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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

Sekolah mempunyai tugas penting dalam menyiapkan siswa-siswi untuk 

kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan mulai jenjang pendidikan 

sekolah dasar. Pendidikan dasar menurut Ihsan (2008:22), adalah pendidikan yang 

memberikan pengetahuan, keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang 

diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pendidikan menengah. Hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh sekolah melalui 

strategi agar output dari sekolah tersebut mempunyai sikap dasar yang baik dalam 

bermasyarakat dan siap mengikuti pendidikan menengah. Strategi yang dilakukan 

tentunya akan mempengaruhi kualitas dari sekolah tersebut. 

Untuk mewujudkan sekolah yang mempunyai kualitas, meningkatkan 

budaya sekolah yang memiliki nilai atau dampak positif sangatlah penting. 

Menurut Kasali (dalam Muhaimin 2010:54), nilai-nilai yang menjadi pilar budaya 

sekolah meliputi inovatif, adaptif, bekerja keras, peduli terhadap orang lain, 

disiplin, jujur, berwawasan luas, inisiatif, kebersamaan, tanggung jawab, rasa 

memiliki, komitmen terhadap lembaga,  saling pengertian, semangat persatuan, 

memotivasi dan membimbing. Budaya sekolah adalah pengetahuan dan hasil 

karya komunitas sekolah. Pengetahuan yang dimaksud ialah mewujudkan sikap 
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dan perilaku nyata sekolah, sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang dapat 

dijadikan cermin bagi seluruh warga sekolah. Tujuan meningkatkan budaya 

sekolah adalah agar terciptanya budaya sekolah yang efektif. Budaya sekolah 

efektif yang dimaksud adalah sekolah yang mampu meningkatkan dan 

mengembangkan potensi akademik maupun non akademik yang dimiliki siswa 

melalui pembiasaaan budaya sekolah sehingga tercapai tujuan sekolah. Budaya 

sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak dan citra sekolah tersebut dalam 

masyarakat luas.  

Guru mempunyai tugas yang sangat besar dalam mendidik siswa. Di 

sekolah, seorang guru sangat berpengaruh besar, karena dalam pendidikan, guru 

adalah pelaksana. Guru tidak hanya mempunyai tugas memberikan pengetahuan 

akademik saja, akan tetapi guru seharusnya dapat memberikan pengetahuan nilai-

nilai hidup bermasyarakat seperti sopan santun dan nilai-nilai moral yang berlaku 

di masyarakat secara konkret agar siswa dapat memiliki tingkah laku yang baik.  

Dalam hidup bermasyarakat tingkah laku setiap orang akan dinilai, dan 

sangatlah penting jika setiap anak memiliki perilaku yang baik. Perilaku 

seseorang tergantung pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sejak dini. Guru 

mempunyai tugas tidak hanya sebagai pengajar, akan tetapi juga mendidik siswa, 

agar pendidikan yang dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam 

UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 pasal 3, Pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, pembelajaran yang dilakukan di 
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sekolah tidak hanya akademik saja tetapi non akademik juga. Dengan begitu 

bukan kemampuan akademik saja yang berkembang, tetapi non akademik siswa 

akan berkembang. 

Budaya sekolah bukan hanya menunjukkan mana yang baik dan mana 

yang buruk, tetapi dengan menanamkan kebiasaan yang baik dan siswa dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku, etika dan karakter yang 

baik harus di bina sejak dini dan ditindak lanjuti dijenjang sekolah agar lebih baik. 

Budaya yang ada dalam sekolah adalah pembiasaan  yang ditetapkan oleh sekolah 

agar meningkatkan mutu sekolah tersebut. Budaya sekolah merupakan ciri khas 

dari sekolah tersebut dan akan mempengaruhi lulusan sekolah tersebut. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Mayer dan Rowen dalam  Suherman (2008:24) 

“budaya sekolah merupakan jiwa (spirit) sebuah sekolah yang memberikan makna 

terhadap kegiatan kependidikan sekolah tersebut, jika budaya sekolah lemah maka 

ia tidak kondusif bagi pembentukan sekolah efektif. Sebaliknya budaya sekolah 

yang kuat akan menjadi fasilitator bagi peningkatan sekolah efektif”. Sehingga 

sebuah sekolah akan berkembang jika ada budaya sekolah yang memberikan 

makna kegiatan sekolah tersebut dan menjadi fasilitator bagi peningkatan sekolah 

menjadi efektif dan kondusif. 

Sekolah sebagai suatu organisasi, memiliki budaya tersendiri yang 

dibentuk dan dipengaruhi oleh nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, kebijakan-

kebijakan pendidikan, dan perilaku orang yang berada di dalamnya. Sehingga 

nilai-nilai yang ada dalam kebijakan pendidikan yang dilakukan melalui 

pembiasaan menjadi sebuah budaya yang terus dilakukan oleh sekolah. Menurut 

Zamroni (2003:149) dalam Wiwin (2011), mengatakan bahwa kebiasaan-
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kebiasaan, nilai-nilai, norma, ritual, mitos yang dibentuk dalam perjalanan 

panjang sekolah disebut budaya sekolah. Budaya sekolah dipegang bersama oleh 

kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan siswa sebagai dasar mereka dalam 

memahami dan memecahkan berbagai persoalan yang muncul di sekolah. Sekolah 

menjadi wadah utama dalam transmisi kultural antar generasi. Budaya sekolah 

yang dilakukan seluruh warga sekolah, tidak akan berjalan dengan lancar jika 

tidak ada seorang guru yang mendidik siswa-siswi di sekolah agar mengikuti 

budaya sekolah yang ada. Guru sebagai salah satu komponen di sekolah yang 

berperan penting dalam proses belajar mengajar. Guru merupakan orang terdekat 

siswa, sehingga siswa akan selalu mematuhi perintah dari gurunya. 

SD Negeri Kauman 1 Malang merupakan salah satu sekolah dasar favorit 

yang ada di kota Malang. Sekolah ini dulunya menjadi sekolah RSBI (Rintisan 

Sekolah Berbasis Internasional) dan sekarang sekolah ini menjadi sekolah 

Adiwiyata di kota Malang. Untuk menjadi sekolah favorit, tentunya sekolah 

mempunyai prestasi akademik maupun non akademik. Menurut Ibu Rs salah satu 

guru di SDN Kauman 1 Malang mengatakan, “Sekolah ini sekarang menjadi 

sekolah sasaran di kota Malang, dan telah menuju menjadi sekolah pembina”. 

Dengan sejumlah prestasi yang telah diraih tentunya mempunyai strategi dalam 

menjalankan perannya sebagai sekolah efektif. Sekolah dapat dikatakan efektif 

apabila terdapat kesesuaian dan ketepatan antara tujuan dan pencapaiannya. 

Dengan dilaksanakannya pembiasan-pembiasan yang mempunyai pengaruh atau 

dampak positif kepada siswa-siswi, hal ini dapat mempengaruhi karakteristik para 

siswa. Pembiasaan yang dilakukan sejak dahulu telah menjadikan sekolah ini 

mempunyai budaya sekolah yang menjadi ciri khas dari sekolah ini. Kekhasan 
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budaya sekolah tidak lepas dari visi, misi, tujuan dan proses pendidikan yang 

berlangsung di sekolah.  

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 18 November 2015 di SDN 

Kauman 1 Malang, siswa-siswi saat ini banyak yang terpengaruhi oleh teknologi 

modern. Dengan adanya budaya sekolah dapat meminimalisir pengaruh dari 

perubahan zaman dan lingkungan mereka. Orang tua siswa tentunya menyadari 

bahwa anak-anak mereka di zaman sekarang ini banyak terpengaruh hal-hal 

negatif dan perilaku anak-anak zaman sekarang lebih buruk. Untuk itu siswa 

membutuhkan pembiasaan yang dapat membentuk perilaku yang baik sesuai 

dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sehingga mereka mempunyai bekal 

untuk jenjang berikutnya. Dengan dilaksanakannya berbagai pembiasaan yang 

positif melalui budaya sekolah, diharapkan siswa-siswi menjadi terbiasa 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Penelitian mengenai peran guru dan budaya sekolah pernah dilakukan oleh 

Dwi Retno Rahayu mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas  

Muhammadiyah Malang. Akan tetapi penelitian terdahulu tersebut dilakukan di 

SDN Mojolangu 1 Malang, pada tahun 2013. Penelitian ini membahas Peran guru 

dalam budaya sekolah untuk menumbuhkan karakter siswa di SDN Mojolangu 1 

Malang. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, guru merupakan seseorang 

yang mempunyai tugas dan peran yang sangat besar dalam pendidikan seorang 

siswa. Keberhasilan dari siswa di pengaruhi oleh peran seorang guru dalam 

menjalankan tugasnya. Akan tetapi hal tersebut tidak akan maksimal jika tidak 

didukung oleh peran orang tua, lingkungan masyarakat dan siswa itu sendiri. 

Peran guru dalam menjalankan pembiasaan-pembiasaan budaya sekolah 
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mempunyai kendala dari siswa yang terpengaruh oleh lingkungan tempat tinggal 

mereka, kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya pengawasan dari orang 

tua, dan perkembangan IPTEK yang semakin maju dan mempunyai dampak 

negatif jika tidak dalam pengawasan orang tua. 

Dengan demikian, di SD Negeri Kauman 1 Malang dibutuhkan peran guru 

sebagai pelaksana baik secara teknis maupun non teknis, sehingga diharapkan 

dapat mengatasi kendala pelaksanaan budaya sekolah yang bersifat positif dan 

dapat memberikan pengaruh besar yang positif untuk siswa-siswi. Berdasakan hal 

tersebut maka penelitian ini berjudul “Analisis Peran guru dalam pelaksanaan 

budaya sekolah di SD Negeri Kauman 1 Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan budaya sekolah yang ada di SDN Kauman 1 Malang?  

2. Bagaimana peran guru dalam pelaksanaan budaya sekolah di SDN Kauman 1 

Malang? 

3. Apa kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan budaya sekolah di SDN 

Kauman 1 Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan budaya sekolah yang ada 

di SDN Kauman 1 Malang 

2. Untuk mengetahui peran guru dalam pelaksanaan budaya sekolah di SDN 

Kauman 1 Malang 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan budaya 

sekolah di SDN Kauman 1 Malang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan dan masukan dalam 

bidang pendidikan khususnya dalam pengembangan budaya sekolah di SDN 

Kauman 1 Malang. Dengan demikian, budaya sekolah yang ada di SDN 

Kauman 1 Malang menjadi lebih baik lagi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi kepala sekolah 

Sebagai masukan yang dapat di pergunakan dalam pengembangan 

manajemen organisasi sekolah. Kepala sekolah merupakan pemimpin dalam 

organisasi pendidikan (sekolah) tersebut. 
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b. Bagi guru 

Agar guru dapat bertanggung jawab dengan profesinya dan menjalankan 

peran sebagai seorang guru sesuai dengan tugas dan kewajibannya.  

c. Bagi siswa 

Siswa mampu menjalankan budaya-budaya yang ada disekolah dengan baik. 

Sehingga siswa-siswi terbiasa dengan kebiasaan atau budaya yang positif 

dalam kesehariannya. 

 

1.5 Batasan Masalah  

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah menganalisis atau 

mengidentifikasi peran guru dalam pelaksanaan budaya sekolah yang 

dilaksanakan melalui kegiatan rutin dan kegiatan spontan, agar siswa-siswi 

mempunyai kebiasaan yang positif, sehingga terbiasa dalam kesehariannya.  

 

1.6 Definisi Operasional 

a. Guru 

Guru adalah seseorang yang dapat memberikan ilmu pengetahuan, contoh, 

panutan dan mendidik agar siswa-siswinya mempunyai pengetahuan yang 

luas dan beragam. 

b. Peran Guru 

Guru sebagai pendidik, sebagai fasilitator, juga membantu mengembangkan 

aspek pribadi siswa. 

 



9 
 

 

 

c. Budaya 

Budaya merupakan pandangan hidup (way of life) yang dapat berupa nilai-

nilai, norma, kebiasaan, hasil karya, pengalaman, dan tradisi yang mengakar 

di suatu masyarakat dan mempengaruhi sikap dan perilaku setiap 

orang/masyarakat tertentu.  

d. Budaya sekolah 

Budaya sekolah adalah pembiasaan yang tercipta dari kebiasaan yang 

memiliki aturan, norma, nilai, dan etika yang berlaku di sekolah. 


