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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditengah zaman yang penuh dengan masalah kemanusiaan ini ada yang di

sebut dengan kecerdasan spiritual setelah kecerdasan jasmani,rasio dan emosi.

Karena berbagai permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh tiga

kecerdasan tersebut, masalah kemanusiaan yang tidak dapat diselesaikan tersebut

adalah masalah kebahagiaan, ketenangan, penderitaan dan berbagai masalah lain.

Kecerdasan emosi memang dapat mendatangkan rasa bahagia dan tenang, tetapi

hanya sementara.1

Karena itu wajar sekali jika orang barat selama ini, pada awal abad ke dua

pulu satu ini, sudah mulai membincangkan aspek metafisika yang dahulu pernah

dicoret dari diskursus kehidupan mereka. Dengan diakuinya kembali metafisika

oleh barat, mereka kini telah mengakui kecerdasan keempat setelah kecerdasan

jasmani, rasio dan emosi, kecerdasan yang keempat itulah yang disebut dengan

kecerdasan spiritual (spiritual intellegence). karena itu “gambaran untuh

kecerdasan manusia akan lengkap dengan perbincangan mengenai kecerdasan

spiritual”2 kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan

memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan

perilaku dan hidup seseorang dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya,

1 Wahyuni Nafis Muhamad, 9 Jalan Untuk Cerdas Emosi Dan Cerdas Spiritual Cetakan 1
Hikmah (Pt Mizan Publika) Jakarta April 2006 Rabi Al-Awal 1427 H.144

2 Zohar Danah dan Marshall, SQ Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam Berfikir
Integralistik Dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan, Jakarta, Pustaka Mizan, 2001. H.3
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kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih

bermakna dibandingkan dengan yang lain.3 Karenaitu zohar dan Ian Marshall

menegaskan sebagaimana goleman menyatakan, bahwa kecerdasan emosi

merupakan persyaratan dasar untuk menggunakan kecerdasan rasio secara efektif.

Bahwa kecerdasan spiritual adalah landasan untuk memfungsikan kecerdasan

rasio dan emosi secara efektif4 jadi, spiritual intellegence adalah kecerdasan

tertinggi manusia.

Manusia  sebagai   makhluk  sosial  pada   dasarnya  mempunyai  sifat

untuk bersosialisasi, bekerja sama, dan membutuhkan keberadaan manusia

lainnya. Untuk itu keberadaan sebuah organisasi sangat diperlukan sebagai  suatu

wadah yang dapat menghimpun atau  mempermudah manusia  dalam

bersosialisasi dan  bekerja sama. Organisasi merupakan  suatu sarana  yang

beranggotakan orang-orang  yang bekerja sama  untuk  mencapai  tujuan

bersama.  Menurut  Robbins,  organisasi  merupakan “..Consciously coordinated

social entity with a relatively identifiable boundary, that functions on  a relatively

continuous basis  to acnieve  a common  goals or  a set  of goals”, Robbins

mengemukakan bahwa “organisasi  merupakan entitas  sosial. Unit- unit   dari

organisasi   terdiri  atas   orang   atau   sekelompok   orang   yang   saling

berinteraksi.  Interaksi  tersebut  terkoordinasi  secara sadar  artinya  dikelola

dalam upaya mencapai tujuannya”5.

3 Ibid H. 4
4 Ibid H. 4
5 Robbins Stephen P dan Judge Timothy A, Perilaku Organisasi, Cetakan Ke 2, Jakarta,

Salemba Empat, 2008. H. 23
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Organisasi dalam kegiatan pencapaian tujuannya, faktor yang  paling

penting adalah  sumber daya  manusia,  karena sebaik  apapun  sebuah organisasi,

sebanyak apapun sarana  prasarana yang dimiliki  organisasi, tanpa adanya  peran

dari sumber daya manusia (pegawai)  semua itu tidak akan berjalan  dengan baik,

karena sumber daya   manusia  berperan   sebagai   motor  penggerak   bagi

kehidupan  organisasi, manusialah yang  mengatur dan menjalankan  sarana dan

prasarana  yang ada dalam organisasi6.

Tanpa  adanya  sumber daya  manusia,  sumber  daya-sumber  daya  lain

yang  dimiliki  oleh organisasi  tidak  akan  dapat  berjalan. Oleh  karena  itu,

dalam upaya mendukung  pencapaian  tujuan organisasi  tersebut, diperlukan

sumber daya manusia yang  berkualitas dan  profesional. Sumber  daya manusia

yang  berkualitas dan  profesional   cenderung  memiliki   kinerja  yang  lebih

baik,  sehingga   upaya peningkatan kualitas  sumber daya manusia  sangat

penting untuk  diperhatikan oleh pimpinan  organisasi.   Sumber  daya  manusia

yang  ada   dalam  organisasi  harus senantiasa  diberdayakan   dan

dikembangkan  agar   menjadi   sumber  daya   yang kompetitif7.

Keberhasilan suatu organisasi  sangat erat kaitannya  dengan kualitas

kinerja para  anggotanya, sehingga  organisasi  dituntut  untuk  selalu

mengembangkan dan meningkatan  kinerja dari  para anggotanya.  Kinerja  berarti

hasil kerja  yang dapat ditampilkan  atau penampilan  kerja seseorang  pegawai.

Dengan demikian,  kinerja seorang  karyawan  dapat diukur  dari  hasil  kerja,

hasil  tugas,  atau hasil  kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Kinerja pegawai

6 Ibid H. 25
7 Schein, E. H."Leadership and Organizational Culture," The Leader of the Future, Jossey

Bass, San Fransisco, 1996. H. 68
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yang tinggi akan  mendukung  produktivitas  organisasi,  sehingga  sudah

seharusnya  pimpinan organisasi senantiasa    memperhatikan   peningkatan

kinerja   anggotanya   demi kemajuan organisasi. Peningkatan kinerja para

anggota juga erat kaitannya  dengan cara bagaimana organisasi mengembangkan

budaya sekolah yang ada. Setiap   organisasi    memiliki   ciri   khas    yang

membedakannya   dengan organisasi lain, ciri khas  ini menjadi identitas bagi

organisasi. Ciri  khas inilah yang dinamakan  budaya  organisasi. Budaya

organisasi  mengacu  pada  hubungan  yang unik dari norma-norma,  nilai-nilai,

kepercayaan dan cara  berperilaku yang menjadi ciri  bagaimana   kelompok  dan

individu   dalam  menyelesaikan  sesuatu. Budaya sekolah mengandung  nilai-

nilai  yang harus  dipahami, dijiwai,  dan dipraktikkan bersama   oleh    semua

individu / kelompok   yang    terlibat   didalamnya8.

Budaya berhubungan  dengan  bagaimana  organisasi  membangun

komitmen  mewujudkan visi,  memenangkan  hati   pelanggan,  memenangkan

persaingan  dan  membangun kekuatan  perusahaan. Budaya  menentukan

kemajuan  setiap organisasi, tidak peduli apapun jenis organisasi tersebut. Budaya

sekolah dibentuk  dari filosofi organisasi  dan nilai-nilai yang  dianut oleh sumber

daya  manusia   di  dalam  organisasi,   akan  tetapi  peran   dari  pimpinan  atau

top manajemen sangat besar dalam pembentukan budaya sekolah. Budaya yang

ada  pada suatu organisasi  akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan  dan

cara  para  pekerja   berperilaku  serta   menyebabkan  para   pekerja memiliki cara

pandang yang sama dalam melaksanakan aktivitas  pekerjaan. Budaya sekolah

8 Rahmayani, teori budaya organisasi. Jakatra http://jurnal-
sdm.blogspot.com/2009/04/teori-budaya-organisasi.html. (diakses 31 maret 2016), 2016.
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juga akan memiliki dampak pada efisiensi dan efektivitas organisasi. Budaya

organisasi  juga   berkaitan   erat  dengan   pemberdayaan   pegawai (Employee

Empowerment)  di suatu  organisasi. Budaya sekolah dapat membantu kinerja

pegawai,   karena  menciptakan   suatu  tingkat   motivasi  yang   besar  bagi

pegawai    untuk    memberikan   kemampuan    terbaiknya    dalam

memanfaatkan kesempatan  yang  diberikan  oleh  organisasinya.  Nilai-nilai

yang  dianut  bersama membuat pegawai merasa  nyaman bekerja, memiliki

komitmen  dan kesetiaan serta membuat pegawai berusaha lebih keras,

meningkatkan kinerja dan kepuasaaan kerja pegawai  serta   mempertahankan

keunggulan  kompetitif.   Semakin  kuat budaya sekolah,  semakin  besar

dorongan  para  pegawai untuk   maju  bersama  dengan organisasi.  Berdasarkan

hal  tersebut,  pengenalan, penciptaan,  dan  pengembangan budaya   organisasi

dalam   suatu   organisasi   mutlak   diperlukan   dalam   rangka membangun

organisasi  yang  efektif dan  efisien sesuai  dengan visi  dan misi  yang hendak

dicapai9.

Budaya  organisasi  sebaiknya  dimiliki  oleh  perusahaan  termasuk

instansi pemerintah agar  pegawai memiliki  nilai-nilai, norma,  acuan, pedoman

yang harus dilaksanakan. Budaya sekolah juga sebagai pemersatu pegawai,

peredam  konflik dan   motivator    pegawai   untuk   melaksanakan    tugas

dengan   baik,    sehingga berpengaruh positif  terhadap perilaku  dan kinerja

pegawai. Suatu perusahaan  atau organisasi yang  memiliki budaya  yang kuat

akan menghasilkan  kinerja  yang baik dalam jangka  panjang. Budaya  yang kuat

9 Schein, E. H."Leadership and Organizational Culture," The Leader of the Future, Jossey
Bass, San Fransisco, 1996. H. 74
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artinya seluruh  karyawan memiliki  satu persepsi   yang   sama   dalam

mencapai   tujuan   perusahaan.   Kesatuan   persepsi didasarkan  pada kesamaan

nilai yang  diyakini,  norma yang  dijunjung tinggi,  dan pola perilaku yang ditaati.

Budaya yang kuat merupakan  kunci kesuksesan sebuah organisasi. Menurut

Ndraha,  budaya   yang  kuat  mempunyai  3   ciri,  yaitu:  Kejelasan  nilai-nilai

dan keyakinan (Clarity  of Ordering); Penyebaran nilai-nilai  dan keyakinan

(Extent Of Ordering); Kekokohan  nilai-nilai inti dan  keyakinan (Core Values

Being Intensely Held) Budaya  yang kuat  ditandai oleh  nilai-nilai inti   yang

dipegang teguh   dan disepakati  secara  luas  dalam sebuah   organisasi,  semakin

banyak  anggota  yang menerima nilai-nilai  inti  dan  semakin besar komitmen

mereka terhadap nilai-nilai tersebut   dan semakin  kuat budayanya.  Pegawai

yang sudah memahami  keseluruhan nilai-nilai  organisasi  akan menjadikan

nilai-nilai  tersebut sebagai suatu kepribadian organisasi. Nilai dan keyakinan

tersebut akan diwujudkan10.

Saat ini hampir seluruh lembaga pendidikan memiliki budaya sekolah

yang serupa, entah disebabkan karena perubahan kurikulum atau mungkin karena

pengaruh nilai-nilai yang ditanamkan dalam lembaga bahkan mungkin pengaruh

dari perkembangan ilmu dan tekhnologi.

Nilai-nilai yang tertanan dalam budaya sekolah mempengaruhi anggota

yang ada dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini yang kemudian menjadi focus

utama mengenai nilai-nilai yang tertanam di lembaga pendidikan, apakah

memiliki pengaruh terhadap peserta didik, dalam observasi dilapangan di temukan

10 Ibid Hal :79
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bahwa perilaku pelajar menunjukan hal yang positif didalam lingkungan sekolah,

contohnya anata lain :

a. Siswa terlihat ramah antara siswa yang satu dan yang lainya.

b. Saling menyapa apabilah bertemu

c. Sopan dalam bertingkah

d. Berbusana muslimah bagi siswi11

Dari hasil pengamatan diatas menunjukan bahwa nilai-nilai budaya

sekolah dapat mempengaruhi siswa dalam lingkungan sekolah namun lain halnya

dilingkungan masyarakat peneliti menemukan hal berbedah, perilaku siswa

menunjukan hal yang negative seperti :

a. Pergaulan siswa tergolong bebas.

b. seks diusia sekolah.

c. hamil diluar nikah.

d. perokok dan lain sebagainya.12

Dari uraian diatas maka penulis menganggap penting untuk melakukan

pengkajian dengan melihat fakta yang terjadi dilembaga pendidikan sehingga

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “penaruh budaya

sekolah terhadap kecerdasan spiritual siswa Di SMA Negeri 1 Bondoala”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat

dirumuskan adalah :

1. Bagaimana implementasi budaya sekolah di SMA Negeri 1 Bondoala ?

11 Observasi, pengamatan di SMA Negeri 1 Bondoala pada tanggal 7 April 2017
12 IF (inisial) wawancara alumni SMA Negeri 1 Bondoala tahun 2016 pada tanggal 8

april 2017
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2. Bagaimana gambaran kecerdasan spiritual yang terbangun pada diri siswa

di SMA Negeri 1 Bondoala ?

3. Apakah terdapat pengaruh budaya sekolah pada kecerdasan spiritual siswa

di SMA Negeri 1 Bondoala ?

C. Tujuan penelitian

Adapun Tujuan yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui implementasi budaya sekolah di SMA Negeri 1 Bondoala ?

2. Mengetahui gambaran kecerdasa spiritual yang terbangun pada diri siswa

di SMA Negeri 1 Bondoala ?

3. Mengetahui pengaruh budaya sekolah pada kecerdasan spiritual siswa di

SMA Negeri 1 Bondoala.

D. Manfaat penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

Manfaat Teoritis :

1. Informasi tentang bentuk-bentuk budaya sekolah yang diterapkan di SMA

Negeri 1 Bondoala

2. Menambah pengetahuan yang spesifik serta signifikan mengenai

kecerdasan spiritual yang terbangun pada diri siswa di SMA Negeri 1

Bondoala .

3. Menambah pengetahuan mengenai pengaruh budaya sekolah terhadap

kecerdasan spiritual siswa di SMA Negeri 1 Bondoala.

Manfaat Praktisi :
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Untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian akhir program studi S1

manajemen pendidikan islam dan untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh

budaya sekolah terhadap kecerdasan spiritual siswa juga dijadikan referensi serta

informasi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa IAIN Fakultas Tarbiyah dan

Ilmu Keguruan.

E. Definisi Operasional

Untuk menhindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbedah

dengan maksud penulis dalam penggunaan kata pada judul ini, perlu penjelasan

pada islilah pokok maupun kata-kata. Adapun definisi operasional dalam

penelitian ini mencakup:

1. Budaya sekolah

Budaya sekolah adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh

para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi

lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang

dijunjung tinggi oleh organisasi. Menurut Schein “budaya sekolah adalah pola

dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak dan memecahkan masalah,

membentuk karyawan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan

mempersatukan anggota-anggota organisasi”13. Untuk itu harus diajarkan kepada

anggota termasuk anggota yang baru sebagai suatu cara yang benar dalam

mengkaji, berpikir dan merasakan masalah yang dihadapi.

Budaya sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Zamroni

mengemukakan penting sebuah sekolah memiliki budaya atau kultur. Sekolah

13 Schein, E. H."Leadership and Organizational Culture," The Leader of the Future,
Jossey Bass, San Fransisco, 1996. H. 203
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sebagai suatu organisasi harus memiliki: (1) kemampuan untuk hidup, tumbuh

berkembang dan melakukan adaptasi dengan berbagai lingkungan yang ada, dan

(2) integrasi internal yang memungkinkan sekolah untuk menghasilkan individu

atau kelompok yang memiliki sifat positif. Suatu organisasi termasuk sekolah

harus memiliki pola asumsi-asumsi dasar yang dipegang bersama seluruh warga

sekolah. Memperhatikan konsep diatas, maka  dapat  disimpulkan bahwa  budaya

sekolah  merupakan  pola-pola  yang mendalam, kepercayaan nilai, upacara,

simbol-simbol dan tradisi yang terbentuk dari  rangkaian,  kebiasaan  dan  sejarah

sekolah,  serta  cara  pandang  dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada di

sekolah14.

Budaya sekolah sebenarnya dapat dikembangkan terus-menerus kearah

yang lebih positif. aspek-aspek mengenai budaya utama (core culture) yang

direkomendasikan untuk dikembangkan sekolah yaitu sebagai berikut:

a. Budaya jujur

Adalah budaya yang menekankan pada aspek-aspek kejujuran pada

masyarakat dan teman-teman.

b. Budaya saling percaya

Adalah budaya yang mengkondisikan para siswa dan warga sekolah untuk

saling mempercayai orang lain.

c. Budaya kerja sama

Adalah budaya yang membuat orang-orang saling membantu dalam

berbagai hal untuk mencapai tujuan.

14 Zamroni. Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural. Gavin Kalam Utama.
Yogyakarta: 2011. Hal. 87
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d. Budaya membaca

Adalah budaya yang membuat seseorang menjadi gemar membaca.

e. Budaya disiplin dan efisien

Adalah budaya taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayai termasuk

melakukan pekerjaan tertentu yang menjad tanggung jawabnya.

f. Budaya bersih

Adalah budaya yang mengajarkan tentang bagaimana menjaga kebersihan

baik badan maupun lingkungan.

g. Budaya berprestasi

Budaya yang menciptakan kondisi yang kompetitif untuk memacu prestasi

siswa.

h. Budaya memberi penghargaan dan menegur

Adalah budaya yang memberikan respon dengan menyapa  pada setiap

orang yang ditemui15.

2. Kecerdasan spiritual

Menurut Zohar dan Marshal tanda-tanda dari Kecerdasan Spiritual (SQ)

yang telah berkembang dengan baik adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan Bersikap Fleksibel, yaitu kemampuan seseorang untuk

bersikap adaptif secara spontan dan aktif, serta memiliki pertimbangan

yang dapat dipertanggung jawabkan disaat mengalami dilematis.

b. Tingkat Kesadaran Diri yang Tinggi, yaitu kemampuan seseorang untuk

merenungkan apa yang dianggap bernilai, serta berusaha memperhatikan

15 Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas, Pedoman Pengembangan Kultur
Sekolah. Depdiknas. Jakarta: 2003
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apa segala macam peristiwa dan kejadian dengan berpegang pada

keyakinanya.

c. Kemampuan  untuk  Menghadapi  dan  Memanfaatkan  Penderitaan, yaitu

kemampuan seseorang untuk menghadapi penderitaan yang dialami serta

menjadikan penderitaan tersebut sebagai sesuatu yang menjadikannya

lebih bijaksana sehingga, permasalahan atau penderitaan tersebut bisa

dijadikan pelajaran dan motivasi untuk kehidupan yang lebih baik

dimasa depan.

d. Kemampuan Untuk Menghadapi dan Melampaui Rasa Sakit, Yaitu

kemampuan ketika seseorang mengalami sakit, dia akan menyadari

keterbatasan dirinya dan menjadi lebih dekat dengan tuhan dan yakin

bahwa hanya tuhan yang akan memberikan kesembuhan.

e. Kualitas Hidup yang Diilhami Oleh Visi dan Nilai-Nilai, yaitu

kemampuan seseorang untuk berusaha agar  hidupnya didasarkan pada

tujuan yang pasti dan berpegang teguh pada nilai-nilai yang diyakini untuk

mencapai tujuan tersebut.

f. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu,yaitu

kesadaran untuk menghindari atau melakukan hal-hal yang dianggap

merugikan bagi diri sendiri atau orang lain.

g. Berpikir Secara  Holistik,yaitu kemampuan seseorang untuk  dapat

melihat dan memahami hikmah dari keterkaitan peristiwa-peristiwa yang

terjadi.

h. Kecenderungan untuk Bertanya Mengapa dan Bagaimana Untuk
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Mencari Jawaban-Jawaban yang Mendasar,

i. Menjadi Pribadi Yang Mandiri, yaitu kemampuan seseorang untuk

melakukan segala sesuatu dengan tidak bergantung pada orang lain.

Bertanggung jawab untuk membawakan visi dan nilai yang lebih

tinggi kepada orang lain, dengan kata lain ia mampu memeberi inspirasi

kepada orang lain.16

16 Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniah (Transendental Intelegence), Gema Insani Press,
Jakarata: 2003. Hal 14


