikan dirinya dengan teman-teman madrasahnya, 

dengan gurunya dan dengan kultur dasarnya. Di samping itu 

siswa juga harus mengalami adaptasi kejiwaan dalam 

melakukan respon internal terhadap rangsangan eksternalnya. 

Misalnya, jaminan secara sosial, ekonomi, politik, kesamaan 

pendidikan untuk semua, religiusitas, latar belakang ras, dan 

gender.93  
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Pendidikan pada dasarnya adalah proses respon 

psikologik anak terhadap rangsangan eksternal dari kondisi 

baik yang sifatnya alamiah, maupun yang sifatnya terjadi 

secara spontan sebagai manifestasi kultur guru dan siswa 

secara umum, dan kondisi artifisial yang diciptakan oleh 

madrasah. Dengan demikian pengembangan kultur madrasah 

berarti pengembangan kultur akademik, kultur sosial dan 

kultur membangun pribadi anak yang kondusif, sehingga 

dapat meningkatkan motivasi dan pencapaian belajarnya.  

Dengan demikian pendekatan kultur dalam kerangka 

peningkatan kinerja madrasah   amat diperlukan pada saat ini 

dan pada masa yang akan datang. Gerakan sadar kultur 

melalui berbagai moment dan pendekatan merupakan upaya 

yang sinergis oleh seluruh  komponen madrasah, diyakini 

memiliki daya ungkit dan daya dorong dalam meningkatkan 

kinerja madrasah. Sebab kultur adalah prinsip, nilai-nilai, 

norma, pola, kebiasaan yang akan dapat memberikan 

kontribusi bagi peningkatan kinerja madrasah secara 

signifikan. Misal, munculnya sentuhan-sentuhan kultur, ada 

semangat yang tinggi dari para siswa untuk belajar, ada 

persaingan yang tinggi di antara para siswa untuk mencapai 

prestasi terbaik di kelasnya, terjadinya hubungan yang 

harmonis antara kepala madrasah dengan para guru dan 

karyawan serta para siswa, Kepala madrasah selalu 

mendorong semua jajaran madrasah untuk berprestasi terus, 

kebersamaan dan keakraban antar siswa terbangun, 

kepedulian satu sama lain terbangun pula. Jika semua 

sentuhan-sentuhan di atas menjadi pola, kebiasaan, norma 

maka tidak mustahil yang menjadi impian setiap warga 

sekolah menjadi kenyataan.  
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BAB IV 

CLASSROOM MANAGEMENT  MENJADI PILAR 

PERUBAHAN KULTUL BELAJAR 

 

 

A. Pendahuluan 

Seiring dengan kemajuan  pengetahuan dan teknologi saat 

ini yang demikian cepat, maka  tantangan sekolah dan 

khususnya guru semakin berat. Terlebih lagi dengan 

ekspektasi  masyarakat terhadap pendidikan yang kian besar. 

Solusi demi solusi yang ditempuh sekolah seakan seperti roda 

berputar untuk berpacu menuju prestasi masih belum 

memenuhi harapan masyarakat. ”Kalaupun ada masih kecil 

jumlahnya”. Makanya tidak ayal lagi saat ini, ekspektasi 

tersebut sedikit bergeser dengan tidak tanggung-tanggung 

orang tua wali murid memberikan layanan pendidikan 

tambahan kepada putra-putrinya untuk  mengikuti bimbingan 

belajar, mentor, privat  dan sejenisnya sebagai upaya untuk 

menghadapi tantangan masa depan generasi mereka. 

Kenyataan ini setidak-tidaknya pada satu sisi memberikan 

inpact positif bagi peningkatan pengetahuan siswa, namun 

pada sisi lain memberikan inpact  secara tidak langsung dan  

kurang menguntungkan bagi sekolah  untuk melihat  hasil 

secara murni dan valid terhadap  kinerjanya  yang selama ini 

mereka lakukan. Tentunya dengan tidak menafikan hasil-hasil 

guru sebagai tenaga pendidik selama ini. Pertanyaannya, 
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benarkah ekspektasi masyarakat tadi telah bergeser sebagai 

sebuah akibat dari pengelolaan sekolah yang kurang maksimal 

atau ada faktor lain.  Ada baiknya menurut hemat penulis, 

sekolah juga bisa berfikir ada semacam belajar terbimbing 

yang didesain sebagai program ekstra. 

 

B. Manajemen Kelas 

Sering kali kita mendengar bahwa kelas menjadi miniatur 

mini dalam memformulasikan berbagai bentuk aktivitas 

pendidikan, dari berbagai aktivitas tersebut dapat 

menghasilkan sesuatu yang menjadi harapan semua orang 

yang terlibat di dalamnya. Namun harapan itu tidak serta 

merta dapat terwujud tanpa harus melalui berbagai ujian dan 

tantangan.  Tantangan tersebut antara lain; ability ; 

kemampuan seseorang memahami karakter kelas dengan 

berbagai ragam individu di dalamnya, presure; tekanan ini 

datang dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Tantangan 

dari dalam seperti, kemauan untuk memberi, kemauan untuk 

mengajak orang berprestasi, kemauan untuk konsisten dengan 

tugas, kemauan untuk selalu belajar dari kekurangan. 

Demikian juga  tantangan dari luar, godaan dengan profesi 

lain yang lebih menggiurkan, gagap teknologi pembelajaran, 

malas mengurai isu-isu baru dengan teman kolega. Caracter;  

trend menjadi guru, dosen, pengajar saat ini menjadi trend 

yang diburu oleh pencari kerja terutama kalangan masyarakat 

menengah ke bawah.  Menurut hemat penulis, trend ini harus 

disertai dengan model perencanaan dan pengujian yang 

konprehensif. Jangan hanya menjadi guru yang tidak memiliki 

karakter pendidik, namun yang menjadi ferforma adalah guru 

yang memiliki karakter mendidik. Makanya jangan heran, bisa 

saja terjadi di dalam kelas dengan istilah mal praktek mengajar 

dan mendidik.  Dulu penulis membanyangkan guru seperti 
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dokter, konselor dan psikiater. Namun apa yang terjadi malah 

sebaliknya.     

 

C. Belajar dari Sebuah Pengalaman Orang Lain (Hasil 

Research) 

Salah satu sekolah negeri di bawah naungan Kementerian 

Agama yang tidak diperhitungkan di Kota Yogyakarta tepat di 

MAN 3 Yogyakarta (MAYOGA)94, kondisi awal inputnya dari 

mayoritas siswa yang standar ekonominya rata-rata (poor 

famelies), ternyata telah meletakkan banyak konsep-konsep 

sederhana  dan memiliki inpact perubahan yang signifikan 

terhadap proses pembelajaran siswa.  Mereka mulai 

membangun konsensus  bersama,  berbagi ide dan gagasan  

untuk membangun sekolah yang  beretika dari segi akhlak, 

terampil dari segi skill dan kreatif  dari  aspek inovasi, serta 

maju dari segi iptek. 

Ikhtiar pertama, sekolah memberikan kesempatan seluas-

luasnya bagi guru maupun karyawan untuk menawarkan 

gagasannya masing-masing, apa yang ingin dilakukan untuk 

melakukan sebuah perubahan. Perubahan spesifik apa yang 

harus dilakukan, sehingga tidak bias dan tumpah tindih.  

Awalnya, mereka diajak untuk loka karya dan difasilitasi oleh 

konsultan yang cukup banyak tahu tentang sekolah tersebut. 

Al-hasil,  loka karya tersebut berhasil membangun konsensus  

dan komitmen bersama untuk melakukan perubahan-

perubahan. 

 Konsensus  yang dimaksud meliputi, gerakan aktif belajar 

tidak hanya ditujukan kepada siswa namun kepada guru. 

Membangun komunikasi multi arah (tidak linier) melalui 

jaringan on-line. Merubah pola kurikulum berdasarkan sub 
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 Nurul Imtihan. Budaya Sekolah dan Kinerja Siswa. Yogyakarta, 2005 
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kompetensi mata pelajaran. Misalnya, bidang studi bahasa 

inggris di pecah menjadi empat sub, ada materi speaking, 

writing, structure, listening dan itupun diberikan selama satu 

tahun secara intensif. Demikian juga bidang studi olah raga 

berdasarkan minat dan bakat siswa. Yang bakat bulu tangkis, 

diberikan bahan ajar bulu tangkis, yang gemar basket 

diberikan bahan ajar basket, demikian pula yang tertarik 

dengan musik  diberikan materi musik.  

Konsensus lain,  tata kelola lingkungan kelas dan 

lingkungan sekolah. Lingkungan kelas ditata dengan berbagai 

simbul-simbul informatif,  guru  dan siswa boleh memberikan  

saran atau slogan dalam dinding demokrasi,  dinding 

demokrasi yang berada di depan kelas untuk guru sehingga 

pada saat belajar secara tidak langsung siswa dapat 

membacanya, adapun dinding yang berada  di belakang untuk 

siswa, sehingga guru saat berada di depan kelas  bisa melihat 

slogan-slogan yang diberikan oleh siswanya. Untuk memberi 

kesan  setiap kelas diberi nama, seperti kelas Abu Bakar, Ali, 

Usman, Umar dll.  Penataan lingkungan sekolah,  sekolah 

membuat tempat duduk di  beberapa tempat yang layak 

seperti cape, tujuannya  bukan semata-mata untuk tempat 

siswa namun untuk tempat membangun komunikasi –inter 

relasi antar guru dengan siswa, siswa dengan siswa, karena 

waktu istirahat guru tidak berada di ruangan, bukan seperti 

selama ini yang kita lihat waktu istirahat justru guru membuat 

jarak dengan siswa. Di samping itu, pihak sekolah membuat 

sekolah sebagai kampus hijau, mulai dari pagar sampai 

ruangan kelas di cat dengan warna hijau, makna simboliknya, 

warna hijau melambangkan ada kesejukan, kedamaian, dan 

ketenangan serta menjadikan sekolah sebagai layaknya 

kampus untuk melakukan berbagai aktivitas.  
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Demikian juga, layanan  telp on-line (interactive school), 

sistem layanan informasi untuk orang tua. Sistem komunikasi 

sekolah dengan orang tua di antaranya  orang tua  dapat 

memanfaatkan layanan ini untuk mengetahui  dan memantau 

keadaan anaknya, berkenaan dengan kehadirannya di sekolah, 

jadwal kegiatan di sekolah, kemudian yang terpenting nilai-

nilai ulangan,  dll.  Semangat yang  dibangun melalui layanan 

ini, minimal ada semacam kartu penilaian warga (wali murid ) 

kepada sekolah atau  semacam citizen raport card. Warga 

berhak memcari tahu tentang kemajuan sekolah dan berhak 

pula memberikan penilaian  kepada kinerja sekolah. 

Selanjutnya, hari rabu atau forum rabu dijadikan sebagai 

pertemuan rutin untuk sharing dan evaluasi proses 

pembelajaran dengan tema-tema yang berbeda setiap minggu. 

Mereka mengusahakan  minimal satu kali sebulan 

mengundang pembicara dari luar. Untuk  belajar peserta didik 

tidak seperti biasa dibatasi sampai jam 11.00 siang.   Jadi untuk 

setengah hari guru hanya diajak untuk berfikir tentang 

perubahan-perubahan yang dicapai dan target yang belum 

dicapai.  

Ikhtiar kedua, kepala sekolah sebagai leader  

memanfaatkan skill dan pengetahuannya  yang dimiliki untuk  

berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada stakholder 

eksternal  dalam upaya fundraising (penggalangan) support  

financial  atau non financial dalam mendukung proses 

perubahan yang diinginkan. Pendekatan dengan dunia usaha, 

untuk memberikan  nilai ekonomi kepada sekolah. Misalnya, 

pembangunan kantin sekolah  yang dikelalo seperti layaknya 

swalayan. Anehnya  kantin ini berada  sejajar dengan ruang 

work shop bukan berada di pojok  atau belakang sekolah dan 

kantin ini dikelola oleh orang luar.     
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Pelayanan perpustakaan  melalui layanan  dengan  

penataan  ruangan yang  kondusif, ruangan ber AC,   tempat 

duduk, ada seperti lesehan,  ada hamparan karpet yang cukup 

memadai,   dll. Sekolah yang berciri khas agama justru berciri 

khas kejuruan. Ada unit  pertukangan, unit Tata BOGA.  

 

D. Classroom Management Bertumpu pada Perilaku 

Guru   

Berangkat dari beberapa literatur tentang  classroom 

management, salah satu konsep yang penulis angkat  yang 

ditulis oleh David A. Squires dkk dalam bukunya Effective 

Schools and Classrooms -A Research Based Perspektive 

menjelaskan,   sebenarnya  bertumpu pada perilaku guru. 

Perilaku yang  dimaksud, kesiapan guru dalam melakukan 

aktivitas kelas, kesiapan melakukan pemantauan terhadap 

tingkah laku peserta didik, dan konsen menyediakan layanan 

pembelajaran kepada siswa. Dalam istilah sederhana, guru 

harus  full time berpikir tentang siswa selama mereka di 

sekolah. Karena perilaku-perilaku seperti ini diyakini akan 

memberikan kontribusi kepada perubahan perilaku peserta 

didik. Sayang,  tidak semua kita bisa sebagai tenaga pendidik 

untuk bisa berfikir full time  tentang siswa. Terkadang terpecah 

ke mana-mana.  Mengapa ini masih terjadi, ada yang 

berpendapat, soal standar kesejateraan guru yang  masih jauh 

dari harapan menjadi penyebab utama, penyebab lain 

kompetensi guru yang beragam, standar kualifikasi yang 

beragam pula, dan soal-soal lain. Sementara guru harus 

bekerja ekstra untuk mencapai target. Sungguh amat sangat 

kompleks bila guru berhadapan dengan peserta didik, maka  

apa yang dikatakan David di muka ada benarnya adalah 

terletak pada kesiapan guru untuk melakukan aktivitas belajar 

dan berfikir full time ketika guru berada di sekolah. 
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E.  Classroom Management dijadikan Pilar Utama 

Perubahan   

Kajian lain, classroom management,  harus dijadikan sebagai 

salah satu vilar utama  pembelajaran guru dengan peserta 

didik di kelas.  Vilar yang dimaksud adalah  bagaimana 

mengatur atau mengelola kelas menjadi efektif dan hal ini  

sangat tergantung dari tingkat  kesiapan guru untuk 

mengelola kelas. Kita sering bermimpi untuk melakukan 

perubahan tetapi kenyataannya masih minim apa yang kita 

lakukan untuk melakukan perubahan tersebut. Untuk itu, 

maka apa yang sarankan oleh David A. Squires dkk,  

sebaiknya guru dapat melakukan need assessement  class. Need 

assessement  class tidak hanya menyangkut kecenderungan 

tingkah laku dan kompetensi setiap siswa namun bagaimana 

lingkungan fisik kelas yang diperlukan untuk membangun 

hubungan  interpersonal  dan iklim sosio emosional  yang 

positif.  Khususnya Need assessment tentang tingkah laku dan 

kompetensi setiap siswa, perlu dilakukan sejak awal (kelas 

satu), sehingga akan memudahkan guru melihat 

perkembangan percepatan perubahan tingkah laku belajar 

setiap peserta didik. Need assessement ini bisa dilakukan oleh 

wali kelas yang ditunjuk dan sebaiknya wali kelas tidak terus 

diganti setiap  kenaikan kelas.  Seperti  yang diterapkan di 

Perguruan Tinggi (PT) sebagai pembina akademik. Kalaupun 

ini bisa dilakukan ada peluang terciptanya  hubungan 

interpersonal yang sehat  antar guru dengan siswa ataupun 

antar siswa dengan siswa. Tugas ini memang berat, karena kita 

tahu  bahwa guru memiliki peran ganda, di samping sebagai 

guru bidang studi dan juga sebagai wali kelas yang memiliki  

tanggung jawab untuk melihat kemajuan setiap siswa yang 

menjadi bimbingannya.  Karena wali kelas memiliki catatan-

catatan harian atau anggaplah ada semacam raport kelas yang 
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tidak hanya menyangkut nilai namun raport dalam bentuk 

porto folio kemajuan perilaku belajar siswa. Model - model ini, 

guru akan banyak mengetahui perilaku spesifik dan kemajuan-

kemajuan siswa selama menjadi bimbingannya. Hasil-hasil 

tersebut sebagai input sekolah untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai laporan kepada wali  

murid yang bersangkutan. Namun yang menjadi kesulitan 

model ini diterapkan adalah persoalan pada seringnya terjadi 

mutasi guru. 

Pandangan lain, mengatur sebuah perubahan kelas ada 

empat pemahaman utama yang digambarkan oleh Fullan  

dalam bukunya Improving Quality in Education antara lain: aktif  

inisiatif dan berpartisipasi, tekanan/dorongan  dan dukungan, 

perubahan dalam tingkah laku dan keyakinan  serta  berbagi 

masalah-masalah personal yang dihadapi.  

Aktif inisiatif dan berpartisipasi, guru hendaknya kaya 

akan inisiatif  dan berpartisipasi dalam mengelola kelas. Kaya 

inisiatif yang dimaksud,  inisatif dalam bentuk visual ataupun 

verbal. Dorongan dan dukungan,  dorongan dan dukungan 

bukan semata-mata dalam bentuk moril namun dalam bentuk 

contoh-contoh konkrit. Perubahan tingkah laku dan keyakinan, 

hendaknya tingkah laku yang ditampilkan  berupa perilaku 

standar dan diyakini untuk mendorong perilaku partisipatif 

siswa dalam kelas, dan  berbagi masalah-masalah personal 

yang dihadapi, seyogyanya masalah yang dihadapi di kelas 

bukan merupakan persoalan individual namun merupakan 

persoalan kolektif yang harus dicari jalan keluar secara 

bersama. Pendapat yang senada seperti  yang katakan oleh 

Louisell yang dikutip oleh Siti Zulaeha (2005: 9), penataan 

lingkungan fisik kelas, guru sebaiknya mempertimbangkan  

beberapa hal berikut ini, visibility (keluasan pandangan), 
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accessibility (mudah dicapai), fleksibility (keluasan), 

kenyamanan, dan keindahan. 

Classroom management  dapat kita jadikan sebagai pilar 

perubahan karena bagaimanapun   pengelolaan kelas  

merupakan bagian komponen penting dalam proses 

peningkatan mutu pembelajaran. Oleh karena itu sangat 

disarankan, variabel-variabel seperti, perilaku dan kesiapan 

guru serta konsensus dengan stakeholder kunci atau antar 

multi pihak  menjadi perhatian kita bersama untuk mengelola 

sebuah perubahan penting di sekolah. 
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BAB V 

MENGELOLA ORGANISASI  BERBASIS KULTUR 

AKADEMIS 

 

 

A. Pendahuluan 

Membincang budaya erat hubungannya dengan 

organisasi itu sendiri dan istilah ini dapat kita cermati dari 

beberapa pendapat para ahli tentang organisasi seperti 

Stephen P. Robbins yang mendefinisikan organisasi sebagai 

“ A consciously coordinated social entity, with a relatively 

identifiable boundary that function or relatively continous basis to 

achieve a common goal or set of goal”.95  Waren B. Brown dan 

Dennis J. Moberg mendefinisikan organisasi sebagai “…. A 

relatively permanent social entities characterized by goal oriented 

behavior, specialization andstructure”.96 Begitu juga pendapat dari 

Chester I. Bernard dari kutipan Etzioni di mana organisasi 

diartikan sebagai “Cooperation of two or more persons, a system of 

conciously coordinated personell activities or forces”97  

Beberapa defenisi di atas pada subtansinya jika ditelaah  

dari bentuknya, organisasi merupakan sebuah masukan (input) 

dan luaran (output) serta bisa juga dilihat sebagai living 

organism yang memiliki tubuh dan kepribadian, sehingga 

                                                             
95

 Robbins,1990, p. 4. 
96

 Brown, et.al,1980, p.6. 
97

 Etzioni, 1961, p. 14. 
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terkadang sebuah organisasi bisa dalam kondisi sakit (when an 

organization gets sick). Sehingga organisasi dianggap sebagai 

suatu output (luaran) dan memiliki sebuah struktur (aspek 

anatomic), pola kehidupan (aspek fisiologis) dan sistem budaya 

(aspek kultur) yang berlaku dan ditaati oleh anggotanya. 

Dengan demikian organisasi sebagai output (luaran) inilah 

melahirkan istilah budaya organisasi atau budaya kerja ataupun 

lebih dikenal di dunia pendidikan sebagai budaya akademis.  

Kaitannya dengan spirit budaya tentu merupakan sebuah 

keinginan dan kesungguhan dari kondisi pikiran, perasaan, 

semangat untuk mengemplementasikan budaya dalam 

aktivitas organisasi. Spirit budaya harus menjadi pemicu dan 

pemantik dalam setiap denyut organisasi. Spirit berhubungan 

nilai (value), sementara nilai merupakan sebuah konsep yang 

abstrak yang hanya bisa dipahami jika dikaitkan dengan 

benda. Nilai merupakan prinsip, tujuan, atau standar social 

yang dipertahankan oleh seseorang atau sekelompok orang 

(masyarakat) karena secara instrinsik mengandung makna. 

Oleh karena itu value bersifat normative98  dan value 

merupakan keyakinan pribadi  yang dipilih oleh seseorang 

atau sekelompok orang sebagai dasar untuk melakukan 

kegiatan atau sebagai akhir dari tindakan. Milton Roceach 

yang dikutip Achmad Sobirin telah membagi nilai ke dalam 

dua elemen yakni terminal values dan instrumental values.   

Dengan demikian, value berfungsi sebagai standar untuk 

melakukan penilaian, menentukan pilihan, bersikap, 

beragumentasi maupun menilai performance. Dalam konteks 

inilah penulis ingin mengurai spirit budaya sebagai roh dalam 

rangka menopang dan memberikan semangat aktivitas 

organisasi. 

                                                             
98

 Achmad Sobirin,  Budaya Organisasi Pengertian, Makna dan Aplikasinya dalam 

Kehidupan Organisasi, UPT-STIM YPKN. 2007, hal 166.  



Dr. Ahyar, M.Pd | Inovasi Budaya Mutu dalam Organisasi  

 

99 

B. Spirit Budaya dan Budaya Akademis 

Upaya memperpuat budaya tentu membutuhkan elemen 

penting sebagai elemen inti yang dapat menopang budaya 

semakin kokoh. Budaya sebagai elemen pasif jika tidak 

ditopang dengan adanya spirit yang ditumbuhkan dalam 

budaya tersebut. Spirit inilah yang akan dapat memberikan 

energy positif bagi penguatan budaya.  

Organisasi sebagai wadah telah memberikan andil dalam 

memperkuat budaya. Istilah budaya organisasi telah menjadi 

trend dalam melihat sebuah organisasi apakah organisasi itu 

sehat atau tidak sehat. Pada hal jika ditelesik lebih jauh bahwa 

organisasi merupakan sebuah media yang statis bila tidak ada 

aktivitas di dalamnya. Dengan kata lain bahwa organisasi akan 

dinamis bila ditopang dengan adanya spirit untuk 

berkembang, spirit untuk berubah, spirit untuk  maju sehingga 

setiap denyut nafas dan perilaku organisasi akan  berjalan dan 

memberikan nilai positif bagi kehidupan organisasi itu sendiri. 

Dalam  istilah Schein (1992) considered valid  yaitu nilai yang 

terbukti manfaatnya oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, 

spirit budaya organisasi  merupakan kristalisasi dari nilai-nilai, 

kepercayaan dan harapan bersama para anggota organisasi 

yang terus diinternalisasikan dan diajarkan dari generasi yang 

satu kegenerasi berikutnya, dan nilai-nilai tersebut telah 

disepakati para anggota organisasi dan menjadi pandangan 

yang sama dalam menjalankan dan menghadapi berbagai 

permasalahan dalam organisasi. 

Dalam konteks lembaga pendidikan, kita memahami 

budaya dalam kehidupan sehari-hari dari sudut sosiologi dan 

ilmu manajemen,  padahal ternyata ilmu manajemen bisa 

mempengaruhi terhadap perkembangan ilmu lainnya seperti 

ilmu Manajemen Organisasi. Sehingga ada beberapa istilah 

lain yang kita kenal seperti budaya kerja (work culture), 
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sementara dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah 

kultur sekolah (school culture) atau kultur akademis (academic 

culture) 

Kultur akademis yang pada intinya mengatur para 

pendidik dan tenaga kependidikan agar mereka memahami 

bagaimana seharusnya bersikap terhadap profesinya, 

beradaptasi terhadap rekan kerja dan lingkungan kerjanya 

serta berlaku proaktif, kreatif  terhadap kebijakan 

pimpinannya, sehingga terbentuk dan terpola sebuah sistem 

nilai, kebiasaan (habits), citra akademis, etos kerja dalam 

kehidupan sehari-hari. Dan ini semua telah terinternalisasi 

dalam watak, prinsip kehidupannya sehingga mendorong 

adanya apresiasi dirinya terhadap peningkatan prestasi kerja 

baik terbentuk oleh lingkungan organisasi itu sendiri maupun 

dikuatkan secara organisatoris oleh pimpinan akademis yang 

mengeluarkan sebuah kebijakan yang diterima ketika mereka 

sudah berada dalam organisasi tersebut. 

Kultur akademis membutuhkan polarisasi secara massif. 

Polarisasi yang dimaksud, bagaimana khususnya pimpinan  

menjadi role of culture  dalam setiap dimensi perilaku 

organisasi. Leader memiliki positioning yang fundamental dan 

peran penting dalam mendorong budaya akademis terus 

terbangun. Era transformasi pengetahuan dan teknologi saat 

ini telah banyak merubah cara pandang manusia terhadap 

keberadaan organisasi. Organisasi saat telah menemukan titik 

kulminasi seperti apa yang disebut sebagai bio-elektronik 

organisasi. Kondisi kehidupan organisasi yang berbasis 

elektronik. Peran-peran kunci manusia tidak lagi sebagai 

faktor dominan melainkan telah bergeser menjadi peran 

pelapis dalam organisasi. Apakah ini yang disebut sebagai  

shock birokrasi dan schock organisasi atau sebaliknya.  
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Pimpinan organisasi sebagai role model budaya harus 

memainkan peran kunci dalam mendorong terciptanya 

polarisasi budaya dalam setiap aktivitas organisasi. Aktivitas 

organisasi akan menjadi dinamis dan memiliki atmosfir 

akademik bilamana pemimpin dapat mendorong semua 

elemen organisasi menuju budaya akademis yang semakin 

baik. Tentu hal ini harus sejalan dengan  komitmen dan 

ketulusan semua elemen yang ada untuk bergerak dalam 

lintasan kemajuan. 

Paradigma ini harus dibangun sejalan dengan semangat 

perubahan yang dikehendaki. Oleh karena itu, ada beberapa 

tema kepemimpinan dan manajemen yang harus diantisipasi 

seperti; Develop a service mentality toward both outsider 

subordinate; Keep an open mind and experiment; Develop excellent 

skills and tools; Leadership –interpersonal-political-technological; 

Cultural awareness and sensitivity; Balance between personal and 

work life; Willingness to redefine power. Mengembangkan 

mentalitas pelayanan kepada bawahan, membuka pikiran dan 

percobaan melalui banyak eksperimen, mengembangkan skill 

dan alat yang unggul, kepemimpinan-interpersonal-politik-

teknologi,  kesadaran dan sensititas budaya, adanya 

keseimbangan antara pribadi dengan kehidupan kerja, 

kesediaan untuk mendistribusi kekuasaan. 

Salah satu point penting dari tema tersebut adalah adanya 

dorongan untuk membangun kesadaran dan sensitivitas 

budaya khususnya budaya dalam organisasi. Jadi 

terbentuknya kultur akademis bisa diperoleh melalui proses 

tranformasi dan perubahan tersebut sebagai metamorfosis 

institusi akademis menuju kultur akademis yang ideal. Budaya 

itu sendiri masuk dan terbentuk dalam pribadi seorang (tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan) itu melalui adanya 

adaptasi dengan lingkungan, pembiasaan tatanan yang sudah 
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ada dalam etika aktivitas pelayanan ataupun dengan 

membawa sistem nilai sebelumnya yang kemudian masuk dan 

diterima oleh institusi tersebut yang akhirnya oleh institusi 

tersebut terbentuklah sebuah budaya akademis dalam sebuah 

organisasi. 

Berikut ini disajikan tiga elemen kepemimpinan dalam 

mendorong terbangunnya budaya akademik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 3 

Tiga Elemen Kunci Atau Parameter   Efektivitas Budaya Kepemimpinan 
 

Dalam rangka membangun kultur akademik peran kunci 

pemimpin menjadi penting. Ada tiga elemen kunci atau 

parameter efektivitas budaya kepemimpinan. Ketiga elemen 

ini saling terintegrasi satu sama lain. Ketiga elemen yang 

dimaksud yakni stabilitas internal dan kesehatan, kemampuan 

beradaptasi dengan lingkungan eksternal, prestasi sebagai 

tujuan.  Ketiga elemen ini penting dipahami, tidak hanya pihak 

elit organisasi yang memahami, melainkan harus dishare 

(dipahami, dijiwai, dan dipraktikkan bersama) di dalam 

organisasi agar menghasilkan share meanings. Achmad Shobirin 

memaknai share meaning dan asumsi dasar merupakan sumber 
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pembentukan budaya. Vijei Sathe99 lebih jauh menegaskan 

bahwa shared meanings merupakan hasil kesapahaman 

bersama yang diderivasi dari asumsi-asumsi penting yang 

berlaku di organisasi, meski asumsi-asumsi itu tidak tertulis. 

Asumsi dasar yang dijadikan pegangan anggota organisasi  

yakni keyakinan (beliefs) dan tata nilai (value). 

Peter, Dobin dan Johnson (1996) yang dikutip Sudarwan 

Danim100 bahwa pembentuk kultur akademis yakni para 

pimpinan lembaga pendidikan khususnya dalam kapasitasnya 

menjalankan fungsinya sangat berperan penting dalam dua hal 

yaitu;  a) mengkonsepsitualisasikan visi dan perubahan dan b) 

memiliki pengetahuan, keterampilan dan pemahaman untuk 

mengtransformasikan visi menjadi etos dan kultur akademis 

ke dalam aksi nyata.  

Dalam perkembangan berikutnya dapat dilihat ada 

hubungan antara budaya dengan desain organisasi suatu 

perguruan tinggi sesuai dengan design culture yang akan 

diterapkan. Untuk memahami desain organisasi tersebut, 

Harrison  dalam  McKenna101 membagi empat tipe budaya 

organisasi : 

1. Budaya Kekuasaan (Power Culture) 

Budaya ini lebih menitikberatkan pada  

sejumlah kecil pimpinan yang menggunakan 

kekuasaan yang lebih dominan dalam cara memerintah. 

Budaya kekuasaan juga dibutuhkan dengan syarat 

mengikuti esepsi dan keinginan anggota suatu organisasi. 

Misalnya, seorang dosen, dan seorang karyawan butuh 

                                                             
99

 Achmad Shobirin, ibid, hal. 130 
100

 Sudarwan Danim, Menjadi Komunitas Pembelajaran, (Jakarta ; Bumi Aksara, 

2003), hal. 74. 
101

 Harisson R., Understanding  Your Organization’s Character, (Harvard Business 

Review, May-June1972 : 119-128). dikutif langsung (atau tidak langsung) oleh Eugene 

McKenna dan Nic Beec. 
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adanya peraturan dan pemimpin yang tegas dan benar 

dalam menetapkan seluruh perintah dan kebijakannya. 

Kerena hal ini menyangkut kepercayaan dan sikap mental 

tegas untuk memajukan institusi organisasi untuk menjadi 

lebih baik. Kelaziman di institusi pendidikan lebih-lebih 

swasta yang masih menganut manajemen keluarga, 

peranan pemilik institusi begitu dominan dalam 

pengendalian sebuah kebijakan institusi akademis, 

terkadang melupakan nilai profesionalisme yang justeru 

hal inilah salah satu penyebab jatuh dan mundurnya 

sebuah lembaga pendidikan lebih-lebih Perguruan Tinggi. 

 

2. Budaya Peran (Role Culture) 

Budaya ini ada kaitannya dengan prosedur birokratis, 

seperti peraturan organisasi dan peran/jabatan/posisi 

spesifik yang jelas karena diyakini bahwa hal ini akan 

menstabilkan sistem. Keyakinan dan asumsi dasar tentang 

kejelasan status/posisi/peranan yang jelas inilah akan 

mendorong terbentuknya budaya positif yang jelas akan 

membantu menstabilkan iklim organisasi. Misalnya, tanpa 

tidak menafikan peran dosen, seorang dosen tetap jauh 

lebih cepat menerima seluruh kebijakan akademis 

daripada dosen terbang yang hanya sewaktu-waktu hadir 

sesuai dengan jadwal perkuliahan. Hampir semua orang 

menginginkan suatu peranan dan status yang jelas dalam 

organisasi. 

Bentuk budaya ini kalau diterapkan dalam budaya 

akademis dapat dilihat dari sejauhmana peran dosen 

dalam merancang, merencanakan dan memberikan 

masukan (input) terhadap pembentukan suatu nilai budaya 

kerja tanpa adanya birokarasi dari pihak pimpinan. Jelas 

masukan dari bawah lebih independen dan dapat diterima 
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karena sudah menyangkut masalah personal dan bisa 

didukung oleh berbagai pihak melalui adanya perjanjian 

psikologis antara pimpinan dengan dosen yang di 

bawahnya. Budaya peran yang diberdayakan secara jelas 

juga akan membentuk terciptanya profesionalisme kerja 

seorang dosen dan rasa memiliki yang kuat terhadap peran 

sosialnya di kampus serta aktifitasnya di luar keegiatan 

akademis dan kegiatan penelitian, serta pengabdian 

masyarakat. 

 

3. Budaya Pendukung (Support Culture) 

Budaya di mana di dalamnya ada kelompok atau 

komunitas yang mendukung seseorang yang 

mengusahakan terjadinya integrasi dan seperangkat nilai 

bersama dalam organisasi tersebut. Selain budaya peran 

dalam menginternalisasikan suatu budaya perlu adanya 

budaya pendukung yang disesuaikan dengan keyakinan, 

semangat, dan spirit anggota di bawah. Budaya 

pendukung telah ditentukan oleh pihak pimpinan ketika 

organisasi/institusi tersebut didirikan oleh pendirinya atau 

pendahulunya yang dituangkan dalam visi dan misi serta 

tujuan organisasi tersebut. Jelas di dalamnya ada keselaran 

antara struktur, strategi dan budaya itu sendiri. Dan suatu 

waktu bisa terjadi adanya perubahan dengan menanamkan 

budaya untuk belajar terus menerus (long life education) dan 

long life leaner of culture. 

 

4. Budaya Prestasi (Achievement Culture) 

Budaya yang didasarkan pada dorongan individu 

dalam organisasi dalam suasana yang mendorong eksepsi 

diri dan usaha keras untuk adanya independensi dan 

tekananya ada pada keberhasilan dan prestasi kerja. 
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Budaya ini sudah berlaku di kalangan akademisi tentang 

independensi dalam pengajaran, penelitian dan 

pengabdian serta dengan pemberlakuan otonomi kampus 

yang lebih menekankan terciptanya tenaga akademisi yang 

profesional, mandiri dan berprestasi dalam melaksanakan 

tugasnya. Kondisi ini akan memperkuat budaya akademik 

di lingkungan kampus semakin baik. Semua individu 

beorientasi pada terciptanya lingkungan kerja dengan 

prestasi kerja. prestasi kerja tidak hanya sekedar dilihat 

dari aspek akademik namun juga dari aspek non 

akademik, misalnya, ketekunan, kegigihan, keulatan, 

ketangguhan menghadapi tantangan kerja. Semua aspek 

ini akan sangat menentukan  dalam meraih prestasi kerja 

institusi. 

Budaya prestasi merupakan refleksi dari sebuah 

realitas kinerja diri individu yang telah dibangun secara 

konsisten, terus menerus, dan telah menjadi need dan 

kehidupannya dalam organisasi di mana organisasi ia 

berada.  Prestasi kerja menjadi tujuan, internalisasi budaya 

prestasi telah menjadi bagian dari orientasi kerja. Prestasi 

kerja merupakan bagian dari profesionalitas seseorang dan 

apa yang disebut sebagai personal culture telah menjadi 

profil individu dalam organisasi. 

Empat tipe budaya tersebut dapat dipandang sebagai 

instrument penting dalam meningkatkan kinerja seseorang. 

Misalnya budaya prestasi, prestasi bisa dicapai manakala 

ada kerja keras, disiplin, ulet, tekun, dan dapat 

menumbuhkan kekuatan kolaboratif antara niat dan usaha 

dalam meraih prestasi. Prestasi tidak perlu prestesius 

namun prestasi itu mulai dari yang sederhana dan rutin. 

Prestasi kerja perlu terus dibudayakan menjadi sebuah 

aktivitas yang tidak mengenal kata berhenti. Prestasi kerja 
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bagai gelombang yang terus saling menyusul. Orang 

sering latah dengan prestasi kerja yang telah dicapai 

sementara prestasi kerja harus dinamis dan membutuhkan 

prestasi dalam dimensi lain. Oleh karena itu, prestasi kerja 

sebagai prestasi komunal dari seluruh unit  lembaga. 

Prestasi unit harus saling membahu, saling mensuport, 

saling melengkapi, saling membutuhkan dan memperkuat 

sinergisitas dalam membangun iklim prestasi kerja yang 

inovatif dan produktif.    

 

C. Budaya Kerja dalam Perspektif Islam 

Sungguh banyak sekali ayat-ayat Tuhan yang secara 

tektual maupun kontekstual mengusung tentang pentingnya 

budaya kerja. Tinjauan Islam membagi budaya kerja ke dalam 

beberapa indikator seperti : 

1. Setiap pekerjaan harus unggul/professional/menjadi 

khalifah (An-Nahl : 93; Az-Zumar : 9, dan Al-An’am : 

165) 

َق َبۡػٖض  ْۡ ۡرِض َوَرَفَع َبۡػَضُلۡى َف
َ
ِي َجَػوَُلۡى َخَلَٰٓئَِف ٱۡۡل َْ ٱَّلَّ ُِ َو

ۥ  ُُ َُٰلۡىۗ إِنَّ َربََّك ََسِيُع ٱهۡػَِقاِب ِإَوٍَّ ٓ َءاحَى ُكۡى ِِف َيا َْ َۡتوُ َدَرَجَٰٖج ّّلِ
 هََغُفْرٞ رَِّحيُىۢ  

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-

penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas 

sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu 

tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya 

Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-An’am [6] : 165). 
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Allah memberikan  otoritas  menjadi penguasa-

pemimpin. Otoritas ini yang menjadi pembeda dengan 

makhluk lain. Otoritas ini tentu dengan instrumen-

intrumennya. Karena otoritas ini pemimpin dituntut untuk 

unggul dan professional. Unggul pengetahuan, skill, 

kreativitas, inovasi, dan yang tidak kalah pentingnya 

adalah tentu unggul imannya.  Professional dengan 

dipandu oleh sifat (siddiq- amanah-tablig-fathanah). 

 

2. Adanya kerja keras dan kerjasama (QS. Al-

Insyiqoq : 6, Al-Mulk : 15, An-Naba : 11 dan At-Taubah: 

105).  

ََُْنَۖ َوَشُُتَدُّوَن  ۡؤِي ًُ ۡ وَُلۡى َوَرُشَُْلُۥ َوٱل ًَ ُ َخ ى ٱَّللَّ ْ فََصرَيَ ْا وُ ًَ َوقُِن ٱۡخ
وَُْن   ًَ ا ُلَُخۡى َتۡػ ًَ ِ َهََٰدةِ َفُينَّتُِئُلى ة َٰوِِى ٱهَۡغۡيِب َوٱلشَّ  إََِلَٰ َع

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah 

dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 

(At-taubah: 105). 
 

Kata   ٱۡعَملُوا dalam ayat ini merupakan sebuah seruan 

untuk tidak malas, latah, acuh tak acuh melainkan perintah 

untuk produktif, inovatif dalam bidangnya masing-

masing. Orang yang malas merupakan dimensi orang 

tidak produktif.  Orang tidak produktif dapat menjadi 

beban bagi dirinya maupun lingkungannya. Bukan sekedar  

Allah yang akan melihat hasil kerjanya melainkan Rasul-

Nya dan bahkan mitra kerja seiman atau yang lain 

disekitarmu. Ini artinya ayat ini meinginspirasi setiap 
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orang untuk terus berkarya positif, memaksimalkan 

potensi yang dimiliki, memanfaatkan fasilitas jasadiah  

yang disediakan dan hal ini merupakan bentuk dari sikap 

kerja keras.  

 

3. Harus mendayagunakan hikmah Ilahi (Al-Baqoroh : 13) 

 ٌَ ٓ َءاَي ا ًَ ٌُ َل ٍُۡؤِي
َ
ْ أ ْٓا ُ ٌَ ٱنلَّاُس قَال ٓ َءاَي ا ًَ ْ َل ْا َُ ۡى َءاِي ُّ َ ِإَوَذا قِيَن ل

فَ  َْن  ٱلصُّ ًُ آُء َوَلَِٰلٌ َلَّ َحۡػوَ َّ َف ُى ٱلصُّ ُِ ۡى  ُّ ََلٓ إِجَّ
َ
آُءۗ أ َّ 

Artinya: Apabila dikatakan kepada mereka: 

"Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah 

beriman". Mereka menjawab: "Akan berimankah kami 

sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" 

Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh; 

tetapi mereka tidak tahu. (Al-Baqoroh : 13). 

 

Budaya kerja akan tumbuh dengan baik bilamana lahir 

dari orang-orang yang memiliki jiwa ikhlas, cerdas, tawaddu‟ 

dan suka tantangan. Orang bodoh cenderung pasif, cenderung 

hanya menerima. Sementara orang-orang yang ikhlas-cerdas 

akan cenderung inovatif dan kreatif. Inilah hikmah Allah 

berikan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan kepada 

manusia agar mereka mampu membangun kolaborasi 

fungsional dan actual (iman-akal-gerak produktif) di tengah-

tengah realitas kehidupannya. Dengan kata lain budaya kerja 

ditopang oleh kemampuan manusia untuk melakukan 

kolaborasi-integrasi-interrelasi antara (iman-akal-gerak 

produktif) secara fungsional-aktual. 
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BAB VI 

ETIKA ORGANISASI SEBAGAI PENOPANG 

BUDAYA 

 

 

A. Pendahuluan 

Kritik yang selalu muncul adalah organisasi seringkali 

gagal membuat perubahan. Gagal yang dimaksud di sini 

adalah  kegagalan dalam membuat organisasi semakin sehat. 

Organisasi yang sehat diibaratkan sebagai sebuah organ tubuh 

manusia. Salah satu organ tubuh manusia yang kurang sehat 

apalagi tidak berfungsi maka organ tubuh yang lain akan 

merasa terganggu.  

Organisasi sebagai sebuah sistem, tentu banyak sekali 

komponen-komponen yang harus dirawat dan dijaga. Semakin 

telaten cara merawat dan semakin baik cara menjaganya tentu 

komponen-komponen tersebut akan berjalan dan berfungsi 

sebagaimana mestinya. Kalau ditelusuri secara cermat, organ-

organ organisasi cukup lah banyak. Semakin banyak organ ini 

membutuhkan perawatan yang intensif. Dalam kaca mata 

manajemen ada beberapa komponen yang ada seperti, man, 

method, machine, money, dan market. Semua komponen ini 

harus seirama, sejalan dengan konsep manajemen organisasi 

yang dikehendaki dan dituju. Strong organization akan 

melahirkan produktivitas, produktivitas yang banyak akan 
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mendatangkan energy positif, misalnya, komunikasi semakin 

efektif, semua orang bertanggung jawab, bekerja dengan 

optimal, saling menghargai. Energy inilah yang akan 

mendorong semua komponen tersebut akan bergerak lebih 

cepat melampui dari biasanya. Dan inilah salah satu factor 

yang penulis sebut organisasi yang sebagai pialang budaya. 

 

B. Etika dalam Organisasi 

Istilah etika dalam organisasi merupakan istilah baru. 

Sesungguhnya organisasi merupakan ruang hampa dan mati 

jika tidak dihidupkan. Semua orang, di mana dalam organisasi 

ada system, ada interaksi dalam sistem. Selama berinteraksi 

ada aturan main yang dibangun, dipatuhi, dijunjung, dan 

dijalankan. Jika ditelisik sebenarnya banyak sekali benturan 

budaya, adat, tata laku dalam organisasi, ada prinsip individu, 

dan masih banyak lagi benturan-benturan yang lain.  

Kolektivias kerja sama diperlukan tata aturan yang telah 

disepakati bersama, agar setiap usaha menghasilkan kepuasan 

bersama. Tata aturan, tertib kolektif, atau kode etik dalam 

berorganisasi sering dikenal dengan nama etika. Aturan itulah 

yang mengikat agar setiap anggota tidak menuruti 

kehendaknya sendiri. Menjaga ketertiban bersama itulah yang 

menjamin kelanggengan sebuah organisasi. 

Dalam menjalankan roda organisasi, etika memainkan 

peranan yang penting dalam kehidupan berorganisasi. Etika 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan derap sebuah 

organisasi. Antara etika dan organisasi dapat 

berkorespondensi. Saat etika dijunjung bersama-sama, maka 

organisasi akan tumbuh mekar sejalan dengan perkembangan 

lingkungan organisasi. Saat aturan yang telah disepakati 

bersama ada ada yang melanggar, saat itulah organisasi akan 
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dicederai. Seperti rayap yang tumbuh dan berkembang dalam 

sebuah kayu. Tampak kokoh dari luar, tapi keropos di dalam. 

Biasanya etika menjelma dalam bentuk tata tertib atau 

yang lebih mengikat dengan kode etik. Norma berperilaku 

atau kode etik haruslah menjadi pedoman praktek aktual 

setiap aktivitas organisasi.  Etika ini menjadi milik bersama, 

dijaga, dan dirawat bersama. Pimpinan memiliki kewajiban 

untuk berperilaku menjadi suri tauladan, nilai hidup bersama, 

dan sekaligus menjadi pendorong dalam kelangsungan 

organisasi. 

Kode etik menjadi landasan dalam etika berorganisasi. Di 

lembaga-lembaga yang survive, etika adalah sebuah ruh atau 

nyawa. Tanpa etika, organisasi seperti kumpulan orang yang 

memiliki kehendak sendiri-sendiri. Organisasi tanpa aturan. 

Siapa yang memiliki fower, dia akan menang dan mengatur 

sesuai dengan caranya sendiri. Makanya, etika sangat perlu 

sosialisasikan kepada semua anggota organisasi bahkan 

kepada masyarakat luas. Informasi ini penting  sehingga 

siapapun yang masuk akan mengetahui kode etik yang 

berlaku dalam organisasi tersebut. 

Sejatinya etika itu sendiri memiliki arti watak atau 

kebiasaan. Orang menyebutnya etiket. Tapi kata ini sekarang 

jarang dipakai. Watak atau kebiasaan manakala muncul bila 

orang yang bersangkutan sering bergaul, berinteraksi dengan 

orang lain. Sehingga menjadi kebiasaan. Karena sudah biasa 

dilakukan dalam setiap pergaulan, maka etika justeru sering 

dipakai untuk profesi tertentu. Misalnya etika kedokteran, 

etika hukum, etika jurnalistik dan sebagainya. Etika juga erat 

hubungannya dengan nilai baik dan buruk, benar dan salah, 

jujur dan tidak jujur, amanah dan tidak amanah, dalam 

melakukan suatu tindakan yang ada dalam lingkungan 

organisasinya. Orang yang berinteraksi dengan sesama, orang 
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tersebut dapat menunjukkan perilaku yang dinilai baik atau 

buruk, benar atau salah dan seterusnya. 

Kendati demikian, etika hidup dalam siklus organisasi, 

etika ada di mana-mana, etika bagai virus yang siap menyapa 

dan melekat di mana saja.  Organisasi yang menjunjung etika 

akan melahirkan suasana harmonis, serasi. Tanpa dikomando, 

akan jalan dengan sendirinya. Etika memberikan ruang orang 

untuk saling memahami, saling mengayomi, saling 

melengkapi jika ada kekukarangan. Organisasi bagaimana 

badan, satu unit  yang kurang berfungsi yang lain akan 

merasakan  dampaknya.  

Nabi mengajarkan: Orang muslim itu bersaudara dengan 

muslim yang lain. Jika terusik yang satu maka terusik yang 

lain. 

Demikian juga nabi memberikan serpihan mutiara bahwa 

akhlak telah menjadi media perekat dalam berorganisasi, 

perekat harmonisasi, pengikat komitmen, peredam konflik, 

dan menjauhkan buruk sangka (negative thanking). Organisasi 

merupakan rumah keberagaman suku, etnis, agama, 

keyakinan. Yang mampu menyatukan itu semua adalah 

adanya etika organisasi.  

Etika bisa jalan bilamana dipahami, diinternalisasikan dan 

dilaksanakan dan terus dilakukan. Namun perlu menjadi 

catatan bahwa manusia menentukan pilihan biasanya 

berpedoman pada nilai-nilai personal (personal value) orang 

tersebut. Artinya setiap orang pasti memilih kerja sesuai 

dengan kompetensi dan nilai-nilai personalnya. Dalam bahasa 

perilaku organisasi, kesesuaian antara kompetensi dan nilai 

personal dengan tempat kerja disebut sebagai person job fit.102  

                                                             
102

 Achmad Sobirin, 2009,  Budaya Organisasi, Pengertian, Makna dan Aplikasinya 

dalam Kehidupan Organisasi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. hal, 284.  
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Kecocokan dan keselarasan antara nilai-nilai personal dengan 

nilai-nilai organisasi merupakan instrumen penting dalam 

mengelola dan mengarahkan orang-orang untuk mencapai 

tujuan organisasi.  Ellen Wallach dalam Sobirin103 menemukan 

bahwa perkerjaan karyawan akan lebih jauh lebih efektif jika 

terdapat kecocokan antara motivasi karyawan dengan budaya 

organisasi berjalan. 

Ada beberapa point penting yang perlu dipahami ketika 

menilik tentang etika organisasi di antaranya: pertama; 

kebersamaan, kebersamaan bersifat universal. Tidak mengenal 

pada organisasi tertentu dan setiap organisasi memiliki 

karakteristik dan style yang berbeda dengan organisasi 

lainnya, meskipun bisa jadi sama-sama bidang yang dilakukan 

atau dikerjakan. Kebersamaan juga tidak harus kerja dalam 

waktu dan tempat yang sama, karena kemajuan teknologi 

informasi saat ini sangat membantu dan menjadi jembatan 

dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. 

Kedua; kepatutan, organisasi adalah kumpulan orang yang 

beragam. Setiap orang memiliki karakter sendiri-sendiri. Sifat 

dan karakter melahirkan perilaku, dan perilaku menunjukkan 

identitas orang tersebut. Karena terdiri dari beberapa orang, 

maka organisasi perlu mengatur tata kerja agar terjadi 

keselarasan  dan kepatutan dalam langkah melakukan 

program kerjanya. Keselarasan, kepatutan dan sikap saling 

mengerti akan berdampak kerja menjadi efektif dan efisien. 

Tidak berlarut-larut dalam segi teknis yang akan menghambat 

laju organisasi. Ketiga: Kebersamaan, organisasi membutuhkan 

team work yang kuat. Team work yang kuat memerlukan 

kebersamaan. Kebersamaan sebagai bentuk kerja antar orang. 

Kebersamaan tidak sekedar dimaknai sebagai kerja bareng 
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melainkan sebagai bentuk adanya fungsi-fungsi unit berjalan 

sesuai dengan tufoksinya. Kebersamaan lebih berfungsi 

manakala setiap orang memiliki bidang garapannya sendiri. 

Tidak saling mengganggu unit lainnya, bahkan mereka harus 

lebih aktif saling membantu, koordinasi antar unit. 

Kebersamaan juga tidak harus kerja dalam waktu yang sama. 

Karena kemajuan teknologi informasi saat ini sangat 

membantu dan menjadi jembatan dalam melakukan dan 

menyelesaikan pekerjaan.  

Keempat, Komitmen. Bill Greach dengan konsep lima pilar 

dalam Bukunya Total Quality Management menawarkan 

gagasan yakni dari lima pilar mutu yakni, output, proses, 

organisasi, leadership dan komitmen. Komitmen menjadi kata 

kunci untuk menjalankan empat pilar yang lain. Komitmen 

bagian dari etika organisasi. Bila komitmen lemah berdampak 

pada produktivitas organisasi rendah. Produktivitas rendah 

akan melemahkan sendi-sendi kehidupan organisasi tidak 

berfungsi. Inilah yang penulis sebut sebagai organisasi yang 

sakit.  

 

C. Etika dan Budaya 

Dua kata ini dalam perspektif bisa berdiri sendiri atau bisa 

saling melengkapi. Etika bisa menjadi budaya yang melekat 

pada seseorang sementara budaya organisasi bisa menjadi 

etika. Banyak sekali budaya organisasi yang kurang beretika. 

Pengalaman dan pengamatan penulis selama diberikan 

amanah, contoh paling sederhana buang sampah di sembarang 

tempat kendati sudah banyak tempat sampah disediakan, 

bebas merokok, tempat parkir yang semrawut dan toilet yang 

kurang dirawat. Seperti hal ini tidak ada sangkut pautnya 

dengan “apakah ini termasuk dosa atau tidak” namun yang 

nyata dirasakan adalah merupakan bentuk budaya yang 
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kurang sehat. Budaya yang kurang sehat bisa saja akan 

dipersepsikan oleh orang kurang beretika. Tentu tanpa 

menafikan keinginan untuk berubah menjadi lebih berbudaya 

dan beretika. 

Dan bahkan dalam konteks yang lebih luas seperti, sopan 

santun di mana pun misalnya di jalan, di traffic light semua ini 

merupakan contoh kongkrit untuk membangun budaya yang 

beretika. Di organisasi pun ada sopan satun, ada tata krama 

dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Meminjam istilah 

manajemen Yum yang dikutif Achmad Sobirin104 mengatakan 

bahwa perubahan dimulai dengan membangun satu set nilai-

nilai bersama sebagai bagian untuk membangun satu budaya, 

merubah penggunaan nama jabatan pada setiap level 

organisasi, menciptakan sistem manajemen baru, membangun 

budaya apreasiasi, mengaitkan sistem imbalan. Mengukur 

efektivitas dan komitmen para manajer senior dengan sistem 

nilai yang dibangun.   

Demikian juga Achmad Sobirin mengutip pendapat 

Nicolas Ederle,105  menegaskan bahwa keselarasan core value 

dan core purpose bersinergi dalam perangkat dasar organisasi. 

Core value sebagai perangkat dalam membatasi aktivitas 

organisasi, sekaligus menjadi rambu-rambu aktivitas 

organisasi sementara core purpose sebagai arah tujuan 

organisasi menjadi guideline untuk menentukan arah dan 

kebijakan organisasi.  Keselarasan akan menghasilkan 

kesesuaian antara sikap dan perilaku. Hasnun mengutip riset 

Gordon106 bahwa dampak budaya pada kinerja organsasi 

dimotivasi oleh budaya yang mampu mendorong suksesnya 

perusahaan Jepang di akhir 1970-an. Dan sebaliknya, 

                                                             
104
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 Hasnun Jauhari Ritonga, 2015. Manajemen Organisasi Pengantar Teori dan 

Praktek. Medan: Perdana Publishing. 145. 
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penurunan kinerja organisasi bisnis di Amerika Utara dan 

Eropa. Orang Jepang sanggup berkorban dengan bekerja 

lembur tanpa mengharap bayaran. Mereka merasa lebih 

dihargai jika diberikan tugas pekerjaan yang berat dan 

menantang. Bagi mereka jika hasil produksi meningkat dan 

perusahaan mendapat keuntungan besar, secara otomatis 

mereka akan mendapat balasan yang setimpal.  
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