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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kenakalan remaja makin hari semakin banyak diberitakan dengan modus 

dan cara yang Beragam. Perkelahian masal, tawuran antar pelajar, mahasiswa, 

pengeroyokan antar pemuda kampong dan juga perkelahian antar kelompok. 

Akhir-akhir ini marak terjadi, bahkan grafiknya menunjukkan peningkatan. Jika 

dulu hanya terjadi di Jakarta, maka kini merambah ke kota-kota lainnya seperti 

Bandung, Surabaya, Semarang, Makasar dan lain-lain, bahkan akhir-akhir ini 

perkelahian remaja ( pemuda ) antar kampung sudah menjadi trend. Semakin 

merebaknya tawuran antar pelajar maupun tawuran antar warga di kota besar 

maupun kota kecil menimbulkan tanda tanya besar, bagaimana kelangsungan 

hidup bangsa ini jika generasi penerusnya suka tawuran yang ujung pangkal 

masalahnya tidak jelas bahkan kadang sepele. 

Tawuran bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan karena hal tersebut 

dapat mengakibatkan tercorengnya nama sekolah, lingkungan bahkan orang 

tua. Tawuran merupakan tindakan radikal ( keras ) yang tidak patut dilakukan 

oleh anak-anak ( siswa ) yang berpendidikan. Tawuran sebenarnya adalah 

kebiasaan preman-preman yang mungkin didasari rasa kesetiakawanan, namun 

sebenarnya mereka adalah pengecut-pengecut yang tidak berani menghadapi 

masalahnya sendiri (Al Farabi, 2007 : 214). 
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Tayangan TV dan media cetak seperti surat kabar, amat banyak kita 

saksikan tayangan peristiwa-peristiwa berbagai tindak kriminalitas dan amoral, 

seperti pembunuhan, memeras teman di sekolah yang digunakan untuk membeli 

obat-abat psikotropika, pornografi, pornoaksi, perselingkuhan, pemerkosaan, 

pencurian, perampokan dan lain-lain. Semua tayangan tersebut ibarat pisau 

bermata dua, di satu sisi, pesan-pesan tayangan tersebut untuk diwaspadai, 

jangan sampai menjadi korban dan jangan dilakukan pihak lain maupun diri 

sendiri. 

Menghadapi fenomena sosial demikian, disamping realitas hidup 

didalam masyarakat lokal, regionaldan global, maka peranan pendidikan budi 

pekerti sangat menentukan. Bila penanaman dan penumbuhkembangan budi 

pekerti dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh orang tua serta keluarga di 

rumah, para guru di sekolah, dan tokoh-tokoh agama serta tokoh-tokoh 

masyarakat, maka akan menjadi manusia yang berbudi pekerti dan berakhlakul 

karimah, sebagaimana ajaran agama Islam adalah untuk menyempurnakan 

akhlak (Nasin Elkabumaini, 2016 : 1-2). 

Seperti yang terjadi baru-baru ini siswa mencekik guru hingga tewas 

yang terjadi di SMA 1 Torjun Kabupaten Sampang. Ahmad Budi Cahyono 

menyampaikan materi mata pelajaran kesenian di ruang kelas XII, kala itu 

muridnya tidak memprhatikan pelajaran dan mengganggu temannya di kelas, 

lalu gurunya mengingatkan siwa tersebut, namun siswa tidak menggubris, guru 

mencoret pipi siswa dengan cat lukis, kemudian siswa memukul guru hingga 

mengenai pelipis wajah, dan mencekiknya (Tribun Jateng, Selasa, 3 Februari 
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2018). 

Prof. Fatah Syukur, menyatakan sekolah sifatnya sebatas membantu 

orang tua, karena hakekat sebenarnya pendidikan itu bersifat fisik dan psikis. 

Fisik bisa diaplikasikan dengan tatap muka atau transformasi keilmuan, 

sedangkan psikisnya dengan sentuhan rohani atau pendidikan agama yang baik. 

Agar pendidikan tercapai, secara nalar dan spiritual perlu diseimbangkan 

materinya melalui lembaga pendidikan Islam yang baik, untuk selanjutnya 

ditindaklanjuti orang tua kala anak ada dirumah. Fatah Syukur (Suara Merdeka,  

Rabu, 14 Februari 2018). 

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar serta harus 

dipenuhi sepanjang hayat untuk menciptakan manusia yang berkualitas 

sehingga memiliki pandangan yang luas untuk mencapai suatu cita-cita yang 

diharapkan. Tujuan pendidikan terangkum dalam Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) nomor 20 tahun 2003, yaitu untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia dengan 

akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang 

demokratis serta bertanggungjawab. Oleh karena itu, rumusan tujuan 

pendidikan nasional menjadi rujukan dalam pengembangan pendidikan budaya 

dan karakter bangsa dengan mengembangkan pembelajaran, keteladanan, dan 

pembiasaan serta menciptakan suasana lingkungan yang nyaman untuk peserta 

didik. 
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Pendidikan adalah proses pembudayaan dan pemberdayaan manusia 

yang sedang berkembang menuju kepribadian mandiri untuk dapat membangun 

diri sendiri dan masyarakat. Proses pembudayaan dan pemberdayaan 

berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidik 

yang memberikan keteladanan membangun kemauan, serta mengembangkan 

potensi dan kreativitas perseta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya 

pergeseran ke paradigma pembelajaran. Peserta didik untuk mengembangkan 

potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, 

memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta 

keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Pendidikan merupakan proses mendidik manusia supaya bertaqwa, 

berilmu tinggi dan berjamaah. Masyarakat mengharapkan para lulusan 

pendidikan adalah orang-orang yang bertaqwa sehingga hidupnya berkah dan 

begitu pula ilmunya. Ilmunya ditingkatkan oleh Allah sehingga memperoleh 

kefahaman dan hikmah. Kehadirannya di masyarakat dengan ilmunya itu 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan menjadi solusi dalam 

penyelesaian masalah-masalah masyarakat menuju peradapan mulia, peradapan 

Islam.  

Dalam pengembangan budaya, pendidikan harus bersungguh-sungguh 

menerapkan budaya Islami mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad 

Rasulullah saw, dalam diri, di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. 

Pendidikan di sekolah Islam berusaha menerapkan nialai-nilai Islam dalam 
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lingkungan sekolah, dan sarana-prasarana sekolah harus menunjang tujuan 

pendidikan di sekolah. 

Sekolah merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

Belajar dan mengajar tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan transfer ilmu 

pengetahuan dari guru ke siswa. Berbagai kegiatan seperti bagaimana 

membiasakan seluruh warga sekolah disiplin dan patuh terhadap peraturan yang 

di sekolah, saling menghormati, membiasakan hidup bersih dan sehat serta 

memiliki semangat berkompetisi secara fair dan sejenisnya merupakan 

kebiasaan yang harus ditumbuhkan di lingkungan sekolah sehari-hari. 

Kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma, ritual, mitos yang dibentuk dalam 

perjalanan panjang sekolah disebut budaya sekolah (Daryanto,  2015 : 5). 

Budaya sekolah di lingkungan sekolah lebih mengedepankan pembentukan dan 

peningkatan akhlak siswa yang berdasarkan pemahaman agama dan ilmu 

akhlak. 

Baiquni (1996 : 31) menyatakan Ilmu akhlak adalah ilmu yang 

mempelajari tingkah laku manusia baik yang berhubungan dengan Allah, 

sesama manusia maupun dengan lingkungan ( binatang, tumbuh-tumbuhan ). 

Upaya-upaya sekolah dalam membentuk karakter peserta didik tidak selalu 

berjalan lancar. Di zaman yang serba instan memiliki dampak bagi beberapa 

peserta didik yang kurang mengontrol emosional mereka. Pemberitaan yang 

sering kita lihat atau dengar di berbagai media seperti televisi, radio, ataupun 

surat kabar tidak sedikit menyajikan kerusakan moral generasi muda. Beberapa 

kasus seperti tawuran, kenakalan remaja, bullying, merokok, pergaulan bebas, 
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hingga narkoba bahkan penganiayaan yang disertai pembunuhan diantaranya 

dilakukan oleh anak sekolah. Peristiwa ini bersebrangan dengan suasana 

keagamaan dan jati diri bangsa Indonesia. Terdapat degradasi akhlak yang 

dimana membuat keprihatinan masyarakat, khususnya para pendidik. 

Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh remaja harus ditangani secara 

serius, agar tidak dicontoh oleh remaja lainnya. Pengembangan startegi 

pendidikan dan pembelajaran yang inovatif dan kreatif perlu diajarkan kepada 

peserta didik disekolah dengan harapan ilmu yang didapat mampu diaplikasikan 

dikehidupan sehari-hari. Sekolah tempat dimana para remaja menuntut ilmu, 

perlu menanamkan budaya-budaya lingkungan sekolah untuk mencegah 

budaya negatif di kalangan remaja sekarang ini. Hal ini merupakan tantangan 

besar sekaligus peluang bagi lembaga sekolah untuk menjawab harapan 

orangtua dan masyarakat demi keberlangsungan generasi penerus yaitu 

mencetak lulusan dengan kualitas yang baik. 

Daryanto ( 2015: 5-6 ) menyatakan Sekolah sebagai suatu sistem 

memiliki tiga aspek pokok yang sangat berkaitan erat dengan mutu, yakni 

proses belajar mengajar, kepemimpinan dan manajemen sekolah, serta budaya 

dan iklim sekolah. Peningkatan mutu sekolah lebih memfokuskan pada proses 

belajar mengajar, kepemimpinan dan manajemen sekolah. Sedangkan budaya 

dan iklim sekolah belum dianggap sebagai kebutuhan utama dalam peningkatan 

kualitas pendidikannya. Padahal, disisi lain budaya sekolah harusnya dapat 

dioptimalkan dilembaga pendidikan karena dapat mendukung pencapaian 

prestasi akademik. 
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Budaya sekolah adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah 

atau falsafah yang menuntun kebijakan sekolah terhadap semua komponen 

sekolah. Budaya sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan  dan 

norma-norma yang diterima secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh 

kesadaran sebagai prilaku alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang 

menciptakan pemahaman yang sama diantara seluruh unsure dan personil 

sekolah/warga sekolah (Daryanto,  2015: 3-4 ). 

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk perbaikan pendidikan adalah 

membangun kultur akhlak mulia di kalangan siswa. Akhlaq adalah kehendak 

jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan 

tanpa menimbulkan pertimbangan pikiran terlebih dahulu (Farid Ma’ruf dalam 

Mustofa, 1999: 14). 

Ajaran Islam, nilai budi pekerti sangat penting. Secara eksplisit Nabi 

Muhammad Saw, sang utusan Allah Swt, menyatakan,    

َم َمَكاِرَم اِْلَْخََلقِ   إِنََّما بُِعثُْت ِِلُتَم ِ

“ Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. “Nasin Elkabumaini (2016:17) 

Firman Allah,SwtSurat Al Qolam Ayat 4 

 

 َوإِنََّك لَعَلَى ُخلٍُق َعِظيم

“ Sungguh pada diri Rasulullah (Nabi Muhammad) terdapat Akhlak yang  

baik.”  

 

Lembaga pendidikan swasta memiliki daya tarik tersendiri dalam 

menjalankan konsep budaya sekolah.Terlihat dari manajemen sekolah swasta 

bersifat mandiri sesuai sekolah dan yayasan yang menaungi sekolah tersebut. 

Salah satunya yaitu sekolah berbasis agama Islam. Pendidikan Islami bukan 
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hanya sekedar berisi ilmu pengetahuan atau mata pelajaran agama Islam, tetapi 

juga menyangkut implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sekolah, 

sehingga budaya Islami menjadi inti dari kebudayaan sekolah (school culture) 

dan menjadi ruh dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

Pendidikan merupakan pembudayaan. Pendidikan adalah pembiasaan dengan 

tata nilai yang diyakini kebenarannya. Pendidikan di sekolah Islami adalah 

penerapan nilai-nilai Islam dalam keseluruhan kehidupan sekolah dan 

dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah (Tim Renstra YBWSA, 2011: 53). 

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) merupakan yayasan 

lembaga pendidikan Islam dengan berprinsip “ membangun kader generasi 

khairu ummah ” yaitu generasi salih yang paling unggul. Pada awal 

terbentuknya Yayasan ini dimulai dari Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang (UNISSULA).Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, selain sebagai 

badan penyelenggara UNISSULA juga menyelenggarakan pendidikan dan 

lembaga lain, yaitu : taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga tingkat atas, 

rumah sakit, lembaga pengembangan dana ummat, lembaga pengembangan 

usaha dan lembaga sosial lainnya guna menyebarkan syiar Islam. 

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) dibidang pendidikan 

dasar dan menengah (DIKDASMEN) dalam membentuk kepribadian Islami 

para anggotanya terdapat program Budaya Akademik Islami (BudAI) yang 

sudah dipatenkan pada tahun 2005. Diawali dengan menerapkannya di 

universitas, kemudian dikembangan di sekolah-sekolah Islam Sultan Agung 

dengan lain istilah yaitu Budaya Sekolah Islami (BuSI). Strategi pendidikan 
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yang berbudaya akademik Islami pada intinya berisi penguatan iptek dan 

penguatan ruhiyah. 

Bentuk kegiatan yang terangkum dalam program Budaya Sekolah Islami 

(BuSI) ini tidak lain untuk membentuk para peserta didiknya untuk selalu 

menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah disamping menuntut ilmu di 

sekolah. Serangkaian kegiatan disekolah dimaksudkan untuk membuat anak 

aktif dalam aktivitas spiritual agama dan dapat memberantas degradasi akhlak 

yang mempengaruhi remaja masa kini.Disamping itu, ilmu pengetahuan yang 

berkualitas tidak luput dari strategi pendidikan sekolah untuk mencerdaskan 

siswa-siswinya dan diarahkan pada kegiatan-kegiatan positif di lingkungan 

sekolah. 

Peneliti mengambil tema permasalahan ini yaitu untuk mengetahui 

bagaimana sekolah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai Islami kepada 

siswa-siswi dan membiasakannya dengan kegiatan Islami di sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukann penelitian 

dengan judul “Implementasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) dalam Peningkatan 

Akhlak Siswa di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas pemilihan judul di atas, maka fokus penelitian 

untuk tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) di SMA Islam 

Sultan Agung 1 Semarang? 

2. Bagaimana Implikasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) dalam Peningkatan 
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Akhlak Siswa di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang? 

3. Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dari Implementasi 

Budaya Sekolah Islami (BuSI) dalam Peningkatan Akhlak Siswa di SMA 

Islam Sultan Agung 1 Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendiskripsikan dan menganalisa implementasi Budaya Sekolah Islami 

(BuSI) di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. 

2. Mendiskripsikan dan menganalisa implikasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) 

dalam Peningkatan Akhlak Siswa di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. 

3. Mendiskripsikan dan menganalisa faktor pendukung dan faktor penghambat 

dari program Budaya Sekolah Islami (BuSI) dalam Peningkatan Akhlak 

Siswa di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yang dibedakan 

menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan pada dunia 

pendidikan tentang Implementasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) dalam 

Peningkatan Akhlak Siswa di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. 

b. Menambah bahan pustaka dan perbandingan untuk penelitian sejenis. 

c. Dapat digunakan sebagai materi pembelajaran Akhlak SMA kelas X 
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pada materi Akhlak Mahmudah dan Mazmumah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, memperkaya pengalaman bagi peneliti dalam 

melaksanakan penelitian dan dapat memberikan wacana untuk 

mengembangkan serta melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. 

b. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi atau 

masukan yang membangun dalam kaitannya program Budaya Sekolah 

Islami (BuSI). 

c. Bagi dunia pendidikan, dapat memberikan referensi tentang budaya 

sekolah dan bisa diaplikasikan disekolah yang lain. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beranekaragam metode, yang 

mencakup pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap subjek kajian. 

Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan 

kumpulan berbagai data empiris studi kasus, pengalaman pribadi, 

introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, 

historis, saat-saat dan makna keseharian dan problematis dalam kehidupan 

seseorang (Denzin, 2009:2). 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu 

menganalisa dan menyajikan secara fakta dan secara sistematis sehingga 

dapat lebih mudah peneliti mengadakan penelitian. Peneliti menggunakan 
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metode deskriptif kualitatif yaitu karena penelitian ini berupa data deskriptif 

mengenai proses implementasi budaya sekolah Islami. Penelitian ini di 

lakukan di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang yang berlokasi di Jalan 

Mataram nomor 657 Semarang. Alasan dipilihnya SMA Islam Sultan 

Agung 1 Semarang sebagai lokasi penelitian dilandasi pada pertimbangan 

sekolah tersebut memiliki latar belakang Islami dengan menggunakan 

konsep pembentukan karakter yaitu budaya sekolah Islami atau dengan 

istilah lain BuSI, selain meningkatkan prestasi akademik siswa, siswa 

dibentuk untuk memiliki jiwa spiritual. 

2. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah field research, yaitu penelitian yang 

dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang 

diperlukan.  

Desain penelitian ini menggunakan studi kasus (case study), dengan 

landasan teori fenomenologi. Fenomenologi diartikan sebagai pengalaman 

subjektif atau pengalaman fenomenologikal, atau suatu studi tentang 

kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang (Moleong, 2010: 14). 

Maksudnya, peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-

kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. 

Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian yang difokuskan pada kasus 

(fenomena) yang kemudian dipahamai dan dianalisa secara mendalam 

(Sukmadinata, 2005: 99). Fenomena di sini adalah Implementasi Budaya 

Sekolah Islami (BuSI) dalam Peningkatan Akhlak Siswa di SMA Islam 
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Sultan Agung 1 Semarang. Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analitik 

(Surahmat, 2002: 40) yakni memaparkan sekaligus menganalisa bagaimana 

efektifitas Implementasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) dalam Peningkatan 

Akhlak Siswa di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Dilihat dari segi 

sifatnya tersebut, penyusun menggolongkan penelitian ini dalam kategori 

penelitian kualitatif fenomenologi, dengan prosedur dan teknik penyajian 

hasil akhirnya secara deskriptif. 

3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah yang bersumber 

pada pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya 

melalui kepentingan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong: 2002). 

Fokus penelitian yang diambil adalah peserta didik yaitu sasaran utama dari 

program Budaya Sekolah Islami (BuSI) dan guru-guru serta tim BuSI yaitu 

berperan sebagai agen Implementasi budaya sekolah Islami (BuSI) terhadap 

siswa. Sesuai dengan judul penelitian adalah Implementasi Budaya Sekolah 

Islami (BuSI) dalam peningkatan akhlak siswa di SMA Islam Sultan Agung 

1 Semarang maka permasalahan penelitian ini difokuskan pada 

implementasi kegiatan Budaya Sekolah Islami (BuSI) di SMA Islam Sultan 

Agung 1 Semarang dan implikasi Budaya Sekolah Islami (BuSI)  dalam 

peningkatan akhlak siswa di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang serta 

faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan Budaya Sekolah 

Islami (BuSI) di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang.  

4. Sumber Data 



14 
 

 

Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata 

dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain 

(Moleong: 2002). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebelum melaksanakan proses 

wawancara, peneliti melakukan observasi secara langsung. Pelaksanaan 

observasi ini terpisah dengan pengambilan data wawancara, hal tersebut 

dikarenakan agar peneliti bisa fokus dengan data-data yang diperoleh 

sembari mempersiapkan wawancara dengan beberapa subyek penelitian. 

Wawancara langsung dalam penelitian ini terhitung dari tanggal 20 Maret 

hingga 20 April 2018. Wawancara dilaksanakan pada jam-jam yang tidak 

mengganggu proses belajar mengajar. Data selanjutnya yaitu dokumentasi 

yang diperoleh ketika penulis melaksanakan observasi dan wawancara 

secara langsung di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang.  

Peneliti menggunakan sumber data yang dikumpulkan melalui 

penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data 

sekunder: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang berupa teks hasil wawancara dan 

diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan 

sampel penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti 

(Sarwono, 2006:209). Data primer diperoleh dari hasil wawancara 

bersama informan. Informan adalah subjek yang memahami informan 

objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami 
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objek penelitian (Bungin, 2010:76). Informan dalam penelitian ini 

terdapat dua jenis informan, yaitu informan utama dan informan 

pendukung. 

 Informan Utama 

Informan utama dalam penelitian ini adalah guru-guru dan 

siswa-siswi SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. 

Tabel 1. Daftar Informan Utama 

 

No Nama Status 

1. Ahmad Rofiq Guru SKI 

2. Maryono Guru Fisika 

3. Fitriyah Guru Bahasa Arab & Quran 

4. Salimatin Mufidah Bahasa Inggris 

5. Satya Iswanti Guru Sosiologi 

6. Maftukhul Alim Guru PAI 

7. Andhika Muhammad Siswa kelas X 

8. Nessa Luthfia Siswa Kelas X 

9. Vanessa Putri Siswa kelas X 

 

(Sumber: Hasil olah data Maret 2018) 

 

 

Dalam penelitian yang dilaksanakan pada bulan Maret 2018, 

peneliti memilih 9 informan utama yang diantaranya 6 guru mata 

pelajaran dan 3 perwakilan siswa kelas X. Peneliti memilih informan 

di atas karena masing-masing mengetahui informasi sesuai topik 
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penelitian. Dari ke-enam informan guru SMA Islam Sultan Agung 1 

Semarang, tiga diantaranya merupakan tim BuSI yaitu Ahmad Nur 

Rofiq, Salimatin Mufidah, dan Fitriyah. Dan tiga lainnya merupakan 

guru mata pelajaran yang memiliki pengalaman yang berkaitan 

dengan BuSI yaitu Satya Iswanti, Maftukhul Alim, dan Maryono. 

Alasan dipilihnya informan beberapa guru tersebut selain 

direkomendasikan oleh waka kurikulum, guru-guru tersebut 

memiliki strategi dalam penyampaian program budaya sekolah 

Islami yang dilakukan di dalam kelas maupun diluar kelas. 

Diantaranya yaitu bapak Rofiq yang mengampu guru SKI dan Al 

Qur’an Hadits, beliau juga merupakan ketua Pembina Rohis putra. 

Bapak Rofiq mengetahui secara detail dan dapat dikatakan menjadi 

kunci dari topik penelitian ini, sehingga peneliti mendapat banyak 

informasi dari beliau. Begitu juga dengan ibu Salimatin dan ibu 

Fitriyah yang memiliki informasi mengenai program Budaya 

Sekolah Islami (BuSI). Beliau merupakan pendamping Rohis putri 

di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. 

Peneliti mewawancarai ibu Satya Iswanti yang merupakan 

guru mata pelajaran sosiologi. Peneliti mewawancarai beliau karena 

masa kerja beliau yang sudah mengabdi kurang lebih 29 tahun. 

Beliau mengetahui perkembangan dari tahun ke tahun tentang 

sejarah di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Peneliti juga 

mewawancarai Bapak Maftukhul, beliau mengajar terhitung dari 
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Juli 2009. Beliau adalah guru Pendidikan Agama Islam (PAI) juga 

sebagai pembina ekstrakurikuler rebana merupakan alumni dari 

Universitas Sultan Agung. Peneliti mendapat informasi menarik dari 

mewawancarai beliau. Peneliti mewawancarai bapak Maryono guru 

mata pelajaran fisika yang merupakan waka kurikulum. Beliau 

memberikan informasi seputar budaya sekolah Islami yang ia 

terapkan kepada siswa-siswi di SMA Islam Sultan Agung 1 

Semarang. 

Selanjutnya, alasan dipilihnya 3 informan siswa kelas X 

karena mereka merupakan sasaran utama dari program budaya 

sekolah Islami, merasakan perbedaan lingkungan sekolah 

sebelumnya. Ke-tiga siswa tersebut merupakan anak yang aktif di 

sekolah, memiliki beberapa kegiatan seperti organisasi atau 

ekstrakurikuler. Kegiatan yang diikutinya secara tidak langsung 

memiliki pengaruh dalam tingkat keberhasilan BuSI disekolah. 

Daftar informan diatas, telah memberikan informasi yang memiliki 

kecenderungan yang sama, sehingga peneliti membatasi wawancara 

dan fokus pada informasi yang telah diberikan oleh ke-9 informan 

utama dalam penelitian ini. 

 Informan Pendukung 

Informan pendukung adalah orang yang terlibat dalam 

Implementasi program Budaya Sekolah Islami (BuSI) di SMA Islam 

Sultan Agung 1 Semarang seperti kepala sekolah, kesiswaan, 
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karyawan dan masyarakat sekitar. Peneliti memilih informan 

tersebut berdasarkan kemungkinan data yang dapat diperoleh dari 

informan tersebut. Data yang dimaksud merupakan data yang 

dibutuhkan oleh peneliti, sehingga peneliti dengan mudah 

mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

Tabel 2. Daftar Informan Pendukung 

 

No Nama Status 

1. Siti Mubarokatut Kepala Sekolah 

2. Junaedi Pengawas DIKDASMEN YBWSA 

3. Abdul Muis Waka Kesiswaan 

4. Mufid Sekertaris BuSI/ Ketua Takmir 

Masjid 

5. Syahri Siswa kelas XI IPS/ Ketua Rohis 

6. Abyan Putra Siswa kelas XII IPA 

 

(Sumber: Hasil olah data April 2018) 

 

Informan pendukung dalam penelitian ini antara lain ibu Siti 

Mubarokatut Darojati selaku kepala sekolah SMA Islam Sultan 

Agung 1 Semarang. Sebagai informan pendukung, ibu Siti dapat 

memberikan keterangan tentang perjalanan menuju visi misi sekolah 

berlandaskan agama Islam. Beliau juga sebagai penanggung jawab 

dari program BuSI sehingga memiliki banyak informasi yang dapat 

digali dari baliau. Bapak Junaedi merupakan guru pengampu mata 
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pelajaran PAI dan sebagai pengawas DIKDASMEN  YBWSA yang 

berhubungan dari sekolah-sekolah sultan agung dari tingkat taman 

kanak-kanak sampai sekolah menengah atas sehingga beliau 

mengetahui sistem pengelolaan dari program Budaya Sekolah 

Islami (BuSI). Bapak Abdul Muis merupakan guru mata pelajaran 

bahasa inggris dan  sebagai waka kesiswaan yang mengetahui 

peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh siswa berkaitan 

program BuSI. Selanjutnya bapak Mufid merupakan guru BK dan 

sekertaris dari tim BuSI serta takmir masjid SMA Islam Sultan 

Agung 1 Semarang. Sebagai takmir masjid yang mengelola kegiatan 

dalam hal peribadatan (sholat) yang diwajibkan oleh semua warga 

sekolah. Selain itu beliau sebagai guru BK memberikan informasi 

mengenai siswa-siswa yang bermasalah dari tahun ke tahun yang 

merupakan keberhasilan atau kendala dari program BuSI. 

Peneliti mengambil informan pendukung dari pihak siswa 

yaitu Syahri, siswa kelas XI IPS yang menjabat sebagai ketua Rohis 

di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Ia memberikan keterangan 

mengenai aktivitas kegiatan program budaya sekolah Islami. Abyan 

Putra merupakan siswa kelas XII IPA, alumni anggota Rohis. Ia 

memberikan informasi mengenai perkembangan selama dua tahun 

menjadi siswa di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Alasan 

dipilihnya ke-dua informan siswa yang berlatar belakang mengikuti 

organisasi rohis tersebut, karena mereka mengetahui dan paham 
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tentang aktivitas BuSI di sekolah dibandingkan siswa lainnya. 

 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data tambahan yang berupa 

informasi untuk melengkapi data primer. Data sekunder adalah data 

jenis yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung dari subyek 

penelitian dengan menggunakan data dokumentasi atau data laporan 

yang sudah tersedia sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar: 

2003). Data dalam penelitian ini selain diperoleh dari informan 

secara lisan, maka sebagai bahan tambahan dari sumber tertulis, 

yaitu: 

 Sumber pustaka tertulis dan dokumentasi 

Sumber pustaka tertulis dan dokumentasi ini digunakan untuk 

melengkapi sumber data. Sumber data tertulis ini meliputi kajian-

kajian yang berkaitan dengan informasi sekolah seperti beberapa 

dokumen mengenai data dan profil sekolah secara lengkap. Peneliti 

menggunakan dokumen-dokumen dari SMA Islam Sultan Agung 1 

Semarang yang dibuat untuk melengkapi penelitian ini. 

 Foto 

Foto dipergunakan sebagai alat untuk membantu keperluan 

penelitian. Terdapat dua kategori foto, yaitu foto yang dihasilkan 

orang diluar penelitian dan foto yang dihasilkan peneliti sendiri 

(pribadi). Penelitian ini menggunakan foto untuk mempermudah 

peneliti pada saat proses observasi dan kegiatan penelitian atau pada 
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saat wawancara berlangsung. Foto yang diambil oleh peneliti berupa 

aktivitas atau kegiatan yang dilakukan pada saat penelitian dan 

proses wawancara atapun setelah wawancara selesai. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik observasi 

Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap obyek dengan menggunakan seluruh alat indra 

(penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap) yang 

melalui pengamatan langsung (Arikunto: 2006). Observasi biasanya 

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk 

menambah atau melengkapi data dan karena peneliti dapat melihat 

secara langsung keadaan atau kenyataan yang ada. 

Penggunaan teknik observasi yang terpenting adalah 

mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. Akan tetapi untuk 

mempermudah proses penelitian, peneliti menggunakan beberapa alat 

yang mempermudah jalannya penelitian, diantaranya; catatan-catatan, 

alat perekam, dan kamera dengan mempertimbangkan pemusatan pada 

data-data yang tepat ataupun menambah persepsi atau pengetahuan 

tentang objek yang diamati. Disini peneliti menggunakan observasi non 

partisipan yaitu peneliti menjadi orang luar dan sebagai pengamat. 

Peneliti secara langsung mengadakan observasi atau pengamatan 

terhadap objek yang diteliti dalam kurun waktu beberapa hari. Teknik 
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obseravasi merupakan kegiatan yang memusatkan perhatian terhadap 

suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 

1993:145). Observasi dalam penelitian ini difokuskan pada 

Implementasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) di SMA Islam Sultan 

Agung 1 Semarang. Beberapa hal yang diobservasi dalam penelitian 

tidak terlepas dari beberapa pokok permasalahan yang dibahas, antara 

lain Implementasi budaya sekolah Islami, Implikasi pada program 

budaya sekolah Islami, dan faktor pendukung serta penghambat dari 

program BuSI. 

Pelaksanaan observasi hingga penelitian dilakukan kurang lebih 

satu bulan. Peneliti melakukan pada tanggal 20 Maret 2018 hingga 20 

April 2018, sejak peneliti memasukkan surat ijin penelitian di SMA 

Islam Sultan Agung 1 Semarang. Penelitian dilakukan dengan cara 

mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian yang sebagai mana 

adanya. Perihal yang menjadi fokus observasi adalah gambaran umum 

sekolah meliputi kondisi geografis sekolah, demografi sekolah, kondisi 

sarana dan prasarana, interaksi sosial warga sekolah dalam beberapa 

aktivitas yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan organisasi 

Osis dan Rohis, dan kegiatan ekstrakurikuler di SMA Islam Sultan 

Agung 1 Semarang. 

b. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah mencari data dengan mewawancarai 

responden mengenai hal yang diteliti, yang dilakukan dengan bertatap 
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muka oleh interviewe kepada interviewer dengan menggunakan 

pedoman wawancara, dengan bertujuan mendapatkan keterangan yang 

lengkap dan mendalam sesuai dengan apa yang menjadi tema pokok 

penelitian (Arikunto: 2006). Teknik wawancara yang dilakukan untuk 

meneliti Implementasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) dalam 

peningkatan akhlak siswa di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang  

adalah wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan daftar pertanyaan 

atau disebut pedoman wawancara. Wawancara tidak terstruktur 

merupakan wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang sudah tersusun sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. 

Peneliti menggunakan beberapa alat pendukung guna kelancaran 

wawancara bersama informan. Alat yang digunakan untuk kegiatan 

wawancara yaitu pedoman wawancara, alat perekam suara dari 

handphone dan block note. Pedoman wawancara berupa daftar 

pertanyaan sistematis digunakan untuk mempermudah peneliti dalam 

memfokuskan topik yang sedang dibahas, alat perekam dan block note 

digunakan untuk mencatat data agar lebih mudah diingat dan tidak ada 

yang tertinggal. 

Sebelum melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan 

beberapa hal diantaranya: 1. Peneliti menyusun instrumen penelitian 

yang merupakan pertanyaan-pertanyaan mengenai topik masalah yang 
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akan diajukan kepada subjek penelitian dan para informan, 2. Peneliti 

menentukan informan dan berkonsultasi langsung kepada waka 

kurikulum mengenai siapa saja yang berkenan dan dirasa dapat 

memberikan informasi dalam menggali topik Implementasi Budaya 

Sekolah Islami (BuSI) dalam peningkatan akhlak siswa di SMA Islam 

Sultan Agung 1 Semarang, 3. Peneliti mengadakan perjanjian kepada 

informan terlebih dahulu mengenai waktu yang tepat untuk melakukan 

wawancara, hal ini ditujukan agar peneliti tidak mengganggu aktivitas 

belajar mengajar disekolah. 

Wawancara dilakukan dengan informan utama berjumlah 

sembilan orang dengan alasan untuk membandingkan jawaban dari 

pertanyaan yang sama. Selain itu wawancara dilakukan dengan 

beberapa informan bertujuan untuk memperkaya data informasi 

mengenai topik yang dibahas yaitu Implementasi Budaya Sekolah 

Islami (BuSI) dalam peningkatan akhlak siswa di SMA Islam Sultan 

Agung 1 Semarang. Wawancara dilakukan dengan informan pendukung 

yang berjumlah sembilan orang dengan pertimbangan informan tersebut 

bisa melengkapi data yang sekiranya belum lengkap. Kegiatan observasi 

hingga penelitian dilaksanakan antara tanggal 20 Maret 2018 sampai 

dengan 20 April 2018.  

Peneliti melakukan wawancara dengan menyesuaikan waktu dan 

tempat wawancara informan utama dan informan pendukung. 

Wawancara pertama yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari hari 
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Kamis, 22 Maret 2018 pukul 09.40 WIB dengan ibu Siti Mubarokatut 

selaku kepala sekolah SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. 

Wawancara selanjutnya dilakukan pada tanggal 23 Maret, 24 Maret, 26 

Maret, 27 Maret, 28 Maret, 29 Maret, 2 April, 3 April 2018. Berikut 

merupakan rincian waktu pelaksanaan wawancara dengan informan: 

Tabel 3. Daftar waktu pelaksanaan wawancara 

No. Hari/Tanggal Waktu Nama Informan Keterangan 

1. Kamis, 22 

Maret 2018 
09.40 WIB Siti Mubarokatut 

Informan 

Pendukung 

2. 

Jumat, 23 

Maret 2018 

11.15 WIB 
Salimatin 

Mufidah 
Informan Utama 

3. 13.00 WIB Rofiq Informan Utama 

4. Sabtu, 24 

Maret 2018 
08.00 WIB Maryono Informan Utama 

5. 
Senin, 26 

Maret 2018 

09.50 WIB Fitriyah Informan Utama 

6. 
10.50 WIB Mufid 

Informan 

Pendukung 

7. 
Selasa, 27 

Maret 2018 

10.20 WIB Abdul Muis 
Informan 

Pendukung 

8. 11.15 WIB Maftukhul Alim Informan Utama 

9. Rabu, 28 

Maret 2018 
13.05 WIB Satya Iswanti Informan Utama 

10. 

Kamis, 29 

Maret 2018 

13.00 WIB Syahri 
Informan 

Pendukung 

11. 13.30 WIB Nessa Luthfia Informan Utama 

12. 13.30 WIB Vanessa Putri Informan Utama 

13. Senin, 2 April 

2018 
13.20 WIB 

Andika 

Muhammad 
Informan Utama 

14 Selasa, 3 April 

2018 
13.45 WIB Abyan Putra 

Informan 

Pendukung 

 

(Sumber: Hasil olah data April 2018) 
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Proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan secara 

personal. Peneliti memberikan pertanyaan berdasarkan runtutan 

pedoman wawancara. Pemilihan hari serta waktu wawancara ini 

didasarkan dengan konfirmasi dari waka kurikulum. Peneliti menunggu 

pada jam waktu senggang untuk mengantisipasi tabrakan jam kegiatan 

belajar mengajar. Kegiatan wawancara seluruhnya dilakukan di 

lingkungan sekolah dengan beberapa tempat diantaranya di ruang 

kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas, dan halaman sekolah. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sebuah cara pengumpulan data untuk 

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variable yang berisi catatan 

transkrip, buku, surat kabar, majalah agenda dan sebagainya (Sugiyono, 

2010: 329). Dokumentasi digunakan sebagai bukti visual (nyata) dari 

pelaksanaan penelitian. Dokumentasi yang dihasilkan dalam penelitian 

ini berupa gambar dan data soft file. Data yang diperoleh atas izin dari 

pihak sekolah diantaranya mengenai data arsip sekolah, kondisi 

lingkungan sekolah, kegiatan budaya sekolah Islami, seperti sholat 

berjamaah, mengaji, proses belajar mengajar dan aktivitas warga 

sekolah yang diperoleh pada saat observasi maupun pada wawancara 

dilakukan.  

6. Teknik Keabsahan Data 

Validitas data menunjukkan sejauh mana kualitas data dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian ini menggunkan teknik 
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triangulasi sumber untuk mendapatkan validitas data. Triangulasi sumber 

yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Berikut 

merupakan triangulasi data yang dilakukan oleh penulis, untuk menentukan 

keabsahan dari data yang telah diperoleh: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

Hasil wawancara dengan informan utama Bapak Rofiq 

sebagai guru SKI dan Al quran Hadits  yang dilakukan pada tanggal 

23 Maret 2018. Bapak Rofiq, mengatakan bahwa pelaksanaan BuSI 

sudah sesuai sebagai mestinya, penyampaian yang dilakukan bapak 

ibu guru untuk mendorong siswa siswi dilakukan dengan metode 

pendekatan secara pribadi ataupun bersama-sama. Hasil wawancara 

tersebut sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti. Bapak Rofiq begitu sabar menghadapi siswa siswi yang 

sengaja mengulur waktu untuk melaksanakan sholat berjamaah 

(salah satu program BuSI). Beliau memperingatkan siswa dengan 

pendekatan secara pribadi dan menasehati bersama siswa-siswi pada 

forum musyawarah seusai sholat berjamaah. Adapun beliau 

memberikan materi ajar keagamaan saat jam pembelajaran beliau. 

Hal serupa terlihat pada apa yang dilakukan oleh ibu 

Salimatin Mufidah dengan hasil wawancara dengan penulis. Beliau 

memberikan materi tugas bagi siswi yang berhalangan menstruasi, 
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dengan membaca asmaul husna yang diawasi oleh beliau sendiri. 

Kegiatan baca Al-Quran untuk siswi yang berhalangan dilakukan 

dengan mendengarkan dan menyimak bacaan dari central audio 

sekolah. 

Berdasarkan hasil perbandingan data wawancara dengan 

observasi ini penulis memperoleh hasil penelitian bahwa program 

Budaya Sekolah Islami sudah berjalan sesuai sasaran yang dituju 

yaitu siswa-siswi SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. 

Implementasi BuSI kepada anak secara pribadi mampu 

menanamkan kesadaran anak akan tugas spiritualnya. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan seseorang dihadapan umum 

dengan apa yang diucapkan secara pribadi 

Hasil wawancara 22 Maret 2018 kepada Ibu Siti 

Mubarokatut selaku kepala sekolah SMA Islam Sultan Agung 1 

Semarang menyatakan bahwa seluruh guru merupakan motivator 

BuSI yang tugasnya mendorong siswa siswinya untuk menanamkan 

jiwa spirit Islami.  Pendekatan yang dilakukan bapak ibu guru 

dilakukan secara pribadi dan diforum musyawarah maupun pada 

jam pembelajaran di kelas. Implementasi yang dilakukan sekolah 

mengenai BuSI kepada siswa-siswi dilakukan dengan langsung 

menerapkannya.  

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Mufid selaku 

sekertaris dari tim BuSI dan ketua takmir masjid SMA Islam Sultan 
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Agung 1 Semarang pada tanggal 26 Maret 2018. Beliau mengatakan 

bahwa program BuSI memberikan dampak positif bagi sekolah. 

Namun pada pelaksanaan yang mengatakan bahwa seluruh 

komponen guru merupakan motivator BuSI tidak sepenuhnya 

berjalan. Penggerak dari BuSI lebih banyak dilakukan oleh guru-

guru yang berlatar belakang pendidikan agama, sedangkan guru-

guru yang berlatar belakang mengajar ilmu alam dan sosial hanya 

mengikuti kegiatan yang ada pada program BuSI. 

Berdasarkan triangulasi data wawancara yang dilakukan 

oleh informan, penulis mendapatkan hasil wawancara bahwa pada 

program Budaya Sekolah Islami, tidak seluruh komponen guru siap 

siaga menjadi motivator BuSI. Penggerak BuSI masih terpaten pada 

organisasi yang didalamnya kebanyakan guru-guru berlatar 

belakang agama. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut  Bog  dan Biklen adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan yang dipelajari 

serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 

2002:248). Data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun 

wawancara dikumpulkan diurutkan dan diorganisasikan untuk kemudian 

disimpulkan serta dianalisis agar mudah dipahami. 
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Menurut Milles Huberman (1992:15) tahap analisis data adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan wawancara kepada informan penelitian, ada dua informan 

penelitian yang digunakan yaitu informan utama dan informan 

pendukung. Pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan 

observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan 

seperti data siswa, mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana, dan 

kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak SMA Islam Sultan 

Agung 1 Semarang, semua data tersebut dimaksudkan utuk menjawab 

rumusan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian ini. 

 

b. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang 

muncul dari data-data di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan 

adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau mengorganisasikan 

ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga 

dapat ditarik kesimpulan. 

Sugiyono (2008:339) menyatakan bahwa kalau penelitian dalam 

melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, 
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tidak dikenal, belum memiliki pola, justru yang harus dijadikan 

perhatian peneliti dalam mereduksi data. Penelitian mengenai budaya 

sekolah Islami di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang memerlukan 

banyak data yaitu sejarah sekolah, konsep pengembangan budaya 

sekolah, sosialisasi BuSI, program atau kegiatan sekolah, proses 

pembelajaran dikelas, hubungan sosial diantara warga sekolah, dan 

fasilitas sarana prasarana sekolah yang mampu memberi keberhasilan 

BuSI di sekolah. Banyak data yang diperoleh peneliti bercampur antara 

satu dengan yang lainnya dan terpisah-pisah antara sumber data. Hal 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu data-data yang didapat dari penelitian 

digolongkan menurut fokus masalah yaitu Implementasi Budaya 

Sekolah Islami (BuSI) di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang, 

Implikasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) dalam Peningkatan Akhlak 

Siswa di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang, dan faktor pendukung 

dan penghambat dari Implementasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) 

dalam peningkatan akhlak siswa di SMA Islam Sultan Agung 1 

Semarang. Penggolongan data juga perlu diperluas dengan sub-sub 

untuk lebih memperjelas analisis dan memudahkan dalam 

penjelasannya. 

c. Penyajian data 

Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan foto 

mengenai yang disajikan dalam bentuk deskriptif yang melalui proses 

analisis berisi mengenai uraian seluruh masalah yang dikaji. Penyajian 
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yang digunakan dalam penulisan kualitatif adalah bentuk teks naratif 

(Miles, 1992:17). Penyajian data terbentuk dari sekumpulan informasi 

yang tersusun sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data ini 

dilakukan setelah melakukan reduksi data dilaksanakan agar sajian data 

tidak menimpang dari pokok permasalahan. 

Analisis data tentang Implementasi Budaya Sekolah Islami 

(BuSI) dalam peningkatan akhlak siswa di SMA Islam Sultan Agung 1 

Semarang menggunakan teori metode pendidikan akhlak al Ghozali. 

d. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi 

Verifikasi yaitu berupa intisari dari penyajian data yang 

merupakan hasil analisis yang digunakan dalam penelitian kesimpulan 

awal yang sifatnya belum benar-benar matang (Miles, 1992:16). Ketiga 

komponen di atas adalah satu kesatuan yang berlanjut, berulang dan 

terus menerus. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan 

penarikan kesimpulan merupakan gambaran yang secara berurutan 

sebagai rangkaian kegiatan analisis. Lebih jelasnya alur kegiatan dari 

analisis data kualitatif dapat dilihat pada bagan dibawah ini 
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Bagan  Analisis Data (Milles, 1992:20) 

Pelaksanaan penelitian dimulai dari pengumpulan data di lapangan. 

Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Observasi 

didapatkan dari situasi aktivitas kegiatan, selanjutnya wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dengan informan untuk memperoleh data yang valid, 

yang terakhir yaitu dokumentasi yang diperoleh daari foto, mengambil atau 

mengutip dari catatan, buku yang berhubungan dengan penelitian. 

Langkah selanjutnya data-data tersebut dianalisis melalui model 

analisis data yaitu reduksi data, hal ini dilakukan dalam memilih hal-hal 

pokok yang sesuai dengan tema penelitian. Data yang telah direduksi 

memberikan gambaran yang lebih tajam untuk menggambarkan hasil 

penelitian yang didapatkan dari lapangan berupa kegiatan. Setelah direduksi 

data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif melalui proses analisis, dan 

proses terakhir adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh. 

Penarikan kesimpulan yang telah dilakukan dan hasilnya diketahui 

peneliti, memungkinkan untuk disajikan kembali data yang lebih baik. Hasil 

dari kesimpulan dapat digunakan sebagai data penyajian akhir, karena telah 

melalui proses analisis untuk yang kedua kalinya, sehingga kekurangan data 

pada analisis tahap pertama dapat dilengkapi dengan hasil analisis tahap 

kedua. Maka dari situ akan diperoleh data penyajian akhir atau kesimpulan 
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yang baik untuk mengetahui fokus penelitain tentang Implementasi Budaya 

Sekolah Islami (BuSI) dalam peningkatan akhlak siswa di SMA Islam Sultan 

Agung 1 Semarang. 

F. Sistematika Pembahasan Tesis 

Dalam sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

bagian depan, bagian isi dan bagian akhir. Adapun bagian-bagian tersebut 

antara lain : 

1. Bagian Depan 

Bagian ini meliputi antara lain Halaman Sampul depan, Lembar berlogo, 

Sampul dalam, Halaman pernyataan keaslian, Halaman berita acara kelulusan 

dari (Tim) penguji, Halaman Nota Pembimbing, Halaman pengesahan Tesis, 

Motto dan Persembahan, Abstrak, Kata pengantar, Daftar isi, Daftar Lampiran. 

2. Bagian ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

2. Desain Penelitian 

3. Fokus Penelitian 

4. Sumber Data 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

6. Teknik Keabsahan Data 

7. Teknik Analisis Data 

F. Sistematika Penulisan Tesis 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA 

BERFIKIR 

A. Kajian Riset Terdahulu 

B. Kerangka Teori 

C. Kerangka Berfikir 

BAB III   PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

A. Paparan Data Penelitian 

Berisi data umum objek penelitian, meliputi : lokasi SMA Islam 

Sultan Agung 1 Semarang, Sejarah berdirinya, Visi, Misi, dan 

Tujuan, Struktur Organisasi, Sarana dan Prasarana, Keadaan 

pendidik dan peserta didik, dan kegiatan ekstrakurikuler SMA 

Islam Sultan Agung 1 Semarang, Kurikulum, Tata Tertib Siswa, 

Larangan Siswa di Sekolah. 

B. Hasil Penelitian 

1. Implementasi Budaya Sekolah Islmi (BuSI) di SMA Islam 

Sultan Agung 1 Semarang. 

2. Implikasi Budaya Sekolah Islmi (BuSI) di SMA Islam Sultan 

Agung 1 Semarang dalam Peningkatan Akhlak Siswa 

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
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A. Implementasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) di SMA Islam        

     Sultan Agung 1 Semarang 

1. Penguatan Ilmu Pengetahuan atas dasar Nilai-nilai Islam 

2. Pengutan Ruhiyah (Aqidah, Ibadah, dan Akhlak) 

3. Tim Budaya Sekolah Islami (BuSI) 

B. Implikasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) dalam peningkatan akhlak 

siswa di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang 

1. Implikasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) melalui kegiatan 

Orientasi Sekolah / Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 

(MPLS). 

2. Implikasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) dalam proses Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) 

3. Implikasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) melalui aktivitas diluar 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

4. Implikasi Budaya Sekolah Islami (BuSI) pada kegiatan 

organisasi sekolah dan ekstrakurikuler. 

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 

1. Faktor Pendukung 

2. Faktor Penghambat 

BAB V PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

B. SARAN 
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