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يهيهِا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada allah dan hendaklah setiap
diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan
bertakwalah kepada allah, sesungguhnya allah maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan”.(Al-Hasyr:18)

ABSTRAK
Nama
: Jamilah
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Skripsi : Budaya Mutu Sekolah Menengah Atas Islam Al-falah Jambi
Skripsi ini membahas tentang Budaya Mutu Sekolah Menengah Atas Islam Alfalah Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan
menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi,
sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah
trianggulasi sumber, trianggulasi teknik dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penerapan budaya mutu sekolah menengah atas islam Al-falah jambi
menerapkan karakter religius pada peserta didik melalui cara pembiasaan atau
pembudayaan melalui kegiatan-kegiatan yang terbagi menjadi 7, yaitu membaca
Al-Qur‟an dikelas, shalat dhuha, shalat dzuhur dan ashar berjama‟ah, tadarus /
membaca Al-Qur‟an setelah shalat dzuhur, menghapal surah Al-Qur‟an,
mentoring, dan malam bina iman dan taqwa (Mabit). Faktor pendukung dalam
penerapan budaya mutu di SMA Islam Al-falah Jambi yaitu : Semua kegiatan
yang ada disekolah didukung oleh pihak yang ada di dalam sekolah dan orang tua
pun mendukung dalam kegiatan apapun yang ada disekolah. Sedangkan faktor
penghambat dalam penerapan budaya mutu di SMA Islam Al-falah Jambi yaitu :
Tidak jarang siswa merasa jenuh mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan
tersebut, dan kurangnya perhatian orang tua terhadap siswa. Adapun hasil dari
penerapan budaya mutu di SMA Islam Al-falah Jambi yaitu : peserta didik
memperoleh ilmu pengetahuan tentang keagamaan, dan mereka juga langsung
mengaplikasikannya dengan membiasakan diri dalam melakukan kegiatan
kesehariannya yang sesuai dengan ajaran islam, seperti melakukan shalat
berjama‟ah baik wajib maupun sunah, membaca dan menghafal Al-Qur‟an.

Kata Kunci : Budaya Mutu Sekolah
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ABSTRACT
Name
: Jamilah
Study Program : Islamic Education Management
Title
: The Culture of Quality High School Islamic Jambi
This thesis discusses the quality culture of Islamic high school Al-falah Jambi.
This research is a descriptive qualitative research using data collection
techniques, interview observation and documentation, while the data analysis
techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing.
The data validity technique used was source triangulation and time. The results
showed that the application of the quality culture of Islamic high school al-falah
jambi implements religious character to students trhough habituation or
cultivation through activities that are divided into 7, namely reading the AlQur’an in class, dhuha prayer, dzuhur prayer dan Asr together ah, tadarus /
reading Al-Qur’an after dzuhur prayer, memorizing surah Al-Qur’an, mentoring,
and the night of building, and the night of building faith and taqwa (Mabit).
Supporting factors in the implementationof the quality culture of the Islamic Alfalah jambi high school, namely: All activitiesat school are supportedby those in
the school and parents also support any activities at school. While the inhibiting
factors in implementing the quality culture of Islamic high school quality in Alfalah Jambi are : not infrequently tudents feel bored with participating in these
religious activities, and the lack of parental attention to students. As for the esult
the application of quality culture at Al-Falah Islamic High school Jambi, namely:
student gain knowledge of religion, and they also immediately apply it by getting
used to carrying out their daily activitiesin accordance with Islamic teachings uch
as performing congregational and sunnah, read and memorize the Al-Qur’an.
Keyword : School Quality Culture
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masalah pokok pendidikan yang selalu menjadi perhatian dari tahunketahun adalah mutu pendidikan, relevansi pendidikan dengan kebutuhan
masyarakat dan efesiensi. Manajemen mutu menjadi sebuah perbincangan
yang sangat hangat dikalangan manapun baik pemerintah maupun
masyarakat, karena mutu menjadi tolak ukur yang berkaitan dengan kualitas
kepuasan pelanggan dan pemakaian jasa pendidikan yaitu orang tua, instansi
swasta maupun instansi pemerintah yang menggunakan jasa dari didikan
sebuah lembaga pendidikan (Edward Sallis,2012 hlm.135).
Mutu pendidikan menurut permendiknas Nomor 63 Tahun 2009
adalah tingkat kecerdasan kehidupan berbangsa yang dapat diraih penerapan
sistem pendidikan Nasional. Adapun standar Nasional pendidikan bekaitan
dengan sekolah yang bermutu yaitu: standar isi, standar kompetensi
kelulusan, standar pedidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian
pendidikan (Mulyasana, 2015 hlm.146-147)
Membangun sekolah yang bermutu adalah menjadi impian bagi semua
penyelenggara pendidikan juga masyarakat sebagai pengguna (user). Sekolah
berlabel percontohan, sekolah model, dan sekolah unggul, kini menjadi
rebutan masyarakat. Beragam atribut tersebut, erat kaitannya dengan masalah
„mutu‟ dan „kualitas‟. Dimanapun sekolah itu berada dan seberapa biaya yang
dikeluarkan, akan dicari dan diburu oleh sang pelanggan.
Jurnal (Siti Maamarah, Vol.3, No.1, 2016, hlm.116) Setiap orang tua
berpengharapan agar putra putrinya dapat diterima atau melanjutkan sekolah
pada sekolah yang favorit dan mempunyai mutu yang bagus atau memperoleh
sekolah yang dipandang baik. Tidak mengherankan jika setiap awal tahun
pelajaran orang tua disibukkan dengan urusan mencari sekolah untuk putra
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putri mereka. Tidak jarang orang tua rela mengeluarkan biaya yang cukup
tinggi asalkan putra-putri mereka dapat diterima di sekolah yang bagus
mutunya.
Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (1) pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan Negara. Pasal 4 ayat 6 menegaskan bahwa
pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen
masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian
mutu layanan pendidikan. Kaitannya dengan undang-undang tersebut bahwa
sekolah merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.
Belajar 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 berlaku disekolah, saling menghormati, membiasakan hidup bersih dan
sehat serta memiliki semangat berkompetensi secara fair (adil) dan sejenisnya
merupakan kebiasaan yang harus ditumbuhkan dilingkungan sekolah seharihari. Kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai yang di bentuk dalam perjalanan
panjang sekolah disebut budaya sekolah.
Menurut Komariah dan Triatna (2005: 96), dikutip Kompri
berdasarkan asal usul katanya (etimologis), bentuk jamak dari budaya adalah
kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta budhayah yang merupakan bentuk
jamak dari budi,yang artinya akal atau segala sesuatu yang berhubungan
dengan akal pikiran manusia. Demikian juga dengan istilah yang artinya
sama, yaitu kultur berasal dari bahasa Latin, colore yang berarti mengerjakan
atau mengolah. Jadi, budaya atau kultur disini dapat diartikan sebagai segala
tindakan manusia untuk mengolah atau mengerjakan sesuatu. Jurnal (Kaisya
Azzahra, Vol.2, No.2, 2017, hlm.140).
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Budaya mutu adalah sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu
lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan kualitas secara
terus menerus. Budaya mutu terdiri atas filosofi, keyakinan, sikap, norma,
nilai, tradisi, prosedur dan harapan untuk meningkatkan kualitas (Goetsch dan
Davis, 2002).
Budaya sekolah dipegang bersama oleh kepala sekolah, guru, staf
administrasi, dan siswa sebagai dasar mereka yang saling memahami dan
memecahkan berbagai persoalan yang muncul disekolah. Sekolah menjadi
wadah utama dalam transmisi kultur antar generasi kegenerasi. Lembaga
pendidikan, akan terus bekembang manakala individu-individu didalam
lembaga tersebut memiliki komitmen dan terus membudayakan mutu serta
nilai-nilai positif yang ada. Dengan demikian proses dan sistem manajemen
lembaga pendidikan akan terus maju dan berkembang dengan baik. Dapat
diketahui salah satu faktor pendukung dan kunci keberhasilan bagi sekolah
sukses atau sekolah berprestasi adalah faktor dari kepemimpinan kepala
sekolah. Seseorang harus bekerja secara optimal dan komitmen terhadap
proses dan hasil kerja yang bermutu atau sebaik mungkin. Hal ini dijelaskan
dalam (QS. Al-Nahl 16 ayat 90) bahwa:

وآ ل حسه وإيتَآ ا َلقَ َر ويَهى عه
ئ
َبىذى َن
َلب َعظَكعل َم كرون
ََغو َم لى يَ َ ت
َرك
َا

ان هلل أ مر بَآ
َل
َفَ حشآ ء وا من
آ ل
َل َكر

َد
لع

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat,dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Budaya mempunyai kaitan dan peran terhadap berbagai aspek
kehidupan sekolah secara menyeluruh. Secara spesifik budaya sekolah
memiliki lima peran: 1) budaya memberikan rasa memiliki identitas dan rasa
kebanggaan bagi karyawan, 2) budaya mempermudah terbentuknya

4

komitmen dan pemikiran yang lebih luas dari pada kepentingan pribadi
seseorang, 3) memperkuat standar prilaku organisasi dalam membangun
pelayanan superior pada pelanggan, 4) budaya menciptakan proses adaptasi,
5) membangun sistem control secara menyeluruh.
Sekolah Menengah Atas Islam Al-Falah jambi bediri pada tahun 1989
dan beroperasi pada tahun 1997 yang merupakan sekolah umum yang berciri
khas Islam. Dengan mengedepakan pembinaan dan pengembangan prestasi
akademik, sehingga Sekolah Menengah Atas Islam Al-falah Jambi
mempunyai

daya

tarik

tersendiri

dikalangan

masyarakat

untuk

menyekolahkan anak di SMA Islam Al-falah di provinsi jambi. Hal ini dapat
dilihat dari banyaknya masyarakat jambi khususnya dan masyarakat pada
umumnya yang memilih SMA Islam Al-Falah Jambi sebagai tempat
menuntut ilmu karena masyarakat telah mempercayai bahwa SMA Islam Alfalah Jambi dapat memberi nilai positif bagi siswanya maupun masyarakat
disekitarnya dengan menawarkan pelayanan berupa program dan fasilitas
yang dibutuhkan oleh pelanggan (siswa dan masyarakat luas).
Sekolah Menengah Islam Al-falah Jambi telah berkembang menjadi
salah satu lembaga pendidikan dengan prestasi yang memabanggakan.
Adapun prestasi diantaranya adalah : Juara 1 LCC yang diadakanoleh
Otoritas Jasa Keungan (OJK), juara 2 LKBB tingkat provinsi, juara 1 lomba
PHB GEMPAR STIKES HI Jambi tingkat provinsi, juara 3 LCC Koperasi
tingkat kab/kota dan masih banyak lagi prestasi-pestasi yang diraih oleh
siswa/siswi SMA Islam Al-falah Jambi.
Keadaan guru dan pegawai yang ada di SMA Islam Al-falah Jambi
dapat digolongkan baik dan berkualitas. Hal ini dikarenakan guru-guru yang
mengajar dan pegawai cukup senior dan ditambah tingkat pendidikan guru
yang mengajar tersebut sarjana dan sarjana muda .
Melihat perkembangan secara keseluruhan bahwa siswa-siswi SMA
Islam Al-falah Jambi telah mampu memenuhi tuntutan pembangunan
nasional khususnya dibidang pendidikan, siswa adalah anak didik yang
menjadi sarana pendidikan atau yang di didik, diajar, diarahkan, dipimpin,

5

dari segi ilmu pengetahuan, keterampilan serta moral dan budi pekerti yang
luhur. Hal ini dikarenakan, semua siswa selalu mengikuti bimbingan
keagamaan yang ada di SMA Islam Al-falah Jambi.
Penerapan budaya mutu di SMA Islam Al-falah Jambi didasarkan
dengan adanya kegiatan seperti membaca Al-Qur‟an dikelas, shalat dhuha,
shalat dzuhur dan ashar berjama‟ah, memaca Al-Qur‟an setelah shalat dzuhur,
menghafal suarh Al-Qur‟an, mentoring, dan malam bina iman dan taqwa
(Mabit). Kegiatan-kegiatan inilah yang membangun dan mengembangkan
mutu yang ada di SMA Islam Al-Falah Jambi hal ini bedasakan Visi SMA
Islam Al-Falah Jabmi yakni cedas dan teampil berlandaskan iman dan taqwa.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Budaya
Mutu Sekolah Menengah Atas Islam Al-Falah Jambi”.

B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas agar peneliti ini terfokus ada
permasalahan yang diteliti dan agar pemasalahan ini tidak terlalu meluas
maka peneliti memfokuskan kepada permasalahan yang diteliti. Peneliti
hanya akan mengkaji mengenai Bagaimana Penerapan Budaya Mutu
Sekolah Menengah Atas Islam Al-falah Jambi.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dikemukakan diatas maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana penerapan budaya mutu di SMA Islam Al-Falah Jambi?
2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat budaya mutu di
SMA Islam Al-Falah Jambi?
3. Bagaimana hasil dari budaya Mutu di SMA Islam Al-Falah Jambi?
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
a. Mengetahui bagaimana membangun budaya mutu di SMA Islam Alfalah Jambi.
b. Mengetahui penerapan budaya mutu di SMA Islam Al-falah Jambi.
c. Mengetahui pemgembangan budaya mutu di SMA Islam Al-falah
Jambi.

2.

Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemimpin
sekolah dan guru-guru mengenai budaya mutu disekolah tersebut.
b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi siswa/i untuk membuat
perubahan positif bagi diri sendiri mampu di lembaga pendidikan
tersebut.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Budaya Mutu Sekolah

a. Budaya
Pemahaman dari perspektif bahasa, Budaya atau Kebudayaan
berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan
bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal
yang berkaitan dengan budi, dan akal manusia. Bentuk lain dari kata
budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Inggris yaitu culture dan
bahasa latin cultura. Budaya adalah suatu cara hidup yang bekembang,
dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari
generasi ke generasi.
Jurnal (Eva Maryamah Vol.2, No.02, 2016, hlm. 88)
Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai “keseluruhan sistem
gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan
masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan cara belajar”.
Lebih lanjut koentjaraningrat membagi kebudayaan dalam tiga wujud,
yaitu: (1) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas dari ide-ide,
gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan nilai-nilai. (2) Wujud
kebudayaan sebagai suatu kompleksitas aktivitas kelakuan berpola dari
manusia dalam masyarakat. (3) Wujud kebudayaan sebagai bendabenda hasil karya manusia. Budaya dapat diukur berdasarkan
karakteristik umum seperti yang dikemukakan oleh robbins (1994)
sebagai berikut: (1) Inisiatif individual, (2) Toleransi terhadap tindakan
beresiko, (3) arah, (4) integritas, (5) dukungan dari manajemen, (6)
kontrol, (7) identitas, (8) sistem imbalan, (9) toleransi terhadap konflik,
(10) pola-pola komunikasi.
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Jurnal (Teguh Riyanti, Vol.12, No.2, 2016, hlm.40) Menurut
Depdiknas (2010), budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem
berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (belief) manusia yang
dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan
keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan
lingkungan alamnya. Sistem berpikir, nilai, moral, norma dan
keyakinan itu digunakan dalam kehidupan manusia dan menghasilkan
sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan,
teknologi, seni, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial
menjadi penghasil sistem berpikir, nilai, moral,

norma,

dan

keyakinan, akan tetapi juga dalam interaksi dengan sesama manusia dan
alam kehidupan, manusia diatur oleh sistem berpikir, nilai, moral,
norma, dan keyakinan yang telah dihasilkannya. Pendidikan merupakan
upaya terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik, sehingga
mereka memiliki sistem berfikir, nilai, moral, dan keyakinan yang
diwariskan masyarakatnya untuk mengembangkan warisan tersebut
kearah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa datang.

b. Budaya Sekolah (School Culture)
Jurnal (Miftahul Choiri, Vol.9, No.1, 2015, hlm.154) Banyak
pengertian atau definisi yang menjelaskan pengertian school culture
atau kultur sekolah. Salah satu definisi tersebut dikemukakan oleh
Zamroni (2007) yang dikutip oleh Miftachul Choiri (2015, hlm. 154)
yang menjelaskan bahwa kultur sekolah atau budaya sekolah adalah
suatu pola asumsi dasar hidup yang diyakini bersama yang diciptakan,
dikemukakan atau dikembangkan sekelompok masyarakat dan dapat
digunakan mengatasi persoalan hidup mereka, oleh karenanya di
ajarkan dan di turunkan generasi kegenerasi sebagai pegangan perilaku,
berfikir dan rasa kebersamaan diantara mereka. Sekolah sebagai
organisasi harus memiliki; a) kemampuan untuk hidup, tumbuh
berkembang dan melakukan adaptasi dengan berbagai lingkungan yang
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ada, b) integrasi ke dalam yang memungkinkan sekolah untuk
melakukan adaptasi dengan lingkungan sehingga dapat terus tumbuh
dan bekembang. Oleh sebab itu, sekolah sebagai sebuah organisasi
harus memiliki pola asumsi-asumsi dasar yang dipegang bersama
seluruh warga sekolah. Dengan demikian sekolah dapat terus
berkembang kearah yang lebih baik.
Bagi sekolah, kultur yang mendukung peningkatan prestasi
adalah pola asumsi, sistem nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan
serta bebagai produk disekolah yang akan mendorong semua warga
sekolah untuk bekerjasama yang didasarkan pada saling memepercayai,
mengundang partisipasi seluruh warga sekolah, mendorong munculnya
gagasan-gagasan

baru

dan

memberikan

kesempatan

untuk

terlaksananya pembaharuan disekolah yang semuanya itu bermuara
pada upaya untuk menjadikan sekolah menjadi organisasi yang terbaik.
Kultur mempunyai 3 (tiga) aspek yang meliputi; artefak, nilai, dan
asumsi dasar. Artefak adalah apa yang tampak sepeti gedung,
kebersihan, dan perilaku yang ditampakkan oleh warga sekolah.
Sedangkan nilai-nilai dapat dicermati pada semboyan-semboyan dan
sikap yang dipegang oleh warga sekolah. Pola asumsi dasar adalah pola
keyakinan yang dipegang untuk menafsirkan peristiwa dalam
kehidupan, misalnya bagaimana pandangan warga sekolah terhadap
peseta didik. Bentuk kultur sekolah juga dapat dilihat dalam beberapa
bentuk, misalnya bagaimana interaksi guru peserta didik, bagaimana
keterlibatan peserta didik dalam kegiatan sekolah dan lain sebagainya.
Jurnal (Eva Maryamah, Vol.2, No.02, 2016, hlm.89) menurut
Deal dan Peterson dalam Supardi (2015; 221) menyatakan bahwa:
Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang yang melandasi perilaku,
tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang di praktekkan
oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa dan masyarakat
sekitar sekolah tersebut dimasyarakat luas. Sekolah sebagai sistem tiga
aspek pokok yang sangat berkaitan erat dengan mutu sekolah, yakni:
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proses belajar mengajar, kepemimpinan dan manajemen sekolah, serta
budaya sekolah. Budaya merupakan pandangan hidup yang diakui
bersama oleh suatu kelompok masyarakat, yang mencakup cara
berfikir, perilaku, sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik
maupun abstrak.
Budaya sekolah adalah kualitas sekolah dikehidupan sekolah
yang tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit dan nilai-nilai tertentu
yang dianut sekolah (Dikmneum: 2002:14). Budaya sekolah adalah
keseluruhan latar fisik, lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan iklim
sekolah yang secara prokdutif mampu memberikan pengalaman baik
bagi

pertumbuhan

kembangnya

kecerdasan,

keterampilan,

dan

efektivitas siswa. Budaya sekolah dapat ditampilkan dalam bentuk
hubungan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya
bekerja, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, berfikir rasional, motivasi
belajar, kebiasaan memecahkan masalah secara rasional.
Pikiran individu yang paling besar porsi pengaruhnya adalah
pikiran pemimpin (kepala sekolah) (Muhaimin,2011:52). Kepala
sekolah dengan berbagai wewenang yang dimilikinya tentu memiliki
kesempatan untuk menyumbangkan lebih banyak pikiran individunya
dalam pikiran organisasi dibandingkan dengan individu lainnya.
Sehingga ia berkesempatan untuk menanamkan nilai-nilai baik dalam
jumlah yang lebih banyak didalam budaya sekolah. Nilai-nilai
memengaruhi

cara

bertindak seseorang.

Apabila

nilai-nilai

di

implementasikan oleh keseluruhan/sebagian besar orang-orang di
organisasi. Robbins (1991) menyatakan bahwa nilai-nilai penting untuk
mempelajari perilaku organisasi. Nilai-nilai yang menjadi pilar budaya
sekolah dapat diprioritaskan pada nilai-nilai tetentu.prioritas tersebut
kemudian diubah atau dapat diukur dengan nilai-nilai lain sesuai
dengan fokus adaptasi lembaga dan keadaan lingkungan lembaga.
Jurnal (Kaisya Azzahra, Vol.2, No.2, 2017, hlm.140) Budaya
mutu adalah sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu
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lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan kualitas
secara terus menerus. Budaya mutu terdiri atas filosofi, keyakinan,
sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur dan harapan untuk meningkatkan
kualitas (Goetsch dan Davis, 2002).
Jurnal (Rais Hidayat, Vol.6, No.2, hlm.598) Budaya mutu
mengacu pada budaya organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan
kualitats secara permanen dan di tandai oleh dua elemen yang berbeda:
di satu sisi, unsur budaya/psikologis dari nilai, kepercayaan, harapan,
dan komitmen bersama terhadap kualitas dan di sisi lain, sebuah elemen
struktur/manajerial memproses untuk meningkatkan kualitas dan tujuan
dengan mengkoordinasikan usaha individu dalam organisasi (Loukkola
dan Zhang, 2010).
Berdasarkan berbagai pengertian budaya dan mutu, dapat
dikonstruksikan bahwa budaya mutu sekolah adalah sistem nilai
organisasi/sekolah yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk
keberlangsungan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Budaya
mutu sekolah terdiri dari nilai-nilai, tardisi, prosedur dan harapan
tentang promosi mutu. Sedangkan tujuan dari budaya sekolah adalah
untuk membentuk suatu lingkungan organisasi yang memilih sistem
nilai, tradisi, dan aturan-aturan yang mendukung untuk mencapai
perbaikan mutu secara terus-menerus.
Ketika kehidupan manusia terus berkembang, maka yang
berkembang sesungguhnya adalah sistem sosial, sistem ekonomi, sistem
kepercayaan, ilmu, teknologi, serta seni. Pendidikan merupakan upaya
terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik, sehingga
mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang
diwariskan masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut ke
arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang.
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c. Pengertian Mutu
Mutu memiliki pengertian yang bervariasi Sallis menjelaskan
mutu sebagai konsep yang bisa absolute maupun relatif. Mutu yang
dipahami sebagai sesuatu yang absolute mengarah pada mahal, mewah,
cantik, baik dan benar, yang lebih tepat disebut “High Quality” atau
“Top Quality”. Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan hanya sedikit
instansi pendidikan yang dapat memberikan pengalaman pembelajaran
dengan mutu tinggi. Sedangkan sebagai konsep relative mutu
dipandang sebagai sesuatu yang berasal dari produk atau layanan yang
memenuhi spesifikasi atau standar yang ada.
Menurut Tenner dan Tono (sebagaimana yang dikutip oleh Sani,
Pramuniati, Mucktiany 2015, hlm.4) Mutu adalah sebuah strategi dasar
yang menyediakan layanan yang benar-benar memuaskan baik
pelanggan internal maupun eksternal dengan memenuhi harapan atau
kebutuhan mereka.
Menurut Piper (sebagaimana dikutip oleh Rivaidan Murni, 2010,
hlm. 713) Mutu merupakan total mekanisme dan prosedur yang
diterapkan untuk menjamin kualitas yang diberikan dengan diwujudkan
dengan perencanaan, menentukan, mendorong, menilai atau kontrol
kualitas)
Menurut Goesth dan David (sebagaimana dikutip oleh mahmud,
2012, hlm. 2) ada beberapa unsure umum dalam mutu yaitu: produk dan
layanan, serta pegertian mutu itu sendiri adalah hal yang berkenaan
dengan produk dan layanan itu sendiri yang dapat memenuhi
kebutuhan, harapan dan kepuasan dari pelanggan. sedangkan pengertian
mutu menurut Ikezewy (sebagaimana dikutip oleh Mahmud, 2012, hlm.
3) mutu sebagagi berikut: mutu dan kepuasan pelanggan sama, mutu
merupakan konsep yang luas mencakup pula orang, proses, dan aspekaspek lain dalam organisasi.
Dilihat dari berbagai pendapat para ahli dapat dipahami bahwa
mutu adalah sesuatu yang bernilai mempunyai lebih dan berkualitas
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dari sebuah lembaga pendidikan yang mana dapat memberikan
kepuasan kepada pengguna jasa pendidikan.
Pengertian mutu pendidikan menurut Permendiknas No.63 tahun
2009 pasal 1 ayat 1 adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang
dapat diraih dari penerapan sistem pendidikan Nasional. Pengertian ini
mengarahkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia akan bisa dicapai
jika melaksanakan ketentuan dan ruang lingkup Sistem Pendidikan
Nasional yang ada di Undang-undang No.20 tahun 2003 yang salah satu
penjabaran adalah peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang
Standar

Nasional

Pendidikan.

Peraturan

Pemerintah

tersebut

menjelaskan antara lain definisi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
dan definisi-definisi istilah dalam ruang lingkup SNP (pasal 1) seperti:
Standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi (ayat 5), standar proses
(ayat 6), standar pendidikan dan tenaga kependidikan (ayat 7), biaya
pendidikan, KTSP, ujian, ulangan, evaluasi, akreditasi, BNSP dan
LPMP.PP No. 19 ini juga menjabarkan lingkup, fungsi dan tujuan SNP
dan menjelaskan delapan (8) standar Pendidikan (Mulyasana,
2015,hlm.146).
a. Standar Kompetensi Kelulusan
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk satuan pendidikan
dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penelitian dalam
menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan
meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan
dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok
mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata
pelajaran.
b. Standar Isi
Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat
kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal
pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat
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kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum
yang berlaku disekolah, dan kalender pendidikkn atau akademik.
c. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Pendidik

harus

memiliki

kualifikasi

akademik

dan

kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmanai dan rohani,
serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat
pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikai keahlian
yang relevan sesuai ketentuan perundang-uandangan yang berlaku
kompetensi sebagai agen pebelajaran pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah serta pendidikan dini meliputui: kompetensi
pedagogik,

kompetensi

kepribadian,

kompetensi

profesioanl,

kompetens sosial.
d. Standar Proses
Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan
bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Selain dalam proses pembelajaran pendidik member keteladanan.
Setiap

satuan

pendidikan

melakukan

perencanaan

proses

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil
belajar, dan pengawasan proses pembelarjaran untuk terlaksananya
prosespembelajaran yang efektif dan efisien
e. Standar Sarana dan Prasarana
Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yag meliputi
perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber
belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengakapan lain yang
diperlukan untuk menunjang proses pembelajaranyang teratur dari
berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi prasarana
yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan,
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ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang
kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beibadah,
tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang/tempat lain yang
diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan
berkelanjutan.
f. Standar Pembiayaan
Pembiayaan pendidikan terdiri atas :
1)

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan
sarana dan prasarana, pengembabngan sumber daya manusia,
dan modal kerja tetap.

2)

Biaya personal sebagaimana yang dimaksud diatas meliputi
biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik
untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan
bekelanjutan.

3)

Biaya operasional satuan pendidikan meliputi : Gaji pendidi
tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada
gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya
operasi pendidik tidak langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang
lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain
sebagainya.

g. Standat Pengelolaan
Standar pengelolaan terdiri atas :
1)

Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan

2)

Standar pengelolaan oleh pemerintah daerah

3)

Standar pengelolaan oleh pemeintah

h. Standar Penilaian Pendidikan
Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dari atas:
penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh
satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemeintah.
Penilaian pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil
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belajar oleh pendidik. Dan penilaian hasil belajar oleh satuan
pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan
tinggi diatur oelh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Secara klasik mutu menunjukkan sifat yang menggambarkan
derajat baiknya “suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh lembaga
dengan kriteriaa tertentu”.
Jurnal (Abid Moh, Vol.1, No. 2, 2018, hlm.415) Mutu adalah
kemampuan (ability) yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa
(services) yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, kepuasan
(satisfaction)

pelanggan

(customer)

yang

dalam

pendidikan

dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal customer dan eksternal.
Internal customer yaitu siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar
(learners) dan eksternal customer yaitu masyarakat dan dunia industri.
Mutu tidak berdiri sendiri, artinya banyak faktor untuk mencapainya
dan untuk memelihara mutu.Dalam kaitan ini peran dan fungsi sistem
penjaminan mutu (Quality Assurance System) sangat dibutuhkan.
Jurnal (Syaiful Anwar, Vol.14, No.2, 2014, hlm.461) Mutu
merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia
baik secara individual, kelompok, bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Mutu memiliki banyak pengertian penting yang berbeda
antara

menurut

para

ahli.

Wijoyono

dalam

Maka

wimbang

mengemukakan bahwa mutu adalah faktor yang mendasar dari
pelanggan. Mutu adalah penentuan pelanggan, bukan ketetapan
insinyur, pasar, atau ketetapan manjemen.
Jurnal (Teguh Riyanti, Vol.12, No.2, 2016, hlm.40-41) Mutu
dibidang pendidikan meliputi input, proses, dan output dan outcome.
Input dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan
bermutu jika mampu menciptakan suasana PAIKEM (Pembelajaran
Aktif Inovatif Kreatif, Efektif dan Menyenangkan). Output dinyatakan
bermutu jika hasil belajar akademik maupun non akademik siswa
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tinggi. Outcome dinyatakan bermutu jika lulusan mterserap didunia
kerja. Karakteristik mutu diantaranya: 1) kinerja guru baik, 2) tepat
waktu, 3) pelayanan prima bertahan lama, 4) sekolah memiliki daya
tahan yang baik, 5) sekolah indah dan menarik, 6) warga sekolah
memiliki nilai, moral dan profesionalisme, 7) sarana dan prasarana
tersedia dan mudah digunakan, 8) sekolah memiliki SPM, 9)
konsistensi, 10) mampu melayani. Dari beberapa pendapat tersebut
maka dapat disimpulkan bahwa budaya mutu sekolah adalah
keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan
(belief), sistem berpikir, nilai, moral, norma, yang

keyakinan
kuat

guna

pelayanan prima kepada pelanggan (siswa).
Dengan demikian, budaya sekolah dapat dikatakan bermutu bila
mana memungkinkan bertumbuh kembangnya sekolah dalam mencapai
suatu

keberhasilan

keseluruhan

latar

pendidikan.
fisik,

Budaya

lingkungan,

mutu

suasana

sekolah
sekolah

adalah
mampu

memberikan pengalaman dan bertumbuh kembangnya sekolah untuk
mencapai keberhasilan pendidikan berdasarkan spirit dan nilai-nilai
yang dianut oleh sekolah.
2. Membangun Budaya Mutu Sekolah yang Kuat
Peningkatan mutu sekolah merupakan fondasi untuk terciptanya
pendidikan yang berkualitas. Proses peningkatan mutu sekolah merupakan
suatu proses yang panjang disertai dengan perubahan-perubahan mendasar
pada fiolosofi, tujuan, kegiatan dan struktur organisasi sekolah. Dalam
kaitan ini, muncul fenomena kultur sekolah yang tidak dapat dilepaskan
atau bahkan merupakan faktor yang menentukan proses peningkatan mutu
pendidikan di sekolah. Oleh Karena itu, secara sadar dan terencana desain
peningkatan mutu sekolah harus memasukkan rancangan pengembangan
kultur baru sekolah yang sesuai dengan upaya peningkatan mutu.
Hickman dan Silva (1984, hlm 149) mengemukakan bahwa
terdapat tiga langkah dalam mendorong budaya yang sukses, yaitu
komitmen kompetensi, dan konsisten. Komitmen merupakan perjanjian
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karyawan

terhadap

eksistensi

organisasi.

Kompetensi

merupakan

kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka tujuan-tujuan
organisasi. Konsisitensi merupakan kemantapan untuk secara terusmenerus berpegang pada komitmen dan kemampuannya sebagai karyawan
yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan organisasi.
Studi Poerwanto (2008, hlm 69) menemukan bahwa budaya yang
yang kuat di bangun oleh empat dimensi K atau empat C yaitu komitmen
(commitment), kemampuan (competence), kepaduan (cohesion), dan
konsistensi (consistency). Keempat K pembentuk budaya yang kuat
tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
Membangun budaya yang kuat memerlukan pemimpin yang kuat yang
memiliki visi dan kepribadian yang kuat pula. Para pendiri adalah orang
yang membangun visi, misi, fiosofi serta tujuan-tujuan utama organisasi.
Pemimpin mempunyai pengaruh dalam menanamkan nilai-nilai
yang telah di bangun. Seorang pemimpin harus memberikan contoh
bagaimana bawahan melaksanakan tugas-tugasnya secara benar dan
komunikasi, merupakan media dari pimpinan dalam mengarahkan dan
mengontrol perilaku karyawan. Hal lain perilaku individual para pemimpin
dalam kehidupan sehari-hari baik dalam tugas organisasi maupun diluar
tugas dapat menjadi teladan kesederhanaan dan kepribadian yang
bersahaja.

3. Karakteristik Budaya Mutu Sekolah
Budaya mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianut oleh
anggota-anggota yang membedakan sekolah itu dari sekolah-sekolah lain.
Sistem makna bersama ini, bila diamati dengan lebih seksama merupakan
seperangkat karakteristik utama yang diahargai oleh sekolah itu Jurnal
(Fred Luthan, 1995).
Jurnal (Hendrikus Midun, Vol.9, No.1, 2017, hlm.51-52) Menurut
Jerome S. Arcaro (2007:10-11), sekolah bermutu diawali dengan
perumusan dan pengembangan visi dan misi. Visi dan misi yang bermutu
difokuskan pada kebutuhan pelanggan (costumer). Sekolah memiliki
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costumer internal dan eksternal. Costumer internal adalah orangtua, siswa,
guru, administrator, staf, dan dewan sekolah yang berada adalah
masyarakat, dan perguruan tinggi yang berada diluar organisasi, namun
manfaatkan output proses pendidikan, mendorong keterlibatan total
komunitas dalam program, mengembangkan sistem pengukuran nilai
pendidikan, menunjang sistem yang diperlukan, staf dan peserta didik
untuk mengelola perubahan, serta perbaikan berkelanjutan dengan selalu
berupaya keras membuat produk pendidikan menjadi lebih baik. Proses
ini kemudian ditetapkannya dalam lima pilar mutu pendidikan, yakni
fokus pada pelanggan, keterlibatan total, pengukuran, komitmen, dan
perbaikan berkelanjutan (Arcaro, 2007: 12-13).
Pengawasan sekolah dan dewan sekolah harus memiliki komitmen
pada mutu. Bila mereka tidak memiliki komitmen, prose tranfomasi mutu
tidak akan dapat dimulai karena kalaupun dijalankann pasti gagal. Setiap
orang perlu mendukung upaya mutu. Mutu merupakan perubahan budaya
yang menyebabkan organisasi mengubah cara kerjanya. Orang biasanya
tidak mau berubah, tapi manajemen harus mendukung proses perubahan
dengan memberi pendidikan, perangkat, sistem, dan proses untuk
meningkatkan mutu (Nur Zazin, 2017:180-181)
Menurut Husaini Usman (2009) dalam bukunya Manajemen: Teori,
Praktik, dan Riset Pendidikan, mengatakan bahwa mutu memiliki beberapa
Karaktersitik seperti berikut ini:
a.

Kinerja (performa): berkaitan dengan aspek fungsional sekolah.
Misalnya: kinerja guru dalam mengajar baik. Memberikan penjelasan
meyakinkan, sehat dan rajin mengajar dan menyiapkan bahan
pelajaran lengkap. Pelayanan administrasi dan edukatif sekolah baik
yang ditndai hasil belajar tinggi lulusannya baik putus sekolah sedikit
dan yang lulus tepat waktu banyak. Akibat kinerja yang baik, ekolah
tersebut menjadisekolah favorit.

b.

Waktu Wajar (timeliness): selesai dengan waktuyang wajar. Misalnya:
memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, waktu ulangan tepat,
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batas, waktu pemberian pekerjaan rumah wajar, waktu untuk guru
naik pangkat wajar
c.

Hubungan manusiawi (personal interface): menjunjung tinggi nilainilai moraldan professionalism: misalnya: warga sekolah saling
menghormati, baik warga intern maupun ekstern sekolah, demokratis
dan menghaggai profesionalisme.

d.

Seragam (uniformity): tanpa vaiasi, tidak tercampu, Misalnya: sekolah
menyeragamkan pakaian sekolah dan pakaian dinas. Sekolah
melaksanakan aturan tidak pilih kasih.

e.

Mudah penggunaannya (easy of use): sarana dan prasarana mudah
dipakai. Misalnya: aturann-aturan sekolah mudah diterapka. Bukubuku perpustakaan nudah dipinjam dan kembalikan tepat waktu.
Penjelasan guru dikelas mudah dimengerti siswa. Contoh soal mudah
dipahami.

B. Studi Relevan
Sepanjang yang penulis ketahui bahwa telah ada beberapa penelitian
sebelumnya mengangkat tema yang sama berkaitan dengan kepemimpinan
kepala sekolah dalam menerapkan budaya mutu di sekolah, yaitu penelitian
yang dilakukan oleh :
1. Penelitian Moh. Arobi (2013) berjudul Pengembangan Budaya Mutu di
SMK PGRI 1 Karanganyar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
budaya mutu di SMK 1 Karanganyar dalam peningkatan hasil belajar
siswa masih terbatas pada kegiatan pembelajaran sebagaimana yang di
programkan sekolah dalam manajemen berbasis sekolah, evaluasi diri
sekolah, dan strandar pelayanan minimal, jadi belum dikembangkan pada
kegiatan peningkatan mutu akademik.
Dalam skripsi ini persamaan penelitian dengan yang akan penulis
lakukan adalah membahas tentang budaya mutu sedangakan perbedaan
dari penelitian Moh. Arobi adalah membahas tentang pengembangan
budaya mutu.
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2. Penelitian Zuliyanta (2018) berjudul Optimalisasi Budaya Mutu Madrasah
Sebagai Upaya Meningkatkan Prestasi Akademik Di MI MA’ARIF
Sendang Kulon Progo (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya
yang

dilakukan

untuk

meningkatkan

prestasi

akademik

melalui

optimalisasi budaya madrasah di MI Ma’arif Sendang Kulon Progo yaitu:
merumuskan visi, misi, dan tujuan MI Ma’arif Sendang, membangun
kepemimpinan yang benar-benar professional, menyempurnakan strategi
rekrutmen siswa secara proaktif dengan “menjemput” bahkan “mengejar”
bola, mengkondisikan lingkungan yang islami baik dalam beribadah,
bekerja, pergaulan sosial, maupun kebersihan.
Dalam skripsi ini persamaan penelitian dengan yang akan penulis
lakukan adalah membahas tentang budaya mutu, sedangkan perbedaan dari
penelitian zuliyanta adalah membahas tentang optimalisasi budaya mutu.
3. Penelitian Lia Vitaria (2017) berjudul Budaya Sekolah di Sekolah
Menengah Atas 17 Bantul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
budaya yang berkembang di SMA 17 Bantul secara keseluruhan belum
sepenuhnya ditanamkan serta dikembangkan. Warga sekolah belum
sepenuhnya dapat memahami budaya yang ada di SMA 17 Bantul
sehingga budaya yangada diekolah tidak berjalan secara maksimal.
Dalam skripsi ini persamaan penelitian dengan yang akan
penulis lakukan adalah membahas tentang budaya sedangakan perbedaan
dari penelitian Lia Vitaria adalah membahas tentang budaya SMA 17
Bantul.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode
penelitian adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada
kondisi obyek yang alamiah, dimana penelitian sebagai instrumen kunci,
teknik pengumpulan data dilakukakn secara gabungan, analisis data
bersifat

induktif/kualitatif

dan

hasil

penelitian

kualitatif

lebih

menekankan kepada makna (Sugiyono, 2015, hlm. 15)
2. Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah desain
deskriptif kualitatif, format desain ini banyak memiliki kesamaan
dengan deskriptif kuantitatif, Karena desain ini dapat disebut juga
dengan desain semu. Artinya desain ini belum benar-benar kualitatif
karena kontruksinya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif (Burhan
Bungin, 2012, hlm. 61).
Desain

penelitian

deskriptif

kualitatif

bertujuan

untuk

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berupa situasi atau
berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi
objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai
suatu cirri, gambaran, kondisi, ataupun fenomena tertentu (Burhan
Bungin, 2007, hlm. 68).
Dengan demikian penulis bermaksud mendekripsikan keadaan
dan fenomena yang sebenarnya tentang : Budaya Mutu di Sekolah
Menengah Atas Islam Al-falah Jambi.
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B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Pada umumya, bagian ini dikemukakan kedudukan peneliti dalam
penelitian, sebagaimana ciri penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai
instrumen sekaligus pengumpulan data. Instrumen selain manusia (seperti:
angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula
digunakan, tetapi fungsinya sebatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai
instrumen, oleh karena itu kehadiran peneliti adalah mutlak. (Wahid Murni,
2008, hlm. 34).
Lokasi penelitian ini adalah di Jl. HOS Cokroaminoto, Simp. Kawat
Jambi. Dengan alasan bahwa sekolah ini merupakan sekolah agama yang
dapat menyaingi sekolah umum lainnya sehingga dapat dijadikan contoh
untuk sekolah-sekolah lain dalam menciptakan output yang bermutu.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan memberikan
informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti seperti kepala sekolah, wakil
kepala sekolah, waka kesiswaan, waka kurikulum, guru-guru dan siswa SMA
Islam Al-falah Jambi. Maka ditetapkan key informan/informan adalah kepala
sekolah. Sedangkan tenaga pendnidik, karyawan dan siswa dijadikan sebagai
informan tambahan.
Penelitian

ini

menggunakan

purposive

sampling

yang

mana

pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang
tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono,
2015, hlm. 300).
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C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diambil dari peneliti kepada
sumbernya tanpa adanya perantara. Sumber yang dimaksud dapat berupa
benda-benda atau manusia. Teknik pengumpulan data yang diambil
langsung jenis data yang diperlukan. Jika yang diperlukan tentang manusia,
maka peniliti dapat memperolehnya dengan mempersiapkan seperangkat
alat instrumen melakukan observasi langsung terhadap subjek yang diteliti
(Arikunto Suharsimi. 2010, hlm. 172).
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua baik
berupa gambaran umum dari publik, koran, buku, brosur, dan majalah yang
sifatnya dokumentasi (Lexy J.Moleong, 2014, hlm. 122). Data sekunder
adalah data yang diperoleh melalui pengamatan atau observasi melalui
dokumentasi yang meliputi sejarah, profil, foto kegiatan dalam penerapan
budaya mutu di SMA Islam Al-falah Jambi.
2. Sumber Data
Sumber data utama dari penelitian ini terdiri atas tiga bagian, yaitu
sumber data berupa manusia (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, waka
kurikulum, guru dan siswa), peristiwa/keadaan dan dokumen (arsip, dokumen
resmi) penting lainnya yang berhubungan dengan subjek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencacatan secara
sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan
dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau
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berlangsung peristiwa, sehingga observasi langsung. Sedangkan observasi
tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada berlangsungnya
peristiwa yang diteliti, misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film,
rangkaian foto atau slide (S. Margono, 2000, hlm. 158). Hal ini dapat
membantu peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai budaya
mutu di SMA Islam Al-falah Jambi.
2. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan
yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil
(Sugiyono, 2015, hlm. 194). Dalam penelitian ini peneliti melakukan
wawancara terstruktur dengan kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah SMA
Islam Al-falah Jambi.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau
dicetak, dapat berupa catatan, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen.
(Satori, D dan Komariah A. 2011, hlm. 147). Data-data dokumentasi yang
diteliti adalah Historis dan Geografis, Struktur Organisasi, jumlah tenaga
pendidik dan karyawan serta jumlah siswa SMA Islam Al-falah Jambi.

E. Teknis Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, cacatan lapangan, dan dokumentasi
(Sugiyono, 2015, hlm. 335). Analisis data dilapangan model Miles and
Huberman (sebagaimana dikutip oleh sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas
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dalam analisis data yaitu data reduction (reduksi data), dan display (penyajian
data), dan conclusion drawing/verification (penarik kesimpulan).
1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlanya cukup banyak, untuk itu
maka perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Semakin lama peneliti ke
lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, komplek dan rumit. Untuk
itu maka perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi
data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada
hal-hal yang lebih penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas dan memepermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan
(Sugiyono, 2012, hal. 247).
Pada tahap reduksi data, peneliti merekam data lapangan dalam
bentuk catatan-catatan lapangan, menafsirkan, dan menyeleksi masing-masing
data yang relevan dengan fokus masalah yang diteliti. Penelitian mengenai
Budaya Mutu di SMA Islam Al-falah Jambi. Dengan melalui wawancara dan
observasi

yang

kemudian

peneliti

menganalisis

dengan

memilih,

menggolongkan, dan membuang data yang dianggap kurang penting serta
mengorganisir data-data tersebut sehingga data tersebut dapat tersajikan
sebagaimana mestinya.
2. Penyajian Data
Data penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, flowchart atau dengan teks yang bersifat naratif.
Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa
yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah
dipahami (Sugiyono, 2012, hal. 249). Penyajian data terkait dengan Budaya
Mutu di SMA Islam Al-falah Jambi, yang telah direduksi sebelumnya melalui
data yang telah disediakan.
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3. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan

temuan

baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau
gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga
setelah diteliti menjadi jelas, dapat hubungan kasual atau interaktif., hipotesis
atau teori (Sugiyono, 2012, hlm. 252). Hasil dari penyajian data dapat diambil
kesimpulan tentang Budaya Mutu di SMA Islam Al-falah Jambi.

F. Teknik Keabsahan Data
Untuk menetapkan kepercayaan data, maka diperlukan teknik tertentu,
ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengecekkan keabsahan temuan,
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Uji Kredibilitas
Kredibilitas merupakan validitas internal dalam penelitian kualitatif.
Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif dilakukan
dengan enam teknik yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan
dalam penelitian, triangulasi data, diskusi dengan teman sejawat, analisis
kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check (Sugiyono,
2013, hlm. 270). Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan beberapa
teknik dalam menguji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu: uji
kredibilitas melalui peningkatan ketekunan, triangulasi, mengunakan bahan
referensi, dan Uji Dependality.
a. Peningkatan ketekunan
Dalam penelitian peningkatan ketekunan dilakukakn secara lebih
cermat dan berkesinambungan agar kepastian data dan urutan peristiwa
dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain iu, dengan meningkatkan
ketekunan, peneliti dapat melakukan pengecekkan kembali apakah data
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yang ditemukan itu salah atau tidak dan juga peneliti dapat memberikan
deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.
b. Triangulasi
Wiliam wiersma (1986) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini
diartikan sebagai pengecekkan data dari berbagai sumber dengan berbagai
cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber,
triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. (Sugiyono, 2014, hlm.
122-125). Triangulasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti
terhadap apa yang telah ditemukan. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan untuk
menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang
diperoleh dengan wawancara dari sumber data yang dicek kembali dengan
teknik observasi atau dokumntasi.
c. Menggunakan bahan referensi
Penggunaan bahan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai
pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti
(Sugiyono, 2013, hlm. 275). Adapun referensi yang digunakan peneliti
berupa wawancara, observasi atau pengamatan melalui indra penglihatan
dan pengendaraan, serta cacatan hasil wawancara dan lain sebagainya.
2. Uji Dependality
Uji dependality adalah uji keabsahan data dengan melakukan audit
terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor independen (Sugiyono,
2013, hlm. 277). Dalam penelitian ini, peneliti melakuka uji dependality
dengan audit secara langsung oleh pembimbing mulai dari menentukan
masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data,
melakukan analisis, melakukan uji keabsahan data sampai membuat
kesimpulan.
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G. Jadwal Penelitian
Kegiatan penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan yang meliputi sebagai
beikut :
1. Penyusunan

proposal

dan

pengajuan

proposal,

penunjukkan

dosen

pembimbing, pebaikan seminar proposal serta pengurusan izin riset
2. Pengumpulan data dilapangan sejalan dengan analisis data tahapan awal
3. Analisis lanjutan, penyusunan laporan penelitian, penulisan laporan akhir,
pengadaan dan mempebanyak laporan dan selanjutnya untuk diujikan
Adapun jadwal penelitian yang telah dijelaskan tersebut dpat dilihat pada table
berikut :
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Table 1. Jadwal Penelitian
2019
No

Jenis Kegiatan
Penelitian

1

Desember

2 3 4 1 2 3 4

Januari

Februari

1 2 3 4 1 2

3

Agustus
4

September

1

2

3

4

1

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2

3

4

√

1

Pengajuan judul

2

Pembuatan proposal

3

Pengajuan proposal
dan

September

2020

√ √ √ √
√

menunjukkan

dosen pembimbing
4

Perbaikan proposal

5

Izin

seminar

perbaikan

dan

√ √ √
√

hasil

seminar
6

Pengumpulan Data

7

Verifikasi

dan

analisis data
8

Konsultasi
pembimbing

9

Perbaikan

10

Agenda skripsi

√
√

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Sejarah
Yayasan Jami’ Al-Falah Jambi terbentuk pada tahun 1988, pada
tahun tersebut berdirilah TK dan SD Islam Al-Falah yang berlokasi di
samping mesjid Agung Al-Falah Jambi. Pada tahun 1993 Yayasan
membuka SMP Islam Al-Falah gedung berlokasi di Jalan Sultan Thaha
samping mesjid Agung Jambi. Sedangkan SMA Islam Al-Falah Jambi
mulai dibuka tahun 1997.
Pada tahun 1999 didirikan bangunan baru bertingkat untuk SMP
dan SMA di jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Selamat (samping
gedung ASM/STIE Jambi). Pengembangan tersebut bertujuan untuk ikut
berperan aktif dan beranggung jawab dalam melaksanakan pendidikan
Nasional yang bermuatan Islam.
Kurikulum yang digunakan di SMA Islam AL Falah yaitu
perpaduan kurikulum nasional dan kurikulum agama. SMP SMA Islam Al
Falah telah memiliki sebuah masjid tahun 2003, Masjid ini cukup luas
dengan ukuran 20m x 20m dan dapat menampung sekitar 800 jama’ah.
Masjid sebagai sentral kegiatan keagamaan meliputi sholat Dhuha,
Tadarus Al Qur’an, Tausiah Keagamaan, Sholat Zhuhur, Sholat Ashar dan
Sholat Jum’at yang dilaksanakan oleh siswa/i SMP-SMA Islam Al-Falah
bersama-sama kepala sekolah, guru, dan karyawan/ti.
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a. Profil SMA Islam Al-falah
Nama Sekolah

: SMA Islam Al Falah

NSS

304106001043

NPSN

10504556

Status Akreditasi

:A

Alamat Sekolah

: Jalan HOS Cokroaminoto, Simpang
Kawat, Jambi

Kelurahan

: Selamat

Kecamatan

: Danau Sipin

Kota

: Jambi

Propinsi

: Jambi

Kode Pos

36129

Telepon

: (0741) 669531 / 0811 7488 180

Website

: smaislamalfalah.sch.id

Status Sekolah

: Swasta

Tahun Berdiri

1996

Nomor Akte Pendirian Terakhir : 796/1.10.7/MN-1999
Tahun Akte Pendirian Terakhir

1999

Nama Kepala Sekolah

: A. Syihabuddin, S. Pd, M. Pd.I

Nama Yayasan

: Yayasan Jami’ Al-Falah Jambi

Alamat Yayasan

: Jl. Sultan Thaha Kecamatan Pasar
Jambi

Keadaan Sekolah Sekarang :
o Jumlah Rombongan Belajar

: 12 rombel

o Jumlah Peserta didik

: 333 orang

o Jumlah Tenaga Pendidik

: 24 orang

o Jumlah Tenaga Administrasi

: 3 orang

o Jumlah Tenaga Kesehatan

: 2 orang

o Jumlah Satpam

: 2 orang

o Jumlah Tenaga Kebersihan

: 4 orang

34

Table 2
Pergantian Masa Kepemimpinan Kepala Sekolah Menengah Atas Islam
Al-falah Jambi
No

Nama Kepala Sekolah

Tahun

1

Drs. Harmoni (SMP)

1993 – 1998

2

Drs. Pahrurrazi (SMP)

1998 – 2002

3

Drs. Ahmad Kusairi (SMA)

1998 – 2002

4

Syahrial Rosa, S.Pd (SMP - SMA)

2002 – 2004

5

Drs. Syafli Makmur, M.Si. (SMP - SMA)

2004 – 2011

6

A. Syihabuddin, S.Pd,M.Pd.I (SMP - SMA)

2011- Sekarang

2. Letak Geografis
Secara geografis SMA Islam Al-falah Jambi terletak di Jl. HOS
Cokroaminoto Simpang Kawat Jambi. Adapun luas tanah berdirinya SMA
Islam Al-falah Jambi adalah Luas tanah seluruhnya 10.000m.
Letak geografis SMA Islam Al-falah Jambi berbatasan dengan :
a. Timur : Berbatasan dengan dengan jalan raya
b. Barat

: Berbatasan dengan rumah penduduk

c. Selatan

: Berbatasan dengan rumah penduduk

d. Utara

: Berbatasan dengan kampus STIE IKABAMA Jambi

3. Visi dan Misi SMA Islam Al – Falah Jambi
a. Visi
Visi adalah merupakan suatu pandangan jauh kedepan, mendalam
dan luas yang merupakan daya pikir abstrak yang memiliki kekuatan
maha dahsyat dan dapat menerobos segala batasan-batasan fisik, waktu
dan tempat. Dengan demikian Visi dari Sekolah Menengah Atas Islam
Al-falah Jambi adalah “Cerdas dan Terampil Berlandasakan Iman dan
Taqwa”.
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b. Misi
Misi pendidikan adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh
lembaga pendidikan untuk mencapai visi yang diinginkan. Misijuga
bisa diartikan pekerjaan apayang harus kita lakukan terlebih dahulu
untuk mencapai visi serta akan berusaha dengan berbagi cara untuk
mencapainya. Misi berfungsi sebagai penjelas atau penerangan
mengapa sekolah itu ada, apa yang hendak dilakukan sekolah itu, dan
bagaimana melakukannya. Jika misi telah ditetapkan dengan baik dalam
sebuah lembaga pendidikan maka diharapkan seluruh pegawai dan
pihak yang bekepentingan dapat mengenal sekolah dan mengetahui
peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa
mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka visi SMA Islam Al-falah
Jambi adalah :
1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan pengetahun dengan
kurikulum 100% umum, 100% islam secara efektif sehingga setiap
siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang
dimiliki.
2. Melaksanakan pendidikan agama islam secara intensif dan khusus,
sehingga setiap siswa memiliki nilai-nilai agama yang kuat, beriman
dan bertaqwa kepada Allah SWT.
3. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri (Bimbingan konseling
dan ekstrakurikuler secara terprogram sehingga setiap siswa mampu
mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan secara maksimal.
4. Menciptakan budaya disiplin, loyal, jujur, besih, dan saling
menghormati antar siswadan warga sekolah sehingga setiap siswa
memiliki

disiplin

yang

tinggi,

jujur,

menjaga

kebersihan

lingkungannya dan memiliki sikap hormat kepada siapapun.
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4. Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah personilyang bergabung dalam suatu
organisasi, melalui struktur organisasi maka dapat dilihat tugas,
wewenang, dan bidang kerja yang ada dalam sebuah organisasi tersebut,
struktur juga dapat membentuk skema yang menunjukkan gambaran dalam
bidang tugas masing-masing personil, dengan adanya struktur organisasi
mempermudah pimpinan untuk melakukan pengawasan, koordinasi dan
juga pengambilan keputusan didalam sebuah organisasi itu sendiri.
Struktur juga merupakan sistem formal hubungan kerja yang dibagi dan
mengkoordinasikan hubungan hubungan kerja antara satu dengan lainnya.
Struktur organisasi yaitu bentuk dari organisasi secara keseluruhan yang
menggambarkan kesatuan dari berbagai segmen dan fungsi organisasi
yang membagi atas tugas-tugas pokok.
Struktur organisasi dapat diartikan juga sebagai bentuk dalam
berkomunikasi, dengan adanya struktur maka jalur komunikasi dalam
sebuah organisasi akan terarah dan terstruktur serta dapat mengetahui
fungsi dan pekerjaan dari setiap bidang atau jabatan yang diembankan
kepada seseorang .
Demikian pula halnya dengan Lembaga pendidikan SMA Islam Alfalah jambi dipimpin oleh A. Syihabuddin, S.Pd,M.Pd.I dibantu oleh beberapa
WAKA (Wakil Kepala) lainnya, sedangkan proses belajar- mengajar langsung
dikelola oleh para tenaga pendidik, untuklebih jelas mengenai struktur organisasi
Lembaga pendidikan SMA Islam Al-falah jambi dapat dilihat pada struktur
dibawah ini :
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PENGURUS YAYASAN
JAMI’ ALA.
FALAH JAMBI

KEPALA SMA ISLAM AL-FALAH
JAMBI
H. A.Syihabuddin, S.Pd, M.Pd.I
KOMITE SMA ISLAM ALFALAH JAMBI

KEPALA TU SMA ISLAM
AL-FALAH

M. Ridwan

Luccy Eka dewi

WAKA KESISWAAN DAN
SARANA PRASARANA

WAKA KURIKULUM DAN
HUMAS

Santoso.S, S.Pd

Rina wiliandri H, S.H

MAJELIS GURU SMA ISLAM AL-FALAH
BENDAHARA
SMA ISLAM AL-FALAH

1. Efliana, S.Pd

11. Eva Novita, SE

2. Titin Fariyanti, S.Si

12. Yolly Yolanda, S.Pd

3. Mercy Zulbaini, S.Pd

13. Yusa Putra, S.Pd

4. Tina, S.Pd.I

14. Patrisia Merly, S.Pd

5. Yanti Yulistiawati, S.Psi

15. Tuti Arafah, S.Kom

6. Meri Anggraini, S.Pd

16.Yulita, M.Pd

7. Drs.Khusaini

17. Destriana, S.Pd

8. Reka Suveri, S.Pd

18. Vino Andreka, M.Sn

1. Syamsudin, S.kom

9. Siti Rahima, S.Pd,I

19. Nurma Yunita, S.Pd

2. Mardyan Dwisyarita, S.Pd,

10. M.Habibi, S.Pd.I

20. Rahmat Holil, S.Pd

3. Rizky Sri Utami, S.Pd

21. Rika Ramadhani. S.Pd

Upit Fitriani Z, SP

TENAGA ADMINISTRASI
SMA ISLAM AL-FALAH
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Berdasarkan skema struktur organisasi di atas, dapat dipahami
bahwasannya jelas bahwadalam sebuah organisasi lembaga pendidikan
khususnya, peranan kepala madrasah sangat penting dalam menentukan
arah dan jalannya sebuah lembaga pendidikan itu sendiri, Kepala sekolah
menjadi leader/pemimpin yang dapat mengarahkan bawahannya untuk
dapat bekerja sama dalam mencapai visi dan misi sekolah. Akan tetapi,
kelancaran pelanksana kegiatan yang ada dilembaga itu harus ada
kerjasama yang baik guna dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien
Sekolah Menengah Atas Islam Al-falah Jambi terdapat struktur Organisasi
yang memiliki tanggungjawab yang berbeda.
5. Keadaan Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan
Tenaga pendidik merupakan unsur terpenting dalam kesuluruhan
sistem pendidikan. Guru juga sebagai pendidik yang menjadi sumber
pengetahuan bagi peserta didik, karena guru yang mentrasnfer pengalaman
dan pengetahuannya secara langsung baik teori maupun praktek pada
proses belajar mengajar.
Karyawan atau tenaga kependidikan merupakan unsur pendukung
dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, karena peran tenaga kependidikan
sangat diperlukan demi berlangsungnya seluruh kegiatan pendidikan
disekolah. Seluruh tenaga kependidikan menjalankan masing-masing
tugasnya demi tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan suatu
lembaga pendidikan.
Adapun keadaan guru serta tenaga kependidikan di SMA Islam Alfalah Jambi adalah sebagai berikut :
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Tabel 3
Daftar Nama Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMA Islam
Al-falah Jambi

No
1
2

Nama Guru
H.A Syihabuddin, S Pd,
M Pd.i
Upit Fitriani Z, SP

Jenis
Kelalmin
L
P

Jabatan
Kepala sekolah SMA
Islam Al-falah Jambi
Bendahara

Pendidikan
Teakhir
S2
S1

Wakil Kepala
3

Rina Wiliandri H, S.H

P

Bid.Kurikulum,

S1

Humas dan Guru PKN
Wakil Kepala Bid.
4

Santoso.S, S.Pd

L

Kesiswaan, Sarpras

S1

dan Guru MTK
5

Elfiana, S.Pd

L

Guru Kimia

S1

6

Titin Fariyanti, S.Si

P

Guru Biologi

S1

7

Mercy Zulbaini, S.Pd

P

Guru B.Inggris

S1

8

Tina, S.Pd

P

Guru Fisika

S1

9

Yanti Yulistiawati, S.Psi

P

Guru Biologi

S1

10

Meri Anggraini, S,Pd

P

Guru MTK A

S1

11

Drs.Khusaini

P

Guru Agama

S1

12

Reka Suveri, S.Pd

P

Guru OR

S1

13

Siti Rahima, S.Pd.I

L

Guru B.Arab

S1

14

M.Habibi, S.Pd.I

P

Guru B.indonesia

S1

15

Eva Novita, SE

P

Guru Ekonomi

S1

16

Yolly Yolanda, S.Pd

P

Guru Geografi

S1

17

Yusa Putra, S.Pd

P

Guru MTK M

S1

18

Patrisia Merly, S.Pd

P

Guru B.indonesia

S1

19

Tuty Arafah, S.Kom

P

Guru Prakarya

S1

20

Yulita, M.Pd

P

Guru Al-Qur’an

S1

21

Destriana, S.Pd

P

Guru Sing

S1
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22

Vino Andreka M.Sn

L

Guru OR

S1

23

Nurma Yanti,S.Pd

P

Guru Sejarah A

S1

24

Rahmat Holil, S.Pd

L

Guru Kesenian

S1

25

Rika Ramadhani, S.Pd

P

Guru Fisika

S1

26

Luccy Eka dewi

P

Kepala Tata Usaha

27

Syamsudin, S.kom

L

Tenaga ADM

S1

P

Tenaga ADM

S1

P

Tenaga ADM

S1

Mardyan Dwisyarita,
28

S.Pd,
Risky Sri Utami, S.Pd

29

Berdasarkan tabel 3 dapat dipahami bahwa jumlah tenaga pendidik
serta berjumlah 29 orang dengan rincian laki-laki 7 orang, perempuan 22
orang. Tenaga pendidik 23 orang dengan rincian laki-laki 5 orang
perempuan 18 orang. Dengan demikian seluruh tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan SMA Islam Al-falah Jambi yaitu berjumlah 29 orang.
(Dokumntasi, 03 Agustus 2020)
6. Keadaan Siswa
Tabel 4
Daftar keadaan siswa/i SMA Islam Al – Falah Jambi Tahun 2020/2021
Jumlah Peserta Didik

Nama

Tingkat

Kelas

Kelas

1

X.A 1

10

2

X.A 2

10

3

X.A 3

10

4

X.S

10

5

XI.A 1

11

15

14

29

Kurikulum 2013

6

XI.A 2

11

14

16

30

Kurikulum 2013

7

XI.A 3

11

14

15

29

Kurikulum 2013

No

L

P

Kurikulum

Total
Kurikulum 2013
95

Kurikulum 2013
Kurikulum 2013
Kurikulum 2013

41

8

XI.S

11

13

16

29

Kurikulum 2013

9

XII.A 1

12

11

17

28

Kurikulum 2013

10

XII.A 2

12

11

16

27

Kurikulum 2013

11

XIIA. 3

12

11

17

28

Kurikulum 2013

12

XII.S

12

16

17

33

Kurikulum 2013

105

128

328

Total

Berdasarkan tabel 4 dapat dipahami jumlah keseluruhan siswa
SMA Islam Al-falah Jambi yaitu 328 orang, seluruh kelas mulai dari kelas
X-XII dengan rincian Laki-laki berjumlah 105 orang dan Perempuan
berjumlah 128 orang (Dokumentasi, 03 Agustus 2020)

7. Keadaan Sarana dan Prasarana
Tabel 5
Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan SMA Islam Al-falah Jambi
No

Jenis Bangunan

Jumlah

Kondisi

1

Ruang Kepala Sekolah

1

Baik

2

Ruang Wakil Kepala Sekolah

1

Baik

3

Ruang Tata Usaha

1

Baik

4

Ruang Kelas

12

Baik

5

Ruang Perpustakaan

1

Baik

6

Ruang Guru

1

Baik

7

Ruang UKS

1

Baik

8

Ruang Konseling (BK)

1

Baik

9

Ruang Tahfiz

1

Baik

10

Masjid

1

Baik

11

Ruang Studio Musik

1

Baik

12

Ruang Osis

1

Baik

13

Ruang Paskibra

1

Baik

14

Ruang Pramuka

1

Baik
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15

Ruang PMR

1

Baik

16

Ruang Unit Usaha

1

Baik

17

Kantin

13

Baik

18

Gudang

1

Baik

19

Laboratorium Komputer

1

Baik

20

Laboratorium Kimia

1

Baik

21

Laboratorium Biologi

1

Baik

22

Laboratorium Fisika

1

Baik

23

Laboratorim Bahasa

1

Baik

24

Toilet Siswa Laki-Laki

9

Baik

25

Toilet Siswi Perempuan

14

Baik

26

Toilet Guru

6

Baik

27

Lapangan Upacara dan Futsal

1

Baik

28

Lapangan Basket

1

Baik

29

Lapangan Volly dan Badminton

1

Baik

30

Pentas

1

Baik

31

Pendopo

2

Baik

32

Ruang Pertemuan

2

Baik

33

Parkiran Kendaraan

2

Baik

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa sarana dan prasarana dilihat dari
jumlah bangunan seluruhnya yaitu 33 unit dengan rincian ruang kepala
sekolah 1 unit, ruang WAKA 1 unit, ruang tata usaha 1 unit, ruang Kelas 12
unit, ruang perpustakaan 1 unit, ruang majelis guru 1 unit, ruang UKS 1 unit,
ruang BK 1 unit, ruang tahfis 1 unit, masjid 1 unit, studio musik 1 unit, ruang
osis 1 unit, ruang paskibra 1 unit, ruang pramuka 1 unit, ruang PMR 1 unit,
ruang unit usaha 1 unit, kantin 13 unit, gudang 1 unit, laboratorium komputer
1 unit, laboratorium kimia1 unit, laboratorium biologi 1 unit, laboratorium
fisika1 unit, laboratorium bahasa 1 unit, wc guru 6 unit, wc siswa laki-laki 9
unit, wc siswi perempuan 14 unit, lapangan upacara dan futsal 1 unit,
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lapangan basket 1 unit, lapangan volley dan badminton 1 unit, pentas 1 unit,
pendopo 1 unit, uang pertemuan 2 unit, halaman kendaraan 2 unit,
(Dokumentasi, 03 Agustus 2020)
B.

Temuan Khusus dan Pembahasan
1. Bagaimana Penerapan Budaya Mutu Sekolah Menengah Atas Islam
Al-falah Jambi
Penerapan budaya merupakan suatu tindakan yang memberikan
dampak baik perubahan, pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan
sikap kepada peserta didik di SMA Islam Al-falah Jambi untuk terbiasa
berpikir dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai islam. Di SMA Islam Alfalah Jambi menerapkan karakter religius pada peserta didik. Hal tersebut
merupakan cara yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam membentuk
siswa Berakhlaqul Karimah melalui cara pembiasaan atau pembudayaan
melalui kegiatan-kegiatan. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah sebagai
berikut :
a. Membaca Al-Qur’an di Kelas
Membaca Al-Qur’an yaitu adanya kegiatan ekstakurikuler bagi
siswa yang ingin memperdalam ilmu tentang membaca Al-Qur’an, ini
menjadi fasilitas pendukung dalam melaksanakan kegiatan membaca
Al-Qur’an siswa. Dan guru membuat jadwal membaca Al-Qur’an
setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, yaitu setiap hari mulai dari hari
senin sampai hari kamis.
Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Kepala Sekolah
H.A. Syihabuddin, S.Pd. M.Pd.I selaku Kepala Sekolah beliau
menyatakan :
“Membaca Al-Qur’an dilaksanakan pada setiap pagi selama 15
menit sebelum jam pelajaran dimulai sebagai bentuk
pembiasaan siswa membaca Al-Qur’an setiap hari. Mengaji
sebelum belajar itu sangat baik dan bagus sekali dan ini sangat
positif, selain pembentukan karakter siswa ini juga bagian dari
pendidikan agama yang tentunya membiasakan siswa untuk
hal-hal positif” (Wawancara 03 Agustus 2020)
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Kegiatan memotivasi siswa di SMA Islam Al-falah Jambi
adalah membiasakan setiap pagi membaca Al-Qur’an selama 15 menit
hal itu ditunjukkan agar siswa selalu terbiasa membaca Al-Qur’an
dimanapun siswa itu berada. Peran guru juga penting untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Karena guru tidak hanya
sebagai pengajar atau pendidik saja tetapi juga sebagai Pembina,
pembimbing dan intruktur.
Demikian juga yang diungkapkan oleh Ibu Patrisia Merly, S.Pd
selaku tenaga pendidik, beliau menyatakan :
“Di pagi hari sebelum pelajaran dimulai diadakan membaca
Al-Qur’an bersama selama 15 menit. Dengan kebiasaan
mengaji akan memberikan rasa tenang dan tentram tidak hanya
untuk siswa, tetapi juga untuk gurunya. Dan saya pun sebagai
guru yang memantau, membimbing dan mendampingi siswa
dalam membaca Al-Qur’an” (Wawancara 05 Agustus 2020)
Berdasarkan hasil penemuan diatas dapat dirumuskan bahwa
dengan kegiatan ini siswa diharapkan bisa mengaji Al-Qur’an,
memberi ketentraman bagi siswa dan gurunya, juga bisa menghindari
perkelahian dan tidak terpuji lainnya. Karena mereka sudah dibekali
dengan kegiatan keagamaan dan nilai-nilai kesopanan. Mereka juga
akhirnya bisa mengerti bahwa perkelahian dan bukanlah solusi, lebih
baik beraksi untuk hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan
orang lain.
b. Sholat Dhuha
Salah satu kegiatan keagamaan yang dilakukan di SMA Islam
Al-falah ini adalah pembiasaan kegiatan shalat dhuha berjama’ah.
Dengan melaksanakan kegiatan shalat dhuha ini siswa/siswi dapat
merasakan nilai-nilai yang terdapat dalam kegiatan shalat dhuha yaitu
disiplin dalam taat beribadah shalat sunnah dan disiplin dalam waktu.
Dalam kegiatan shalat dhuha ini dilakukan oleh siswa/siswi dan guruguru. Penyelenggaraan shalat dhuha ini dilakukan setiap hari.
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Hal ini di jelaskan oleh Bapak H.A Syhihabuddun, S.Pd,
M.Pd.I selaku Kepala Sekolah,bahwa :
“Pelaksanaan shalat dhuha dilakukan setiap hari di masjid pada
jam ke 4 setelah mata pelajaran selesai, pada pukul 09.00 s.d
09.40 WIB, dilaksankan pertingkat dalam 1 hari. Tidak hanya
siswa/siswi, guru-guru pun ikut melaksanakan shalat dhuha”
(Wawancara 05 Agustus 2020)
Demikian juga yang dikatakan oleh Ibu Patrisia Merly, S.Pd
selaku tenaga pendidik, beliau menyatakan :
“Kegiatan shalat dhuha ini dilaksanakan setiap hari. Shalat
dhuha ini dilakukan untuk meningkatkan keimanan serta taat
beribadah para siswa/siswi. Dengan taat beribadah kepada
Allah memang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan diri
sendiri, seperti halnya menjadi disiplin dalam beribadah”
(Wawancara 04 Agustus 2020)
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dirumuskan bahwa
membiasakan shalat itu penting dengann adanya kegiatan shalat dhuha
ini bertujuan agar seluruh siswa disini taat beribadah dan mewujudkan
sekolah yang berkualitas. Tujuan diadakan shalat dhuha untuk
membentuk karakter siswa yang berjiwa islami dan meningkatkan
ketaqwaan siswa/siswi dan pembiasaan akhlak siswa/siswi agar
menjadi disiplin dalam beribadah.
c.

Shalat Dzuhur dan Ashar Berjama’ah
Shalat merupakan salah satu bentuk ibadah yang ditentukan
waktunya dan wajib dilaksanakan oleh umat manusia yang
beragamakan islam, hal ini juga berlaku pada diri peserta didik dan
guru-guru. Shalat berjama’ah adalah salah satu diantara sebab yang
menjadikan seseorang melakukan shalat pada awal waktunya atau
minimal tepat pada waktunya.
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak
H.A. Syihabuddin, S.P.d, M.Pd.I selaku Kepala sekolah, menjelaskan
bahwa :
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“Kegiatan shalat dzuhur dilakukan setiap hari dan dilaksankan
dimasjid yang terletak di dalam lingkungan sekolah pada jam
istirahat kedua, shalat dzuhur mulai pukul 12.30 sampai pukul
12.45 WIB, dan shalat ashar pukul 14.58 sampai pukul 15.13
WIB, tidak hanya peserta didik saja tetapi guru-guru pun ikut
dalam melaksanakan shalat dzuhur dan ashar” (Wawancara 05
Agustus 2020)
Shalat dzuhur dan ashar merupakan salah satu bentuk kegiatan
pembinaan akhlak siswa untuk memberikan rasa tanggung jawab
dalam melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT. Shalat
dzuhur dan ashar dilaksanakan di mushallah yang ada dilingkungan
sekolah. Demikian halnya juga dikatakan oleh Ibu Rina Wiliandri H,
S.H selaku Waka Kurikulum mengatakan bahwa :
“Pelaksanaan shalat dzuhur dan ashar dilakukan setiap hari dan
di laksanakan di mushallah yang ada di lingkungan sekolah,
Alhamdulillah semua peserta didik dan guru-guru ikut serta
dalam melaksanakan shalat dzuhur dan ashar tersebut. Kecuali
murid perempuan dan guru perempuan yang sedang uzur”
(Wawancara 03 Agustus 2020)
Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Patrisia Merly, S.Pd
selaku tenaga pendidik yang mengatakan bahwa :
“Pelaksanaan shalat dzuhur dan ashar dilakukan setiap hari dan
dilaksanakan di mushallah yang ada dilingkungan sekolah,
ketika bel berbunyi yang menandakan waktunya shalat semua
guru dan siswa bergegas dan mempersiapkan diri mengikuti
shalat berjama’ah di mushallah sekolah” (Wawancara 04
Agustus 2020)
Berdasarkan temuan di atas maka dapat dirumuskan bahwa
dengan pelaksanaan kegiatan shalat dzuhur dan ashar berjama’ah
siswa diharapkan mempunyai kesadaran keagamaan,khususnya siswa
dapat secara mendirikan atau menunaikan shalat fardhu 5 waktu.
Kegiatan shalat dzuhur berjama’ah sudah dilakukan dengan baik dan
tertib, ketika bel berbunyi yang menandakan waktunya shalat semua
guru dan siswa bergegas dan mempersiapkan diri mengikuti shalat
berjama’ah. Kegiatan shalat dzuhur dan ashar berjama’ah ini
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merupakan bagian dari bentuk pembinaan akhlak siswa dalam
menngkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah. Shalat
merupakan azas yang mendasar yang menjadi kualitas iman dalam diri
seseorang. Oleh, karena itu shalat perlu dipelajari diketahui dengan
tepat dan dilaksanakan dengan benar agar manfaatnya dapat dirasakan
dan dinikmati dengan sungguh-sungguh.
d. Tadarus / Membaca Al-Qur’an setelah Shalat Dzuhur
Pembiasaan tadarus Al-Qur’an adalah kegiatan positif dan
sangat baik yang bersifat keagamaan di sekolah, untuk siswa agar
lebih dekat dengan Al-Qur’an. khususnya bagi siswa karena banyak
manfaat setelah melaksanakan mengaji. Pembiasaan tadarus AlQur’an adalah kegiatan rutin bagi siswa untuk setiap hari senin sampai
kamis membaca Al-Qur’an setelah shalat dzuhur.
Sejalan dengan itu Ibu Rina Wiliandri H, S.H selaku Waka
Kurikulum menyatakan bahwa :
“Setiap hari senin sampai kamis setelah shalat dzuhur, siswa
berkumpul perkelas dan damping 1 orang guru pendamping
untuk tadarus masing-masing, selanjutnya di catat dan di
tandatangani guru pendamping batasan mengaji siswa”
(Wawancara 03 Agustus 2020)
Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Patrisia Merly, S.Pd
selaku tenaga pendidik, beliau menyatakan :
“Dalam pembiasaan tadarus Al-Qur’an saya sebagai guru
berperan sebagai pembina yang memantau, membimbing dan
mendampingi siswa dalam membaca Al-Qur’an agar dapat
mengawasi dan membenarkan bacaan-bacaan yang salah”
(Wawancara 03 Agustus 2020)
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiasaan
tadarus Al-Qur’an di SMA Islam Al-falah Jambi adalah pembiasaan
yang

seiring

pendidikan.

adanya

perubahan-perubahan

Pembiasaan

tadarus

Al-Qur’an

peningkatan

mutu

bertujuan

untuk

membentuk karakter islami siswa yang lebih mencintai Al-Qur’an
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dengan senang membaca atau menyimaknya. Untuk itu kegiatan ini
menjadi tradisi yang dipandang cocok bagi siswa dalam kegiatan
kegamaan. Kemudian membaca Al-Qur’an ini dibentuk khusus untuk
siswa, agar menjadi sebuah pembiasaan yang baik di aktivitas seharihari dalam ranah keagamaan yang mengarah kepada pendekatan
terhadap kitab Al-Qur’an.
e.

Menghapal surah Al-Qur’an
Program mengahafal surah Al-Qur’an atau tahfizd Al-Qur’an
di SMA Islam Al-falah Jambi ini semua siswa diwajibkan mengikuti
program tahfizd yang di selenggarakan oleh sekolah. Target untuk
siswa selama belajar di SMA Islam Al-falah Jambi adalah menghafal
3 juz, yaitu juz 28, 29, 30.
Sejalan dengan itu Bapak H.A. Syihabuddin, S.Pd, M.Pd.I
selaku Kepala Sekolah mengatakan bahwa :
“Program menghafal surah Al-Qur’an dilaksanakan pada saat
jam Ekstra tahfiz, setiap siswa diharuskan minimial menghafal
13 surat dalam 1 semester dengan tajwid yang benar di bawah
naungan guru tahfiz. Hafalan siswa akan dimasukkan dalam
lapor khusus tahfizd (terlampir di bawah). Hafalan surah ini
juga nanti akan di akumulasikan dan di masukkan ke dalam
ijazah yayasan setelah siswa dinyatakan lulus sekolah”
(Wawancara 05 Agustus 2020)
Demikian juga yang dikatakan oleh Ibu Rina Wiliandri H, S.H
selaku Waka Kurikulum mengatakan bahwa :
“Ketika menyetor hafalan siswa disuruh untuk membawa kartu
hafalan surahnya dan di sesuaikan dengan tingkatan. Siswa
wajib menyetorkan dengan semua tenaga pendidik yang ada di
SMA Islam Al-falah ini. Tahfizd ini memiliki guru tersendiri
kegiatanya ekstra jadi setelah kita itu jam 07.00 s.d 14.00 itu
intra, dari jam 14.00 s.d 15.30 itu namanya ekstra, tergantung
dari guru tahfizdnya yang memfokuskan mau mulai dari mana”
(Wawancara 03 Agustus 2020)
Berdasarkan temuan di atas maka dapat di rumuskan bahwa
dalam kegiatan mengahafal Al-Qur’an dilaksankan pada saat jam
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ekstra tahfiz mulai pada pukul 14.00- 15.30 WIB. menyetor hafalan
siswa disuruh untuk membawa kartu hafalan surahnya dan di
sesuaikan dengan tingkatan. Siswa wajib menyetorkan dengan
semua tenaga pendidik yang ada di SMA Islam Al-falah ini.
f.

Mentoring
Mentoring adalah perilaku-perilaku atau proses yang dipolakan
dengan mana seseorang bertindak sebagai penasihat kepada orang
lain. Mentoring merupakan suatu antara pementor kepada peserta
mentoring yang bersifat membantu dengan pendekatan pembinaan,
pelatihan dan bimbingan. Apabila dikaitkan dengan agama islam
maka segala aktifitas mentoring tersebut merupakan kegiatan
keagamaan islam. Pelaksanan program mentoring di SMA Islam Alfalah Jambi ini dilaksanakan secara rutin setiap hari jum’at, mentoring
dikhususkan untuk siswa putri.
Berdasarkan

wawancara

peneliti

dengan

Bapak

H.A

Syihabuddin, S.Pd, M.Pd.I selaku Kepala Sekolah beliau mengatakan
bahwa :
“Setiap hari jum’at, mentoring dikhususkan untuk siswa putri.
Kegiatan mentoing merupakan kegiatan pengajian dengan
memberikan materi keislaman tentang kewajiban seorang
pelajar dalam mencari ilmu kepada siswa. Materi keislaman
yang diberikan berbeda-beda tiap pertemuan. Program
mentoring membantu terlaksananya visi dan misi sekolah
yakni sekolah yang mampu mewujudkan lulusannya menjadi
orang yang beriman, orang yang bertaqwa, orang yang
berakhlak, orang yang peduli lingkungan” (Wawancara 05
Agustus 2020)
Demikian juga yang dikatakan oleh Ibu Patrisia Merly, S.Pd
selaku tenaga pendidik mengatakan bahwa :
“Dengan adanya mentoring sangat membantu sekolah. Karena
dalam program mentoring pihak sekolah dalam mendidik
siswanya, khususnya peran mentor bersama guru dalam
membentuk siswa yang berkarakter dan berkepribadian islam.
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Kepribadiannya berupa kegiatan keputrian” (Wawancara 04
Agustus 2020)
Di SMA Islam Al-falah Jambi merupakan salah satu lembaga
pendidikan yang berlatar belakang islam. Sekolah ini berupaya untuk
membimbing

siswa-siswinya

agar

memiliki

pengetahuan

dan

pemahaman yang mendalam mengenai pendidikan agama islam. Salah
satu yang dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan keputrian
yang dikhususkan bagi siswi perempuan sekolah tersebut. Kegiatan
tersebut dilaksanakan setiap hari jum’at bertepatan dengan waktu
shalat jum’at.
Demikian juga yang dikatakan oleh Ibu Rina Wiliandri H, S.H
selaku Waka Kurikulum mengatakan bahwa :
“Setiap hari jum’at, mentoring dikhususkan untuk siswa putri.
Dilaksanakan ketika siswa putra sedang melaksanakan shalat
jum’at. Kegiatannya berupa kegiatan keputrian yang di
dampingi oleh guru-guru putri, tujuannya untuk memberikan
pengetahuan tentang segala hal yang berhubungan dengan
kewanitaan, seperti bagaimana menjaga aurat seorang wanita,
cara bagaimana mandi wajib. Hal-hal yang perlu diketahui
oleh siswa putri baik yang berifat umum maupun khusus yang
mampu membantu siswa perempuan dalam menjalani
kehidupan sebagai seorang wanita. Kegiatan keputrian ini
dipandu oleh ibu guru disekolah” (Wawancara 05 Agustus
2020)
Berdasarkan temuan diatas dapat dirumuskan bahwa di SMA
Islam Al-falah Jambi dalam program mentoring yang dilaksanakan
secara rutin pada hari jum’at dikhusukan untuk siswa putrid dan
dilaksnakan ketika siswa putra sedang melaksanakan shalat jum’at.
Didalam program mentoring tedapat kegiatan keputrian dimana
kegiatan tersebut memberikan pengetahuan tentang segala hal yang
berhubungan dengan kewanitaan, seperti menjaga aurat, cara mandi
wajib dan lain sebagainya.
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g.

Malam Bina Iman dan Taqwa (Mabit)
Kegiatan Malam Bina Iman dan Taqwa adalah kegiatan yang
dilaksanakan di malam hari guna meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan seseorang yang diharapkan dapat melahirkan akhlakakhlak yang mulia melalui proses pendidikan agama

yang

menanamkan nilai-nilai akhlak. Kegiatan mabit diadakan untuk
anggota rohis tujuannya supaya lebih mengentalkan ketaqwaan
mereka.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Santoso, S.Pd,
selaku Waka Kesiswaan yang menyatakan :
“Kegiatan Malam Bina Iman dan Taqwa merupakan program
yang dilaksanakan dengan tujuan menguatkan nilai-nilai
keimanan dan ketaqwaan yang diharapkan dapat melahirkan
akhlak-akhlak terpuji. Kegiatan mabit diadakan untuk anggota
rohis tujuannya supaya lebih mengentalkan ketaqwaan bagi
peserta didik” (Wawancara 03 Agustus 2020)
Demikian juga yang diungkpakan oleh Ibu Rina Wiliandri H,
S.H selaku Waka Kurikulum mengatakan bahwa :
“Diadakan karena kita ada organisasi kerohanian yang dikenal
dengan rohis maka mabit ini di adakan untuk anggota rohis
tujuannya supaya lebih mengentalkan ketaqwaan mereka.
Pelaksanaan dalam kegiatan mabit setelah pulang dari sekolah
sorenya datang kesekolah sebelum ashar. Shalat ashar
berjama’ah kemudian bersih-berih dan shalat maghrib.dzikir
menjelang shalat isya’, setelah shalat isya’ kita makan, setelah
itu dilanjutkan dengan pencerahan anggota rohis, jadi kami
datangkan orang dari luar sekolah untuk dapat memotivasi
anggota rohis sampai pukul 22.00 setelah itu sitirahat, dan jam
2 akan dibangunkan untuk shalat tahajud. Jadi mabit ini khusus
untuk anggota rohis karena disekolah ini ada anggota
organisasi kerohanian (Rohis)” (Wawancara 03 Agustus 2020)

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Patrisia Merly
menyatakan bahwa :
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“Kegiatan Malam Bina Iman dan Taqwa dilaksanakan
bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
peserta didik kepada Allah swt, menambahkan silahturahmi
antara peserta didik, mempersiapkan mental peserta didik
untuk senantiasa taat kepada Allah swt” (Wawancara 04
Agustus 2020)
Kegiatan Malam Bina Iman dan Taqwa ini merupakan
program kegiatan sekolah yang sangat penting dimana kegiatan ini
merupakan kegiatan yang di jadikan sebagai kegiatan yang menjadi
penunjang

kurikulum

pembelajaran

karakter

yang

diterapkan

disekolah.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan budaya mutu
di Sekolah Menengah Atas Islam Al-falah Jambi
Dalam setiap kegiatan tidak bisa lepas dari faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan budaya
mutu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pendukung dan
penghambat.
a. Faktor Pendukung
Ada beberapa faktor pendukung yang memiliki pengaruh positif
bagi penerapan budaya mutu di SMA Islam Al-falah Jambi, adapun
faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut :
1)

Faktor Pendukung Internal
Dari faktor internal dalam hal ini penerapan budaya mutu di

SMA

Islam

Al-falah

Jambi

didukung oleh

beberapa

faktor,

sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H.A. Syihabuddin, S.Pd,
M.Pd.I selaku Kepala Sekolah mengatakan bahwa :
“Alhamdulillah semua kegiatan ini didukung oleh pihak yang
ada di dalam sekolah ini seperti, kegiatan pembiasaan yang
dilakukan dengan membaca Al-Qur’an, shalat dhuha, dan lain
sebagainya. Dengan kegiatan keagamaan ini dapat menciptakan
suatu iklim atau budaya yang kondusif di sekolah ini”
(Wawancara 05 Agustus 2020)
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Demikian juga yang diungkapkan oleh Bapak Santoso, S.Pd
selaku Waka Kesiswaan sebagai berikut :
“Menurut saya, yang mendukung terbentuknya kegiatan
keagamaan disekolah ini adalah lingkungannya, karena
lingkungan yang agamis disekolah ini menerapkan kegiatankegiatan keagamaan atau pembiasaan-pembiasaan yang
dilaksanakan disekolah ini membaca Al-Qur’an bersama ketika
pagi, melaksanakan shalat dzuhur da ashar dan lain sebagainya.
Selain itu, tenaga pendidik disini banyak membantu dengan
melakukan pengawasan yang baik” (Wawancara 03 Agustus
2020)
Berdasarkan temuan diatas dapat dirumuskan bahwa faktor
pendukung internal yaitu dengan kegiatan pembiasaan yang dilakukan
dengan bai’at pagi, membaca Al-Qur’an, shalat dhuha, dan lingkungan
disekolah ini yang menerapkan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam
pelaksanaan kegiatan keagamaan ini terlihat sekolah sangat mendukung
sekali.
2)

Faktor Pendukung Eksternal
Sedangkan untuk faktor eksternalnya diliputi oleh bebrapa

faktor pendukung. Untuk mengetahui beberapa faktor pendukung
tersebut, peneliti telah melaukan wawancara dengan Bapak H.A.
Syihabuddin, S.Pd, M.Pd.I selaku Kepala Sekolah, menjelaskan bahwa:
“Kalau eksternalnya Alhamdulillah orang tua pun mendukung
dalam kegiatan apapun yang ada disekolah, sangking
mendukungnya orang tua siswa menyerahkan anaknya kepada
pihak sekolah. Dan letak SMA Islam Al-falah jambi terletak
ditengah-tengah kota, sehingga dengan letak yang strategis ini
membuat sekolah menjadi ramai dan akses untuk keluar tamu
atau wali dari para peserta didik menjadi lebih mudah dan
membuat daya minat masyarkat luar menjadi sangat tinggi.”
(Wawancara 05 Agustus 2020)
Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Rina Wiliadri H, S.H
mengatakan bahwa :
“Alhamdulillah orang tua pun mendukung dalam kegiatan
apapun yang ada disekolah, sangking mendukungnya orang tua
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siswa menyerahkan anaknya kepada sekolah” (Wawancara 03
Agustus 2020)
Bedasarkan hasil penemuan diatas dapat dirumuskan bahwa
faktor pendukung eksternal dalam penerapan budaya mutu di SMA
Islam Al-falah Jambi orang tua pun mendukung dalam kegiatan apapun
yang ada disekolah, sangking mendukungnya orang tua siswa
menyerahkan anaknya kepada sekolah. Letak SMA Islam Al-falah
jambi terletak ditengah-tengah kota, sehingga dengan letak yang
strategis ini membuat sekolah menjadi ramai dan akses untuk keluar
tamu atau wali dari para peserta didik menjadi lebih mudah dan
membuat daya minat masyarkat luar menjadi sangat tinggi
b. Faktor Penghambat
Terdapat 2 macam hambatan yang dihadapi oleh Kepala
Sekolah dalam menerapkan budaya mutu di SMA Islam Al-falah Jambi,
yaitu hambatan internal dan eksternal :
1)

Hambatan Internal
Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam

sekolah, kepala SMA Islam Al-falah Jambi mempunyai hambatan
internal dalam penerapan budaya mutu yaitu terdapat pada dalam diri
siswa itu sendiri. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam penerapan
budaya mutu di SMA Islam Al-falah Jambi. Hal ini diungkapkan oleh
Kepala Sekolah sebagai berikut :
“Keadaan jiwa atau suasana hati siswa yang terkadang berubahubah, mengakibatkan siswa bisa semangat dalam mengikuti
kegiatan-kegiatan keagamaan dan tidak jarang juga siswa
merasa jenuh mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut”
(Wawancara 05 Agustus 2020)
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Patrisia Merly selaku
tenaga pendidik,sebagai berikut :
“Kalau dibilang kendala ya bukan dalam melaksankan shalat
dzuhur kadang masih ada siswa yang telat shalat dzuhur
berjama’ah, karena SMA Al-falah ini gabung dengan SMP
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Al-falah, jadi kalau mau mengambil air wudhu itu harus
mengantri. Terkadang masih ada juga siswa yang tidak tertib
dalam beribadah, karena masih ada yang main-main jadi yang
lain pada ikutan. Tergantung dari siswanya masing-masing,
karena setiap siswa beda-beda wataknya” (Wawancara 04
Agustus 2020)
Berdasarkan hasil penemuan di atas dapat dirumuskan bahwa
hambatan intern bahwa dalam penerapan budaya mutu ada peserta didik
yang merasa jenuh ataupun bosan karena kegiatan keagamaan yang
dilakukan setiap hari. Dalam pelaksanaan shalat dzuhur pun masih ada
dari peserta didik yang terlambat shalat dzuhu berjama’ah dikarenakan
antri wudhu dan lain sebagainya.
2)

Hambatan Eksternal
Hambatan eksternal yaitu hambatan yang berasal dari luar

sekolah. Hambatan yang terjadi di SMA Islam Al-falah Jambi ini
adalah dalam kepribadian dan moral siswa sangat dipengaruh oleh
faktor keluarga karena sebagian besar waktu siswa lebih banyak berada
dilingkungan keluarga dari pada disekolah. Hal ini seperti yang
diungkapkan Bapak H.A. Syihabuddin, S.Pd, M.Pd.I selaku Kepala
Sekolah, sebagai berikut :
“Hambatan eksternal yang terjadi di SMA Al-falah ini sebagai
lembaga pendidikan mendapat tugas yang sangat berat karena
para orang tua menyerahkan pendidikan anaknya kepada pihak
sekolah. Jadi, kurangnya perhatian orang tua terhadap siswa
tersebut” (Wawancara 05 Agustus 2020)
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Rina Wiliandri H
sebagai berikut :
“Hambatan eksternal dari orang tua peserta didik yang
memberikan seluruhnya kepada pihak sekolah, sehingga
kurangnya perhatian orang tua terhadap siswa” (Wawancara 03
Agustus 2020)
Berdasarkan hasil temuan diatas dapat dirumuskan bahwa untuk
faktor penghambat eksternal dalam hal ini penerapan budaya mutu di
SMA Islam Al-falah Jambi ini kurangnya pehatian dari orang tua yang
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menyerahkan anaknya kepada pihak sekolah ataupun tenaga pendidik
yang ada disekolah.
3. Bagaimana hasil yang dicapai dari penerapan budaya mutu di
Sekolah Menengah Atas Islam Al-falah Jambi
Hasil merupakan sesuatu yang diperoleh dari suatu yang dikerjakan
oleh seseorang. Hasil yang telah dicapai oleh peserta didik di SMA Islam
Al-falah Jambi ini adalah dengan adanya program keagamaan maupun
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SMA Islam Al-falah Jambi dengan
membiasakan

kegiatan-kegiatan

keagamaan

dapat

membantu

meningkatkan kepatuhan siswa dalam menjalankan perintah agama.
Berdasarkan wawamvara yang penulis lakukan dengan Bapak H.A.
Syihabuddin, S.Pd, M.Pd.I selaku Kepala Sekolah menjelaskan bahwa :
“Alhamdulillah penerapan budaya mutu yang saya lakukan di SMA
Islam Al-falah Jambi ini memperoleh hasil yang nyata sejauh ini
yang sudah diapai dari dulu sampai sekarang orang tua terbantu
dengan anaknya yang bisa memimpin shalat atau menjadi imam,
dan rajin dalam membaca Al-Qur’an” (Wawancara 05 Agustus
2020)
Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Wiliandri H, S.H selaku
Waka Kurikulum bahwa :
“Hasil dari penerapan budaya mutu siswa memperoleh ilmu
pengetahuan tentang keagamaan, melainkan mereka juga bisa
langsung mengaplikasikannya dengan membiasakan diri dalam
melakukan kegiatan kesehariannya yang sesuai dengan ajaran
islam, seperti melakukan shalat berjama’ah baik wajib maupun
sunah, membaca dan menghafal Al-Qur’an” (Wawancara 03
Agustus 2020)
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Santoso, S.Pd selaku
Waka Kesiswaan bahwa :
“Hasil dari penerapan budaya mutu melalui pembiasaan yang
dilaksanakan disekolah siswa akan menjadi terbiasa dalam
melaksankan apa yang telah menjadi kewajibannya seperti shalat.
Kegiatan-kegiatan keagamaan yang diterapkan di SMA Islm Alfalah Jambi memberikan dampak yang positif bagi peserta didik,
dengan setiap kegiatan pembiasaan yang berlandaskan agama akan
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menambah pemahaman dan ketaatan siswa dalam beribadah. Siswa
jadi lebih santun dan berakhlak mulia” (Wawancara 03 Agustus
2020)
Hal yang sama diungkap oleh Ibu Patrisia Merly, S.Pd selaku
tenaga pendidik bahwa :
“Hasil penerapan budaya mutu yang dilakukan dapat membuat
peserta didik lebih rajin dalam membiasakan kegiatan keagamaan
seperti rajin membaca atau mengaji Al-Qur’an dan rajin dalam
melaksanakan ibadah” (Wawancara 04 Agustus 2020)
Berdasarkan hasil penemuan diatas dapat dirumuskan bahwa hasil
dari penerapan budaya mutu yang dilakukan di SMA Islam Al-falah Jambi
yaitu peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan tentang keagamaan, dan
mereka juga langsung mengaplikasikannya dengan membiasakan diri
dalam melakukan kegiatan kesehariannya yang sesuai dengan ajaran islam,
seperti melakukan shalat berjama’ah baik wajib maupun sunah, membaca
dan menghafal Al-Qur’an. Melalui pembiasaan yang dilaksanakan
disekolah siswa akan menjadi terbiasa dalam melaksankan apa yang telah
menjadi kewajibannya seperti shalat. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang
diterapkan di SMA Islam Al-falah Jambi memberikan dampak yang positif
bagi peserta didik, dengan setiap kegiatan pembiasaan yang berlandaskan
agama akan menambah pemahaman dan ketaatan siswa dalam beribadah
siswa jadi lebih santun dan berakhlak mulia.
Upaya dalam penerapan budaya mutu pendidikan di SMA Islam
Al-falah Jambi dapat tercapai, budaya sekolah sebagai karakteristik khas
sekolah yang dapat di identifikasi melalui nilai yang dianut, sikap yang
dimilikinya, kebiasaan-kebiasaan yang ditampilkan, dan tindakan yang
ditunjukkan oleh seluruh personel sekolah yang membentuk satu kesatuan
khusus sistem sekolah. Dalam rangka menciptakan budaya mutu tersebut
yang berkaitan dengan pembinaan disiplin warga sekolah dan motivasi.
Semakin banyak motivasi yang ditunjukkan oleh warga sekolah maka
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semakin besar kemungkinan budaya mutu yang berkualitas tercipta di
lingkungan SMA Islam Al-falah Jambi tersebut.
Dengan budaya berkualitas yang telah dikembangkan di SMA
Islam Al-falah Jambi diharapkan mampu mencetak output yang
berkualitas. Sesuai dengan visi dan misi SMA Islam Al-falah Jambi secara
tegas menjadikan pendidikan agama islam secara intensif dan khusus,
sehingga setiap siswa memiliki nilai-nilai agama yang kuat berlandasakan
iman dan taqwa kepada Allah SWT. Bahwa segala aktivitas yang
dilakukan selama disekolah maupun dilingkungan sekolah senantiasa
berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan.
Lebih lanjut bahwa penciptaan budaya ini memberikan sebuah
legitimasi pada lembaga pendidikan bahwa orientasi yang ingin dicapai
adalah sebuah budaya yang berkualitas yang mampu masuk ke dalam jiwa
anak didiknya sampai kapanpun dia berada, kesan mereka terhadap
budaya yang telah diikuti selama di SMA Islam Al-falah Jambi
memberikan spirit bagi hidupnya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil temuandan analisis penelitian yang berjudul Budaya
Mutu Sekolah Menengah Atas Islam Al-falah Jambi, Maka dapat penulis
menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.

Penerapan Budaya Mutu Sekolah Menengah Islam Al-falah Jambi yaitu
terdapat bai’at, membaca Al-Qur’an di kelas, shalat dhuha, shalat dzuhur
dan ashar berjama’ah, tadarus / membaca Al-Qur’an setelah shalat
dzuhur, menghafal surah Al-Qur’an, mentoring, malam bina iman dan
taqwa (Mabit). Penerapan budaya ini memberikan dampak baik
perubahan, pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap kepada
peserta didik di SMA Islam Al-falah Jambi untuk terbiasa berpikir dan
bersikap sesuai dengan nilai-nilai islam. Di SMA Islam Al-falah Jambi
menerapkan karakter religius pada peserta didik.

2.

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan budaya mutu
di SMA Islam Al-falah Jambi.
a. Faktor pendukung yaitu lingkungan yang agamis disekolah ini
menerapkan

kegiatan-kegiatan

keagamaan

atau

pembiasaan-

pembiasaan yang dilaksanakan disekolah. Selain itu, tenaga pendidik
disini banyak membantu dengan melakukan pengawasan yang baik.
orang tua pun mendukung dalam kegiatan apapun yang ada
disekolah, sangking mendukungnya orang tua siswa menyerahkan
anaknya kepada sekolah. Dan letak SMA Islam Al-falah jambi
terletak ditengah-tengah kota, sehingga dengan letak yang strategis
membuat sekolah menjadi ramai dan akses untuk keluar tamu atau
wali dari para peserta didik menjadi lebih mudah dan membuat daya
minat masyarkat luar menjadi sangat tinggi
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b. Faktor penghambat yaitu suasana hati siswa yang terkadang berubahubah, mengakibatkan siswa bisa semangat dalam mengikuti kegiatankegiatan keagamaan dan tidak jarang juga siswa merasa jenuh
mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut. Dan orang tua
peserta didik yang memberikan seluruhnya kepada pihak sekolah,
sehingga kurangnya perhatian orang tua terhadap siswa.
3.

Adapun hasil dari penerapan budaya mutu di SMA Islam Al-falah Jambi
yaitu : peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan tentang keagamaan,
dan mereka juga langsung mengaplikasikannya dengan membiasakan diri
dalam melakukan kegiatan kesehariannya yang sesuai dengan ajaran
islam, seperti melakukan shalat berjama’ah baik wajib maupun sunah,
membaca dan menghafal Al-Qur’an. Melalui pembiasaan yang
dilaksanakan disekolah siswa akan menjadi terbiasa dalam melaksankan
apa yang telah menjadi kewajibannya seperti shalat.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran yang
dapat berarti bagi lembaga pendidikan maupun bagi akademisi lain sebagai
beikut :
1.

Karakter peserta didik merupakan bagian yang pokok dalam upaya
pembentukan dan pengembangan budaya yang positif di sekolah, oleh
karena itu guru sebagai tenaga pendidik harus mampu membentuk
karakter yang kuat bagi peserta didiknya, melalui pembiasaan sikap dan
perilaku yang mengandung nilai dan norma tertentu. Selain hal tersebut
guru juga harus mampu memberikan teladan yang baik bagi para peserta
didiknya.

2.

Budaya positif di sekolah tidak terlepas dari lingkungan keluarga dan
lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga dan masyarakat memiliki
pengaruh yang kuat dalam upaya membentuk budaya. Oleh karena itu
pihak sekolah harus membina komunikasi dan kerjasama yang aktif
dengan orang tua siswa dan stakeholder terkait.
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Judul Skripsi: Budaya Mutu Sekolah Menengah Atas Islam Al-Falah Jambi
A. Pedoman Observasi
Metode ini penulis gunakan untuk melihat secara langsung lokasi
penelitian serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan budaya mutu.
Adapun alasan penulis memilih metode observasi karena penulis ingin
mengetahui terlebih dahulu lokasi dan hal-hal yang berkaitan dengan
masalah penelitian.
1. Pengamatan terhadap fasilitas yang dimiliki oleh lembaga pendidikan
SMA Islam Al-Falah Jambi.
2. Pengamatan terhadap kegiatan budaya sekolah di SMA Islam AlFalah Jambi.
3. Pengamatan mengenai penerapan budaya mutu dilembaga pendidikan
SMA Islam Al-Falah Jambi.

B. Pedoman Wawancara
1. Wawancara dengan Kepala Sekolah
a. Bagaimana penerapan budaya mutu di SMA Islam Al-falah
Jambi?
b. Apa faktor pendukung dalam penerapan budaya mutu di SMA
Islam Al-falah Jambi ?
c. Apa faktor penghambat dalam penerapan budaya mutu di SMA
Islam Al-falah Jambi ?
d. Bagaimana hasil dari penerapan budaya mutu di SMA Islam Alfalah Jambi ?
e. Apa saja yang harus dilakukan oleh kepala sekolah agar
pembelajaran di kelas berlangsung efektif?
f. Bagaimana respon dari orang tua siswa terhadap pelayanan
pendidikan di SMA Al-falah?
g. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkan lingkungan
sekolah yang aman dan tertib?
h. Bagaimana upaya Kepala Sekolah untuk meningkatkan mutu
sekolah?
2. Wawancara dengan WAKA (Kurikulum)
a. Apa faktor pendukung dalam penerapan budaya mutu di SMA
Islam Al-falah Jambi ?

b. Apa faktor penghambat dalam penerapan budaya mutu di SMA
Islam Al-falah Jambi ?
c. Bagaimana hasil dari penerapan budaya mutu di SMA Islam Alfalah Jambi ?
d. Bagaimana upaya untuk menumbuhkan budaya mutu di SMA
Islam Al-falah Jambi ?
e. Bagaimana upaya untuk menumbuhkan partisipasi warga sekolah
dan masyarakat?
3. Wawancara dengan WAKA (Kesiswaan)
a. Apa faktor pendukung dalam penerapan budaya mutu di SMA
Islam Al-falah Jambi ?
b. Apa faktor penghambat dalam penerapan budaya mutu di SMA
Islam Al-falah Jambi ?
c. Bagaimana hasil dari penerapan budaya mutu di SMA Islam Alfalah Jambi ?
d. Bagaimana upaya untuk menumbuhkan budaya mutu di SMA
Islam Al-falah Jambi ?
e. Bagaimana upaya untuk menumbuhkan partisipasi warga sekolah
dan masyarakat?
4. Wawancara dengan Tenaga Pendidik
a. Apa faktor pendukung dalam penerapan budaya mutu di SMA
Islam Al-falah Jambi ?
b. Apa faktor penghambat dalam penerapan budaya mutu di SMA
Islam Al-falah Jambi ?
c. Bagaimana hasil dari penerapan budaya mutu di SMA Islam Alfalah Jambi ?
C. Dokumentasi
1. Sejarah bedirinya SMA Islam Al-Falah Jambi.
2. Letak geografis SMA Islam Al-Falah Jambi.
3. Visi dan Misi SMA Islam Al-Falah Jambi.
4. Struktur organisasi SMA Islam Al-Falah Jambi.
5. Keadaan tenaga pendidik, serta karyawan SMA Islam Al-Falah Jambi.
6. Keadaan siswa SMA Islam Al-Falah Jambi.
7. Keadaan Sarana dan Prasarana SMA Islam Al-Falah Jambi.
8. Dokumentasi tentang penerapan budaya mutu di SMA Islam Al-Falah
Jambi
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