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Abstrak 

Budaya sekolah merupakan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh warga sekolah, diperoleh 

dari sekolah maupun lingkungan, dan direfleksikan ke dalam kehidupan sehari-hari yang 

menjadi penciri suatu sekolah (budaya). Budaya sekolah dapat tercipta melalui pembiasaan. 

Pembiasaan yang baik akan menghasilkan budaya yang positif, demikian sebaliknya. 

Namun, tidak dipungkiri bahwa semua itu tidak lepas dari peran penting para pimpinan 

sekolah. Kepala sekolah menjadi bagian penentu terwujudnya budaya sekolah yang baik 

atas dasar kebijakan yang diberlakukan, program-program yang dicanangkan, serta sasaran 

dan strategi pencapaian yang jelas. Hal ini terbukti oleh sekolah-sekolah unggulan 

Muhammadiyah. Hasil dari penelaahan beberapa sekolah unggulan di muhamamdiyah, 

dapat diketahui berbagai strategi sekolah-yang menjadi pemicu terbentuknya sekolah 

unggul Muhammadiyah yang kini menjadi sorotan publik untuk dijadikan model. Strategi 

tersebut antara lain: 1) pengembangan kultur budaya tradisional, 2) implementasi nilai-nilai 

keislaman dan kemuhammadiyahan, dan 3) Internalisasi dan penekanan nilai-nilai karakter. 

Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka menciptakan budaya sekolah tersebut anatar 

lain: 1) melakukan perencanaan program yang matang dan strategi pencapaian yang jelas, 

2) melakukan perubahan mindset kepada seluruh stakeholder, 3) memberi contoh teladan 

yang baik, 4) menanamkan nilai-nilai karakter, dan 5) menciptakan daya dukung yang 

optimal. 

Kata kunci: Strategi, Budaya sekolah, Sekolah unggul, Muhammadiyah 

 

Pendahuluan 

Sebagai organisasi Islam yang modern, Muhammadiyah tidak kalah saing 

dengan instansi-instansi serta yayasan lain dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Kompetisi untuk menjadi sekolah unggulan merupakan impian dan target utama dari 

penyelenggara pendidikan Muhammadiyah. Berkat kegigihan mereka, banyak sekolah 

yang bernaung di bawah yayasan Muhamamdiyah, baik dari level SD hingga Perguruan 

Tinggi dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing. Keunggulan ini bahkan 

menjadi pandangan bagi sekolah-sekolah lain. 

Keunggulan ini tidak hanya dari segi output-nya saja, melainkan dari input, 

process, dan output. Keunggulan input diperoleh dari seleksi dalam penjaringan peserta 
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didik baru. Keunggulan proses dibangun dari kegiatan belajar mengajar yang 

berkualitas, melalui program yang dicanangkan kepala sekolah, serta melalui 

pembentukan budaya sekolah yang unggul. Hal ini dibuktikan dengan prestasi-prestasi 

mereka yang tidak kalah dengan prestasi siswa di sekolah negeri. Berikutnya 

keunggulan output, sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak hanya mempedulikan 

kualitas, tetapi juga kuantitas peserta didik. Mereka dibekali ilmu keislaman, baik dalam 

hal aqidah, maupun muamalah. 

Untuk membangun keunggulan tersebut, sekolah-sekolah Muhamamdiyah 

memiliki strategi tersendiri, yang meliputi dukungan dari orang tua dan masyarakat, 

kebijakan pimpinan sekolah yang kuat, kurikulum yang jelas sasaran dan tahap 

pencapaiannya, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, siswa yang 

memiliki harapan tinggi, serta iklim sekolah yang kondusif. 

Iklim sekolah yang kondusif dicirikan dengan adanya standar disiplin yang 

berlaku bagi kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan di sekolah, lingkungan fisik 

yang mendukung dan nyaman, iklim yang nyaman dan tertib bagi berlangsungnya 

pengajaran dan pembelajaran, pengembangan staf dan iklim sekolah yang kondusif 

untuk belajar, peraturan disiplin, adanya penghargaan dan insentif, adanya penghargaan 

bagi siswa yang berprestasi, harapan yang tinggi dari komunitas sekolah, dan 

pengembangan dan kolegialitas pada guru (Ihtiati, 2012). 

Untuk menciptakan iklim yang kondusif berawal dari upaya pembiasaan diri 

yang kemudian membentuk budaya sekolah. Adapun budaya sekolah didefinisikan 

sebagai dasar asumsi, norma dan nilai, dan budaya artefak yang disebarkan oleh anggota 

sekolah, dimana mampu mempengaruhi fungsi sekolah (Maslowski, 2001). Budaya 

sekolah merupakan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang ada di sekolah yang dipegang 

teguh bersama, kerjasama, dan saling membantu diantara warga sekolah, bersama 

merencanakan masa depan, dan bersama-sama memecahkan problem yang dihadapi 

Germston dan Wellman dalam Zamroni (2016: 45). Sementara Ihtiati (2012), 

mendefinisikan bahwa budaya sekolah adalah seluruh pengalaman psikologis para siswa 

(sosial, emosional, dan intelektual) yang diserap oleh mereka selama berada dalam 

lingkungan sekolah. Respon psikologis keseharian siswa terhadap hal-hal seperti cara 

guru dan personil sekolah lainnya bersikap dan berperilaku, implementasi kebijakan 

sekolah, kondisi dan layanan warung sekolah, penataan keindahan, kebersihan dan 
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kenyamanan kampus, semuanya membentuk budaya sekolah. Berdasarkan pendapat ahli 

tersebut dapat diramu bahwa budaya sekolah merupakan nilai-nilai yang dipegang teguh 

oleh warga sekolah, diperoleh dari sekolah maupun lingkungan, dan direfleksikan ke 

dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi penciri suatu sekolah (budaya). 

Budaya sekolah juga memiliki elemen-elemen penyusun, antara lain: (1) trust, 

diantara warga sekolah, (2) terdapat dorongan kuat untuk berprestasi, (3) terbuka 

kesempatan yang kuas bagi partisipasi seluruh warga sekolah, (4) terbuka kesempatan 

yang luas untuk berinovasi, (5) pandangan bahwa setiap warga as a learner, (6) 

pandangan bahwa sekolah bukanlah industri, melainkan masyarakat kecil, (7) masing-

masing siswa memiliki cita-cita, (8) belajar merupakan kebutuhan individu bukan hanya 

kewajiban, dan (9) menghargai prestasi dengan menempatkan pada tempat yang tinggi 

(Zamroni, 2016: 65). 

Manurut Maslowski (2001), Schein mengelompokkan level kultur sekolah 

menjadi tiga lapisan yang berbeda mengenai kenampakan sekolah dan kesadaran 

diantara staf pengajar. Level pertama, terdiri dari asumsi dasar yang disebarkan oleh 

guru yang mencakup core budaya suatu sekolah. Asumsi ini didasarkan dari 

kepercayaan dengan anggota pengajar yang merasa “benar”. Oleh karena secara 

alamiah, guru seringnya tidak menyadari asumsi yang mendasari aktivitas harian 

mengenai interpretasi diri mereka. Kemudian, guru akan merefleksikan ke lingkungan 

sekitar dan menjadi kesadaran dari asumsi dasar yang mendasari interpretasi mereka 

terhadap apa yang mereka lakukan. Level ini terdiri dari lima kelompok, yaitu: 

hubungan organisasi dengan lingkungannya, secara alamiah antara kenyataan dan 

kepercayaan, secara alamiah kondisi alami manusia, secara alamiah aktivitas manusia, 

dan hubungan manusia secara alamiah. Dimensi ini merefleksikan pertanyaan dasar 

penampilan seseorang. Misalnya, alamiahnya manusia di alam sama halnya dengan 

apakah secara esensial seseorang tersebut “baik” atau “buruk”, apakah pada dasarnya 

mereka diperbaiki dengan kelahiran, atau dapat berubah dan disempurnakan. 

Level kedua, terdiri dari nilai dan norma. Nilai yang berarti apa yang guru 

percayai itu benar, tepat, atau diinginkan. Sementara norma merefleksikan apa yang 

guru harapkan dari anggota staf lainnya, misalnya apakah tindakan guru sudah seperti 

yang diharapkan dalam rangka perkembangan professional.  
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Level ketiga, terdiri dari artefak dan praktek. Kedua elemen tersebut secara 

essensial berbeda. Melalui budaya artefak, asumsi dasar, nilai dan norma lingkungan 

sebuah sekolah dapat divisualisasikan. Myths sering dipusatkan pada tindakan atau 

keputusan sebagai pahlawan (heroes) atau pahlawan wanita (heroines) dari sekolah. 

Orang dihadirkan sebagai individu yang memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-

nilai di sekolah dan memiliki peran model sebagai guru. Mereka mungkin seorang 

pendiri sekolah, kepala sekolah terdahulu, seorang guru kharismatik atau siswa yang 

telah lulus dari sekolah dan tingkah lakunya memberikan nilai inti sekolah. Pola artefak 

ketiga sebagai simbol yang hidup di sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa warga 

sekolah menganggap sebagai fungsi yang bervariasi, bagian atau proses di dalam 

sekolah. 

 

Gambar 1. Tingkatan budaya dan interaksinya (Maslowski, 2001) 

Berdasarkan tingkatan pembentukan budaya sekolah tersebut, dapat dilihat 

bahwa pembentukan budaya berawal dari kebiasaan. Kebiasaan yang baik dapat 

menghasilkan budaya yang positif, sebaliknya kebiasaan buruk menghasilkan budaya 

yang negatif. Tidak dipungkiri bahwa semua itu tidak lepas dari peran penting para 

pimpinan sekolah. Sekalipun pelakunya seluruh warga sekolah, tetapi kepala sekolah 

menjadi bagian penentu terwujudnya budaya sekolah yang baik. Atas dasar kebijakan 

yang diberlakukan, program-program yang dicanangkan, serta sasaran dan strategi 
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pencapaian yang jelas mampu membentuk nuansa sekolah yang kondusif sesuai yang 

diharapkan. 

Hal ini terbukti oleh sekolah-sekolah unggulan Muhammadiyah. Melalui 

berbagai strategi, sekolah-sekolah tersebut telah berhasil menciptakan budaya 

sekolahnya dengan karakteristik masing-masing. Hal ini memicu terbentuknya sekolah 

unggul Muhammadiyah yang kini menjadi sorotan publik untuk meniru mereka. 

Melalui artikel ini akan disajikan mengenai strategi pencapaian budaya sekolah yang 

kondusif untuk menciptakan sekolah yang unggul melalui paradigma sekolah unggulan 

Muhammadiyah. 

Pembahasan 

Karakteristik Keunggulan Sekolah 

Banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah khususnya di Yogyakarta yang 

memperoleh predikat sekolah unggulan, misalnya: setingkat SD antara lain: SD 

Muhammadiyah Bodon, SD Muhammadiyah Condong catur, SD Muhammadiyah 

Sapen; setingkat SMP meliputi: SMP Muhammadiyah 3 Depok, SMP Muhammadiyah 

2 Kalasan, SMP Muhammadiyah 1 Gamping; setingkat SMA, antara lain: SMA 

Muhammadiyah 1 Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, serta SMK 

Muhammadiyah 1 Playen. 

Sekolah-sekolah unggulan tersebut memiliki karakteristik budaya sekolah 

masing-masing. Secara umum, budaya sekolah yang diaplikasikan antara lain seperti: 

Pengembangan kultur budaya tradisional. Kearifan lokal yang dikembangkan 

sesuai dengan potensi lokal berdirinya sekolah tersebut. Sebagai contoh di SD 

Muhammadiyah Bodon mengembangkan Gamelan Jawa, Kerajinan Perak Kotagede, 

Membatik, Kerajinan Makanan khas Kotagede “Kipo”. Selain itu, sekolah juga 

menetapkan berbagai ketentuan dan kegiatan misalnya menggunakan pakaian jawa 

setiap tanggal 20, mengadakan festival andong dengan pakaian jawa ketika momen Hari 

Kartini, pembelajaran alat musik gamelan, mengembangkan permainan anak tradisional, 

menetapkan dan menggunakan seragam batik sekolah khusus hari Sabtu, serta 

menggunakan Bahasa Jawa setiap hari Sabtu (Anonim, 2015). 

Implementasi nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan. Sebagai 

bagian dari Muhammadiyah, internalisasi nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan 

diterapkan setiap waktu, baik dalam pembelajaran maupun pembiasaan di sekolah. 
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Pembiasaan yang dilakukan misalanya: pelaksanaan pembelajaran Al-Islam dan 

Kemuhamamdiyahan sebagai bentuk mata pelajaran; pembinaan keagamaan; pengajian; 

pembiasaan Sholat Dhuha, Sholat Dhuhur, Sholat Asar, serta Sholat Jum’at berjamaah; 

Pesantren Ramadhan; Tadarus Al-Qur’an sebelum memulai pelajaran; bimbingan Iqro’ 

(BTQ); setor Hafalan Al-Qur’an setiap hari; Pembiasaan Pemotongan hewan Qurban 

dan pendistribusian di daerah setempat; Pembagian Zakat Fitrah; Baitul Arqam bagi 

guru dan karyawan; Syawalan; dan lain-lain. 

Internalisasi dan penekanan nilai-nilai karakter. Hal ini bertujuan untuk 

menjadikan peserta didik memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kuat, cinta tanah air, 

memiliki empati yang tinggi, serta menjadi teladan yang baik bagi teman dan orang di 

sekitarnya. Internalisasi nilai-nilai karakter dilakukan baik dalam pembelajaran seluruh 

mata pelajaran, maupun dalam kebiasaan sehari-hari. Sebagai contoh: pembiasaan do’a 

belajar sebelum memulai pelajaran, menerapkan budaya antri misalnya ketika 

mengambil wudhu, menerapkan budaya 5S (salam, sapa, senyum, sopan, santun), 

berperilaku cinta lingkungan dengan menjaga kebersihan serta melakukan penghijauan, 

menghargai perbedaan pandangan dan pendapat, bertanggung jawab atas hasil kerjanya, 

dan lain-lain. Implementasi nilai karakter juga dilakukan melalui kegiatan organisasi 

internal sekolah serta kegiatan ekstrakurikuler sekolah. 

Strategi Menciptakan Budaya Sekolah yang Kondusif 

Berawal dari pembiasaan siswa di sekolah maupun dalam kehidupan mereka 

sehari-hari, maka akan terbentuk suatu budaya sekolah. Budaya sekolah ini akan 

menjadi penciri suatu sekolah, ketika sifatnya khas pada sekolah tertentu. Upaya yang 

dilakukan oleh para pimpinan sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk menciptakan 

sekolah unggulan tidak luput dari pembiasaan warga sekolahnya yang kemudian 

membudaya. Beberapa kiat-kiat menciptakan budaya sekolah melalui perspektif 

sekolah-sekolah unggul Muhammadiyah adalah sebagai berikut. 

Melakukan perencanaan program yang matang dan strategi pencapaian 

yang jelas. Perencanaan program sekolah yang matang mampu meyakinkan setiap 

orang. Lebih dari itu, program yang dicanangkan juga harus sesuai visi sekolah, 

berwawasan ke depan, dan mengikuti perkembangan zaman. Strategi pencapaianya pun 

harus rasional, sehingga mudah dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Misalnya, 

program yang dicanangkan di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta yaitu "Sekolah 
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sebagai Kawasan Bersih dan Hijau”. Beberapa strategi yang diterapkan antara lain: a) 

menyempurnakan visi, misi, tujuan, dan tata tertib sekolah yang berhubungan dengan 

kebersihan, penghijauan, dan tata kerapihan lingkungan sekolah; b) membangun 

kesadaran dan komitmen dari segenap warga sekolah yang meliputi: pimpinan sekolah, 

pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik tentang pentingnya mencapai sekolah 

sebagai kawasan bersih dan hijau khususnya yang berhubungan dengan kebersihan, 

penghijauan, tata kerapihan dan keserasian lingkungan sekolah; c) melakukan 

identifikasi jenis kegiatan dan pelaksanaan program menuju tercapainya sekolah yang 

bersih, hijau, tertata rapi, serta serasi demi terwujudnya sekolah sebagai kawasan bersih 

dan hijau; d) membangun kepedulian dan kesadaran segenap warga sekolah untuk 

menciptakan sekolah yang bersih dan hijau; d) menyusun SOP (Standar Operasional 

Prosedur) sebagai pedoman seluruh warga sekolah untuk mewujudkan SMA 

Muhammadiyah 3 sebagai kawasan bersih dan hijau; f) efisiensi dalam penggunaan 

dana melalui skala prioritas dan menggali sumber dana dari masyarakat, baik 

masyarakat pengguna jasa SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta maupun masyarakat 

yang peduli tentang lingkungan sekolah yang bersih dan hijau (Anonim, 2015a).  

Melakukan perubahan mindset kepada seluruh stakeholder. Perubahan 

mainset ini bertujuan untuk menyatukan misi dan tujuan dalam memajukan sekolah. Hal 

ini karena kunci keberhasilan terletak pada guru dan tenaga kependidikan sebagai 

tangan panjang dari kepala sekolah. Melalui mereka, internalisasi nilai-nilai karakter 

yang baik akan sampai pada peserta didik. Seperti yang diterapkan di SD 

Muhmmadiyah Bodon, bahwa untuk mengoptimalkan peran guru dan tenaga 

kependidikan 3 komitmen utama yang harus dilakukan adalah: melaksanakan tugas 

dengan baik, bekerja dengan senang hati, dan penuh semangat serta mengedepankan 

kerjasama dan gotong royong (Anonim, 2015). 

Memberi contoh teladan yang baik. Pada dasarnya setiap diri kita adalah 

pemimpin (khususnya bagi diri kita sendiri), dan setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggungjawaban. Rasulullah SAW adalah suri tauladan sekaligus pemimpin yang 

baik. Apabila setiap orang dapat meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW, maka tidak ada 

orang yang tersesat di dunia ini. Hal yang menjadi pokok persoalan, untuk mengajak 

seseorang berbuat baik, maka orang tersebut harus sudah “baik” terlebih dahulu. 

Berawal dari kepala sekolah yang memberikan contoh teladan yang baik bagi warga 
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sekolahnya, kemudian diikuti oleh pendidik dan tenaga kependidikan beserta para 

peserta didiknya. Oleh karena itu, perlu setiap orang meneladani sifat-sifat yang melekat 

pada diri Rasulillah SAW. 

Menanamkan nilai-nilai karakter. Kegiatan menanamkan nilai-nilai karakter 

terutama di sekolah perlu dilakukan untuk membiasakan diri peserta didik. Integrasi 

nilai-nilai karakter ini dapat dilakukan melalui pembelajaran di kelas, melakukan 

kegiatan rutin sekolah, melibatkan siswa dalam menjaga kebersihan, menuliskan 

slogan-glogan dan poster yang bermanfaat, melibatkan siswa dalam petugas upacara, 

dan lain-lain. 

Menciptakan daya dukung yang optimal. Untuk menciptakan budaya sekolah 

perlunya daya dukung yang memadai. Daya dukung tersebut, baik yang berkenaan 

dengan fasilitas dan sarana prasarana sekolah, daya dukung yang baik dari warga 

sekolah, daya dukung dari pendanaan sekolah, daya dukung dari pihak internal maupun 

eksternal sekolah. Tanpa daya dukung yang memadai, maka akan menyebabkan 

munculnya persoalan. Misalnya, siswa diajarkan menjaga kebersihan. Namun ketika 

jumlah tempat sampah kurang memadai, maka siswa akan memilih mencari tempat 

sampah atau membuang di sembarang tempat. Demikian halnya ketika siswa diajarkan 

untuk disiplin dan tidak datang terlambat, maka strateginya dapat dilakukan dengan 

melakukan program 5S, dimana kepala sekolah, pendidik, serta karyawan siap datang 

lebih awal dan menyambut kedatangan siswa di pintu gerbang. 

Penutup 

Berdasarkan kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan 

budaya sekolah yang kondusif memerlukan strategi pencapaian, antara lain: 1) 

melakukan perencanaan program yang matang dan strategi pencapaian yang jelas, 2) 

melakukan perubahan mindset kepada seluruh stakeholder, 3) memberi contoh teladan 

yang baik, 4) menanamkan nilai-nilai karakter, dan 5) menciptakan daya dukung yang 

optimal. 
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