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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

a. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan secara harfiah berasaldari kata pimpin. Kata pimpin 

mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, 

menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin 

mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap 

keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi 

pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai 

kesamaan di dalam menjalankan ke-pemimpinannya. Menurut 

Wahjosumidjo (2005: 17) kepemimpinan di terjemahkan kedalam istilah 

sifat- sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola- pola, 

interaksi, hubungan kerja sama antarperan, kedudukan dari satu 

jabatan administratif, dan persuasif, dan persepsi dari lain- lain tentang 

legitimasi pengaruh. Miftah Thoha (2010: 9) kepemimpinan adalah 

kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni 

memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. 

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

suatu organisai karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan 

suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi 

tersebut. 
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Pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal 

untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan 

yang bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi 

demi mencapai tujuan perusahaan. Pemimpin pertama-tama harus 

seorang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang 

terbaik dalam diri para bawahannya. Secara sederhana pemimpin yang 

baik adalah seorang yang membantu mengembangkan orang lain, 

sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya itu. 

 

b. Pengertian Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah sosok yang diberi kepercayaan dan 

kewenangan oleh banyak orang (anak buah) untuk membawa sekolah 

kea rah tujuan yang ingin dicapai. Kepercayaan yang diberikan oleh 

anak buah ini adalah didasarkan pada beberapa aspek yang dimiliki oleh 

kepala sekolah dan diharapkan dapat menjadi modal untuk membawa 

pada keberhasilan bersama (Saroni, 2006: 37) 

Kepala sekolah juga merupakan jabatan pemimpin yang tidak bisa 

diisi oleh orang-orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-

pertimbangan. Siapapun yang akan diangkat menjadi kepala sekolah 

harus ditentukan melalui prosedur-prosedur tertentu (Wahjosumidjo, 

2002: 84). Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah mempunyai 

pengaruh yang dominan dalam meningkatkan mutu hasil belajar, dan 

merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan 

sekolah yang dipimpinnya dalam mencapai tujuan pendidikan. 
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c. Definisi Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kepemimpinan kepala sekolah adalah kepemimpinan yang fokus 

pada pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pengembangan staf, 

supervisi pembelajaran, program pembelajaran, evaluasi program guru 

dan siswa, penelitian tindakan, penyiapan sumber daya organisasi, dan 

peningkatan mutu hasil dan proses pembelajaran secara terus-

menerus.Menurut Gary Yukl, (2010: 3) definisi kepemimpinan 

mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan berkaitan dengan proses 

yang disengaja dari seseorang untuk menekankan pengaruhnya yang 

kuat terhadap orang lain untuk membimbing, membuat struktur, 

memfasilitasi aktivitas dan hubungan di dalam kelompok atau 

organisasi. Menurut Hemphill & Coons dalam Gary (2010: 4) 

Kepemimpinan adalah perilaku individu . . . yang mengarahkan aktivitas 

kelompok untuk mencapai sasaran bersama. Sedangkan menurut 

Marshal dan Molly (2011: 11) Kepemimpinan sebagai kepribadian dan 

biografi yang merupakan pendekatan paling awal untuk memahami 

kepemimpinan. 

Sedangkan kepemimpinan kepala sekolah adalah kepemimpinan 

yang  fokus pada pembelajaran dan perilaku guru dalam mengajar 

siswa. Pengaruh pemimpin ditargetkan pada hasil belajar siswa melalui 

guru. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan upaya kepala sekolah 

mempengaruhi atau menggerakkan staf, guru, siswa, orang tua siswa, 

komunitas dan stakeholderssekolah menuju pencapaian tujuan atau visi 

sekolah. Definisi ini berlandaskan pada esensi kepemimpinan yang 
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disepakati oleh banyak ahli sebagai proses mempengaruhi. 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu fungsi penting 

manajemen sekolah. Rencana pengembangan sekolah berikut sistem 

yang dibangun untuk memfasilitasi implementasinya dapat berjalan 

hanya jika seluruh warga sekolah memiliki pemahaman dan kesatuan 

pandangan atas visi dan misi sekolah, serta kemauan, dan kemampuan 

untuk merealisasikannya. Dengan kata lain, kepala sekolah dituntut 

mampu menjadi pemimpin disamping juga seorang manajer. Kepala 

sekolah sebagai pemimpin mengonstruksi budaya-budaya yang 

mempromosikan pertumbuhan atau pengembangan manajemen 

perubahan yang efektif (Marshal dan Molly, 2011: 131). 

Kepemimpinan kepala sekolah adalah kepemimpinan yang fokus 

pada perbaikan pembelajaran karena core business pendidikan adalah 

pembelajaran. Peran kepala sekolah sebagai kepemimpinan kepala 

sekolah lebih ditekankan lagi setelah lahir Undang-undang No Child left 

Behind pada tahun 2001. 

Menurut Gary Yukl (2010: 5) Kepemimpinan kepala sekolah 

diharapkan dapat mempengaruhi interpretasi peristiwa eksternal oleh 

seluruh komponen sekolah, pilihan tujuan dan strategi yang ingin 

dicapai oleh sekolah, motivasi warga sekolah untuk mencapai tujuan 

bersama, pembelajaran dan pembagian pengetahuan baru bagi seluruh 

warga sekolah, dan rasa saling percaya serta saling bekerja sama.  

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan kepemimpinan kepala sekolah adalah kepemimpinan 
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yang fokus pada peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran 

melalui guru.Kepemimpinan kepala sekolah mempengaruhi proses dan 

hasil belajar siswa secara tidak langsung. Educational Leadeship 

Constituent Council (ELCC) yang beranggota 10 organisasi pendidikan 

nasional termasuk Amerika Serikat memiliki tujuh standar kepala 

sekolah. Dari tujuh standar kepala sekolah ternyata enam standar 

mengandung kalimat, “……pemimpin-pemimpin pendidikan yang 

memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan 

keberhasilan seluruh siswa dengan……”Artinya, kepala sekolah harus 

menerapkan kepemimpinan kepala sekolah yang lebih fokus pada 

keberhasilan seluruh siswanya.  

 

d. Tujuan Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Tujuan kepemimpinan kepala sekolah adalah untuk meningkatkan 

mutu proses dan hasil pembelajaran siswa. Mutu proses pembelajaran 

meliputi terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan di dalam dan 

di luar kelas. Mutu hasil pembelajaran meliputi prestasi akademik dan 

nonakademik siswa. 

 

e. Manfaat Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Manfaat kepemimpinan kepala sekolah adalah untuk: 

1) Mengubah pola pikir kepala sekolah dari kepemimpinan administratif 

ke kepemimpinan kepala sekolah, 
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2) Meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan kepala sekolah 

dalam memotivasi, 

3) Menyadarkan kepala sekolah akan pentingnya kepemimpinan kepala 

sekolah, 

4) Membangun komunitas belajar warga sekolah sebagai sekolah 

pembelajar (learning school). 

 

f.Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Peran kepemimpinan kepala sekolah adalah: 

1) Mendefinisikan dan mengkomunikasikan misi sekolah, 

2) Mengkoordinasikan kurikulum, 

3) Mensupervisi dan mendukung guru, 

4) Memantau kemajuan siswa, dan 

5) Memelihara iklim positif dalam kelas (Cunningham & Cordeiro, 2009: 

144). 

 

g. Ciri-Ciri Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Efektif 

Ciri-ciri (karakteristik) kepemimpinan kepala sekolah yang efektif yaitu: 

1) Memantau kinerja guru terus-menerus, 

2) Menilai kinerja guru, 

3) Melaksanakan dan mengatur pendampingan dan pelatihan guru, 

4) Merencanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru, 

5) Mengkoordinasikan kerja tim, dan 

6) Mengkoordinasikan pembelajaran kolaboratif (OECD, 2009). 
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h. Tanggung Jawab Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Tanggung jawab kepemimpinan kepala sekolah yang sangat erat 

kaitannya dengan hasil belajar siswa yaitu: 

1) Dukungan, pengevaluasian, dan pengembangan mutu guru sebagai 

kunci keberhasilan siswa, 

2) Pengaturan tujuan sekolah untuk kinerja siswa, pengukuran 

kemajuan Siswa, 

3) Penggunaan strategi sumber daya yang focus pada seluruh kegiatan 

belajar dan mengajar, dan 

4) Kemitraan dengan masyarakat, lembaga-lembaga profesi yang 

relevan, dan universitas untuk pengembangan siswa secara 

menyeluruh (anonim, 2012: 19). 

 

i. Strategi dan Cara Praktis Melaksanakan  Kepemimpinan Kepala 

Sekolah 

1) Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Bush (2008: 23) menyatakan strategi kepemimpinan kepala 

sekolah adalah dengan melakukan: modelling, discuss with teacher, 

and mentoring. Hasil penelitian Husaini & Eko Nuryadin (2013: 1-15) 

menyimpulkan bahwa strategi kepemimpinan kepala sekolah 

menyongsong implementasi Kurikulum 2013 meliputi empat kategori 

yaitu: 

a) Keteladanan kepemimpinan kepala sekolah kepala sekolah, 

b) Pembelajaran di kelas dan luar kelas, 
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c) Iklim dan budaya (kultur) sekolah, dan 

d) Penguatan kepemimpinan kepala sekolah. 

Selain itu kepala sekolah juga harus memiliki kompetensi 

manajemen pendidikan secara memadai, agar ia dapat mengelola 

dan mengendalikan semua sumber daya yang ada di sekolah, baik 

sumber daya yang berupa manusia, maupun non manusia secara 

efektif dan efisien (Sulthon Masyhud, 2014: 126). 

 

2) Cara Praktis Melaksanakan Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Cara praktis melaksanakan kepemimpinan kepala sekolah yang 

dilakukan oleh kepala sekolah yaitu: 

a) Menetapkan visi dan tujuan belajar (mengacu standar kompetensi 

lulusan), 

b) Membangun tim kerja (termasuk menilai dan meningkatkan 

kinerja guru), 

c) Mewujudkan dan mendukung budaya sekolah yang kondusif, 

d) Mengkomunikasikan visi belajar, mengarahkan cara mencapainya, 

e) Mengembangkan dan melatih kembali kepala sekolah dan PKB 

guru, 

f) Membangun dukungan internal dan eksternal sekolah, 

g) Memelihara dan tetap fokus pada pembelajaran (melaksanakan 

supervisi akademik di kelas) (Levin, 2012: 177). 
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2. Budaya Sekolah 

Budaya sekolah adalah pola nilai-nilai, prinsi-prinsip, tradisi-tradisi 

dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan panjang 

sekolah, dikembangkan sekolah dalam jangka waktu yang lama dan 

menjadi pegangan serta diyakini oleh seluruh warga sekolah sehingga 

mendorong munculnya sikap dan perilaku warga sekolah. 

Depdiknas (2010:2) menyatakan budaya 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. Pengembangan budaya sekolah dapat dilakukan melalui 

pengembangan lingkungan masyarakat sekolah tersebut. Peserta didik 

hidup dalam ligkungan sosial masyarakat sekolah, maka pengembangan 

budaya sekolah hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial masyarakat 

sekolah yang bersangkutan. 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 149), disebutkan 

bahwa: “budaya“ adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Kebudayaan 

sendiri adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, 

seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Ahli sosiologi mengartikan 

kebudayaan dengan keseluruhan kecakapan (adat, akhlak, kesenian, ilmu 

dan lain-lain).Kualitas kehidupan sekolah, baik yang terwujud dalam 

kebiasaan kerja maupun kepemimpinan dalam hubungan tersebut tumbuh 

dan berkembang berdasarkan spirit dan keyakinan tertentu yang dianut 

sekolah.  
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3. Tata Tertib dan Peraturan Sekolah 

a. Pengertian Tata Tertib dan Peraturan Sekolah 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional : 2004 adalah Sebagai 

lembaga pendidikan, sekolah mempunyai fungsi dan tugas edukatif yang 

meliputi tiga dimensi yaitu mendidik yang menghasilkan etika dalam 

pergaulan, mengajar menghasilkan kecerdasan dan melatih 

menghasilkan keterampilan. 

 

b. Tujuan Tata Tertib Sekolah 

Sebelum membahas tentang tujuan tata tertib yang lebih luas, 

akan penulis uraikan terlebih dahulu tujuan dari peraturan. Menurut 

Hurlock dalam Aloisius (2017: 16), fungsi tata tertib sekolah sebagai 

pedoman bagi siswa dalam berperilaku. Misalnya dalam peraturan 

sekolah, peraturan ini memuat apa yang harus dilakukan dan apa yang 

tidak boleh dilakukan oleh siswa, sewaktu berada di lingkungan sekolah. 

Tujuan tata tertib adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang 

menunjang terhadap kelancaran, ketertiban dan suasana yang damai 

dalam pembelajaran. Dalam informasi tentang Wawasan Wiyatamandala 

bahwaketertiban adalah suatu kondisi dinamis yang menimbulkan 

keserasian dan keseimbangan tata kehidupan bersama sebagai makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Dalam kondisi sehari-hari, kondisi di atas mencerminkan 

keteraturan dalam pergaulan, penggunaan dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat serta 
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lingkungan. Tujuan diadakannya tata tertib salah satunya sesuai dengan 

yang tercantum dalam setiap butir tujuan tata tertib, yaitu: 

1) Tujuan peraturan keamanan adalah untuk mewujudkan rasa aman 

dan tentram serta bebas dari rasa takut baik lahir maupun batin yang 

dirasakan oleh seluruh warga, sebab jika antar individu tidak saling 

menggangu maka akan melahirkan perasaan tenang dalam diri setiap 

individu dan siap untuk mengikuti kegiatan sehari-hari. 

2) Tujuan peraturan kebersihan adalah terciptanya suasana bersih dan 

sehat yang terasa dan nampak pada seluruh warga. 

3) Tujuan peraturan ketertiban adalah menciptakan kondisi yang teratur 

yang mencerminkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan pada 

tata ruang, tata kerja, tata pergaulan bahkan cara berpakaian. 

4) Tujuan peraturan keindahan adalah untuk menciptakan lingkungan 

yang baik sehingga menimbulkan rasa keindahan bagi yang melihat 

dan 

5) Tujuan peraturan kekeluargaan adalah untuk membina tata 

hubungan yang baik antar individu yang mencerminkan sikap dan 

rasa gotong royong, keterbukaan, saling membantu, tenggang rasa 

dan saling. Berdasarkan uraian diatas, maka setiap warga negara 

bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, 

bersih, indah dan penuh kekeluargaan, agar proses interaksi antar 

warga dalam rangka penanaman dan pengembangan nilai, 

pengetahuan, keterampilan dan wawasan dapat dilaksanakan. 
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c. Peran dan Fungsi Tata Tertib Sekolah 

Keberadaan tata tertib sekolah memegang peranan penting, yaitu 

sebagai alat untuk mengatur perilaku atau sikap siswa di sekolah. 

Dengan adanya tata tertib itu adalah untuk menjamin kehidupan yang 

tertib, tenang, sehingga kelangsungan hidup sosial dapat dicapai. Tata 

tertib yang direalisasikan dengan tepat dan jelas serta konsekuen dan 

diawasi dengan sungguh-sungguh maka akan memberikan dampak 

terciptanya suasana masyarakat belajar yang tertib, damai, tenang dan 

tentram di sekolah. Peraturan dan tata tertib yang berlaku di manapun 

akan tampak dengan baik apabila keberadaannya diawasi dan 

dilaksanakan dengan baik. Hanya dengan menghormati aturan-aturan 

sekolahlah si anak belajar menghormati aturan-aturan umum lainnya, 

belajar mengembangkankebiasaan, mengekang dan mengendalikan diri 

semata-mata karena ia harus mengekang dan mengendalikan diri. 

Dengan begitu, dapat dijelaskan bahwa sekolah merupakan ajang 

pendidikan yang akan membawa siswa ke kehidupan yang lebih luas 

yaitu lingkungan masyarakat, dimana sebelum anak (siswa) terjun ke 

masyarakat maka perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk 

mengekang dan mengendalikan diri. Sehingga mereka diharapkan 

mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib, tenang, aman, 

dan damai. 

Tata tertib sekolah berperan sebagai pedoman perilaku siswa, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Hurlock dalam Aloisius (2017: 17), 

bahwa :“peraturan berfungsisebagai pedoman perilaku anak dan 
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sebagai sumber motivasi untuk bertindaksebagai harapan sosial…”. Di 

samping itu, peraturan juga merupakan salah satu unsur disiplin untuk 

berperilaku. Bila disiplin diharapkan mampu mendidik anak-anak untuk 

berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial 

mereka, ia harus mempunyai empat unsur pokok, apapun cara 

mendisiplinkan yang digunakan, yaitu: peraturan sebagai pedoman 

perilaku, konsistensi dalam peraturan tersebut dan dalam cara yang 

digunakan untuk mengajak dan memaksakannya, hukuman untuk 

pelanggaran peraturan dan penghargaan untuk perilaku yang sejalan 

dengan perilaku yang berlaku. Berdasarkan pendapat di atas, dapat 

diketahui bahwa dalam menerapkan disiplin perlu adanya peraturan dan 

konsistensi dalam pelaksanaannya. 

Tata tertib sekolah mempunyai dua fungsi yang sangat penting 

dalam membantu membiasakan anak mengendalikan dan mengekang 

perilaku yang diinginkan, yaitu: 

1) peraturan mempunyai nilai pendidikan, sebab peraturan 

memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui oleh anggota 

kelompok tersebut. Misalnya anak belajar dari peraturan tentang 

memberi dan mendapat bantuan dalam tugas sekolahnya, bahwa 

menyerahkan tugasnya sendiri merupakan satu-satunya cara yang 

dapat diterima di sekolah untuk menilai prestasinya. 

2) Peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. 

Agar tata tertib dapat memenuhi kedua fungsi di atas, maka 

peraturan atau tata tertib itu harus dimengerti, diingat, dan diterima 
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oleh individu atau siswa. Bila tata tertib diberikan dalam kata-kata 

yang tidak dapat dimengerti, maka tata tertib tidak berharga 

sebagai suatu pedoman perilaku. 

Jadi kesimpulan yang dapat penulis kemukakan bahwa tata tertib 

berfungsi mendidik dan membina perilaku siswa di sekolah, karena tata 

tertib berisikan keharusan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Selain itu 

tata tertib juga berfungsi sebagai ’pengendali’ bagi perilaku siswa, 

karena tata tertib sekolah berisi larangan terhadap siswa tentang suatu 

perbuatan dan juga mengandung sanksi bagi siswa yang melanggarnya. 

 

4. Iklim Organisasi 

a. Pengertian Iklim Organisasi  

Menurut Timpe dalam Maulana (2013: 25),iklim organisasi 

merupakan "serangkaian lingkungan kerja yang diukur berdasarkan 

kolektif dari berbagai orang yang melaksanakan pekerjaan di dalam 

lingkungan organisasi dan sekaligus adanya saling mempengaruhi 

antara satu yang lain dengan tujuan tertentu".  

Sedangkan menurut Syaiful Sagala dalam Maulana (2013: 25), 

iklim organisasi adalah “Serangkaian sifat lingkungan kerja, yang dinilai 

langsung atau tidak langsung oleh karyawan yang dianggap menjadi 

kekuatan utama dalam mempengaruhi perilaku karyawan” 

Iklim organisasi sekolah sebagai sikap dan perasaan yang 

ditimbulkan oleh lingkungan sekolah. Walaupun sulit untuk memberikan 

definisi yang ringkas mengenai iklim sekolah, kebanyakan peneliti 
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sepakat bahwa iklim suatu bangunan yang multidimensi meliputi 

dimensi fisik, sosial dan akademik. Lebih lanjut Made Pidarta dalam 

Maulana (2013: 25), mengemukakan bahwa: “iklim organisasi ialah 

karakteristik organisasi tertentu yang membedakannya dengan 

organisasi yang lain yang dapat mempengaruhi perilaku para 

anggotanya” 

Iklim organisasi merupakan hal yang amat penting bagi 

keberhasilan suatu organisasi dan iklim suatu organisasi akan sangat 

berbeda dengan iklim organisasi lainnya, karena hal tersebut berkaitan 

dengan kondisi lingkungan kerja masing-masing organisasi. Iklim 

organisasi juga merupakan konsep deskriptif yang berdasarkan pada 

persepsi lingkungan sosial anggota organisasi.Dari beberapa pendapat 

para ahli diatas maka dapat didefinisikan bahwa iklim organisasi 

merupakan kondisi lingkungan kerja yang dirasakan oleh personal 

sekolah terhadap lingkungan sekolah, baik yang bersifat sosial, maupun 

akademik yang kondisi ini dirasakan secara individual. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Iklim Organisasi 

Iklim organisasi sebagai kondisi kerja yang bersifat fisik dan non 

fisik dari lingkungan kerja yang turut berpengaruh terhadap perilaku dan 

yang menjadi faktor motivasional yang perlu mendapat perhatian setiap 

pemimpin dalam organisasi. 

Robert Stringer (2002) mengemukakan bahwa terdapat lima 

faktor yang mempengaruhi terjadinya iklim suatu organisasi, yaitu 

lingkungan eksternal, strategi, praktik kepemimpinan, pengaturan 
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organisasi, dan sejarah organisasi. Masing-masing faktor ini sangat 

menentukan, oleh karena itu orang yang ingin mengubah iklim suatu 

organisasi harus mengevaluasi masing-masing faktor tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Iklim Organisasi 
(Robert Stringer: 2002) 

 

Berikut dijelaskan seperti dibawah ini: 

1) Lingkungan Eksternal. Industri atau bisnis yang sama mempunyai 

iklim organisasi umum yang sama. Misalnya, iklim organisasi umum 

perusahaan asuransi umumnya sama, demikian juga dengan iklim 

organisasi pemerintah, sekolah dasar, atau perusahaan industri 

minyak kelapa sawit di Indonesia, mempunyai iklim umum yang 

sama. Kesamaan faktor umum tersebut disebabkan pengaruh 

lingkungan eksternal organisasi. 

2) Strategi Organisasi. Kinerja suatu perusahaan bergantung pada 

strategi (apa yang diupayakan untuk dilakukan), energi yang dimiliki 
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oleh karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan oleh 

strategi, dan faktor-faktor lingkungan penentu dari level energi 

tersebut. Strategi yang berbeda menimbulkan pola iklim organisasi 

yang berbeda. Strategi mempengaruhi iklim organisasi secara tidak 

langsung. 

3) Pengaturan organisasi. Pengaturan organisasi mempunyai pengaruh 

paling kuat terhadap iklim organisasi. Menurut Stringer(2002), 

banyak sekolah menengah di Amerika Serikat yang menjadi contoh 

baik bagaimana pengaturan organisasi menentukan iklim organisasi. 

4) Kekuatan Sejarah. Semakin tua umur suatu organisasi semakin kuat 

pengaruh kekuatan sejarahnya. Pengaruh tersebut dalam bentuk 

tradisi dan ingatan yang membentuk harapan anggota organisasi dan 

mempunyai pengaruh terhadap iklim organisasinya. 

5) Kepemimpinan. Perilaku pemimpin mempengaruhi iklim organisasi 

yang kemudian mendorong motivasi karyawan. Motivasi karyawan 

merupakan pendorong utama terjadinya kinerja. 

 

c.  Indikator Iklim Organisasi Sekolah 

Iklim organisasi di sekolah dapat diukur melalui lima indikator 

yaitu: Tanggung jawab, Identitas, Kehangatan, Dukungan dan Konflik. 

1) Tanggung jawab, adalah perasaan menjadi pimpinan bagi diri sendiri, 

tidak selalu harus mengecek ulang semua keputusan yang diambil, 

ketika guru mendapat suatu pekerjaan, guru yang bersangkutan 

mengetahui bahwa itu adalah pekerjaannya. 
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2) Identitas adalah perasaaan memiliki (sense of belonging) terhadap 

lembaga dan diterima dalam kelompok. 

3) Kehangatan adalah perasaan terhadap suasana kerja yang 

bersahabat dan lebih ditekankan pada kondisi keramahan atau 

persahabatan dalam kelompok yang informal, serta hubungan yang 

baik antar rekan kerja, penekanan pada pengaruh persahabatan dan 

kelompok sosial yang informal. 

4) Dukungan adalah hal-hal yang terkait dengan dukungan dan 

hubungan antar sesama rekan kerja yaitu perasaan saling menolong 

antara manajer dan karyawan, lebih ditekankan pada dukungan yang 

saling membutuhkan antara atasan dan bawahan. 

5) Konflik, merupakan situasi terjadi pertentangan atau perbedaan 

pendapat antara bawahan dengan pimpinan dan bawahan dengan 

bawahan. Ditekankan pada kondisi dimana manajer dan para pekerja 

mau mendengarkan pendapat yang berbeda. Kedua belah pihak 

bersedia menempatkan masalah secara terbuka dan mencari 

solusinya daripada menghindarinya. 

Iklim organisasi membicarakan mengenai sifat-sifat atau ciri-ciri 

yang dirasakan dalam lingkungan kerja yang timbul akibat kegiatan 

organisasi dan hal ini dianggap dapat mempengaruhi perilaku 

organiasasi. Beberapa dimensi iklim organisasi, mencakup: struktur 

tugas, hubungan imbalan hukuman, sentralisasi keputusan, tekanan 

pada prestasi, tekanan pada latihan dan pengembangan, keamanan 
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kerja, keterbukaan, status dan semangat, pengakuan dan umpan balik, 

kompetensi dan keluwesan. 

 

5. Manajemen Mutu Guru 

Manajemen Mutu Guru dapat diartikan sebagai usaha yang 

dikerjakan untuk memajukan dan meningkatkan mutu, keahlian, 

kemampuan, dan keterampilan guru demi kesempurnaan tugas 

pekerjaannya. Pengembangan kompetensi guru didasarkan atas 

pertimbangan-pertimbangan: (1) perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, khususnya arus globalisasi dan informasi, (2) menutupi 

kelemahan-kelemahan yang tak tampak pada waktu seleksi, (3) 

mengembangkan sikap profesional, (4) mengembangkan kompetensi 

profesional, dan (5) menumbuhkan ikatan bathin antara guru dan kepala 

sekolah. Secara teknis, kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kompetensi guru adalah (1) bimbingan dan tugas, (2) pendidikan dan 

pelatihan, (3) kursus-kursus, (4) studi lanjut, (5) promosi, (6) latihan 

jabatan, (7) rotasi jabatan, (8) konferensi, (9) penataran, (10) lokakarya, 

(11) seminar, dan (12) pembinaan profesional guru (supervisi pengajaran). 

Menurut Jamil Suprihatiningrum (2016: 24) guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan menengah. Manajemen peningkatan 

kompetensi guru bermuara pada pertumbuhan manusiawi dan 

profesionalisme guru. Dalam hal ini, hubungan antara kepala sekolah dan 
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guru bersifat proaktif mengupayakan perbaikan, pengembangan, 

peningkatan keefektifan dan didasarkan atas kekuatan persepsi, 

bakat/potensi, dan minat individu. Artinya, kepala sekolah hendaknya 

memiliki kepedulian terhadap kebutuhan manusiawi dan profesionalisasi 

guru dalam tiga perspektif. Pertama, keterlibatan guru dengan segala 

keunikan kepribadiannya, bakatnya, mengupayakan promosi yang wajar 

berdasarkan kemampuan kerja guru. Kedua, kepedulian kepala sekolah 

terhadap pengembangan guru. Ketiga, program peningkatan 

profesionalisme guru dilakukan secara kolaboratif antara kepala sekolah 

dan guru dalam rangka meningkatkan keefektifan sekolah. Ketiga, 

perspektif tersebut dalam proses manajemen bersifat interdependensi 

dinamis. 

Walaupun guru telah tersertifikasi, yang dapat diasumsikan mereka 

telah memiliki kecakapan kognitif, afektif, dan unjuk kerja yang memadai, 

namun sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta tuntutan pembangunan pendidikan kekinian, maka guru dituntut 

untuk terus menerus berupaya meningkatkan kompetensinya secara 

dinamis. Selain itu, seorang guru pada masa kini akan didorong untuk 

membuat variasi–variasi yang sangat menggairahkan dan menyenangkan 

dalam mengajarkan sebuah mata pelajaran (Thomas Armstrong, 2004: xi). 

Hakekat guru sebagai suatu profesi memiliki beberapa peran yang 

melekat pada profesinya tersebut. Menurut Sulthon Masyhud (2014: 15) 

hakekat guru sebagaimana yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: (1) 

guru adalah pendidik, (2) guru berperan sebagai pemimpin dan pendukung 
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nilai–nilai yang dianut oleh masyarakat, (3) guru berperan sebagai 

fasilitator belajar bagi peserta didik, (4) guru turut bertanggungjawab atas 

tercapainya hasil belajar peserta didik, (5) guru menjadi teladan dan 

menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan, (6) guru 

bertanggung jawab secara profesional untuk terus meningkatkan 

kemampuan, dan (7) guru merupakan agen pembaharuan. 

 

a. Dukungan Kompetensi Manajemen pada Tingkatan Guru 

Pada tingkatan guru dibutuhkan kompetensi-kompetensi 

fleksibilitas;mencari dan menggunakan informasi, motivasi dan 

kemampuan untuk belajar,motivasi berprestasi, motivasi kerja di bawah 

tekanan waktu; kolaborasi danorientasi pelayanan kepada siswa. 

Dimensi fleksibilitas adalah kemampuanuntuk melihat perubahan 

sebagai suatu kesempatan yang menggembirakanketimbang sebagai 

ancaman. Aspek mencari informasi, motivasi, dankemampuan belajar 

adalah kompetensi tentang antusiasme untuk mencarikesempatan 

belajar tentang keahlian teknis dan interpersonal. Dimensimotivasi 

berprestasi adalah kemampuan untuk mendorong inovasi, 

perbaikanberkelanjutan baik kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan 

sesuai dengantantangan kompetensi. Aspek motivasi kerja dalam 

tekanan waktu merupakankombinasi antara fleksibilitas, motivasi 

berprestasi, menahan stress, dankomitmen untuk meningkatan 

profesionalisme. Dimensi kolaborasi adalahkemampuan bekerja secara 

kooperatif di dalam kelompok yang multidisiplin,menaruh harapan positif 
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kepada kolega lain, pemahaman interpersonal dankomitmen pendidikan. 

Dimensi keinginan yang besar melayani siswa denganbaik adalah 

kompetensi yang dibutuhkan oleh guru sebagai konsekuensiberlakunya 

paradigma custumisation. Paradigma ini lebih meletakkanlandasan yang 

kuat, bahwa kehadiran guru di sekolah lebih sebagai fasilitatordan 

meninggalkan perannya yang kurang tepat selama ini, yaitu 

sebagaitransmiter ilmu. 

 

b. Strategi Pemberdayaan Guru 

Sekarang ini, guru dihadapkan pada perubahan paradigma 

persaingandari sebelumnya lebih bersifat physical asset menuju 

paradigma knowledgebased competition. Perubahan paradigma tersebut 

menuntut efesiensi danefektivitas penggunaan sumber daya guru, 

karena guru merupakan agenperubahan dan agen pembaharuan, 

sehingga mereka mampu bersaing danmemiliki keunggulan kompetitif. 

Pemantapan sumber daya guru sebagaiintellectual capital harus diikuti 

dengan pengembangan danpembaharauanterhadap kemampuan dan 

keahlian yang dimilikinya, sehingga merekamampu dan peka terhadap 

arah perubahan yang terjadi. Menurut Jamil Suprihatiningrum (2016: 

20)guru yang baik seharusnya mengakses prekonsepsi tentang 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru – guru masa depan. 

Strategi pemberdayaan merupakan salah satu cara pengembangan 

gurumelalui employee involvement. Pemberdayaan merupakan upaya 

kepalasekolah untuk meberikan wewenang dan tanggung jawab yang 



31 
 

proporasional,menciptakan kondisi saling percaya, dan pelibatan guru 

dalam menyelesaikantugas dan pengambilan keputusan. Kepala sekolah 

memiliki peran strategisdalam proses pemberdayaan guru sebagai agen 

perubahan. Dalam hal ini,kepala sekolah dituntut memiliki kesadaran 

yang tinggi dalam mendistribusiwewenang dan tanggung jawab secara 

proporsional. Cara ini, di satu sisimerupakan proses kaderisasi, di sisi 

lain adalah untuk mengakomodasi prosespeningkatan kompetensi guru 

secara berkelanjutan. Menurut Jamil Suprihatiningrum (2016: 19) 

Kompetensi didefinisikan sebagai kebulatan penguasaan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang ditampilkan  melalui unjuk kerja yang 

diharapkan dapat dicapai seseorang setelah menyelesaikan program 

pendidikan. Oemar Hamalik (2005: 45) guru memiliki peran sebagai 

model, perencana, peramal, pemimpin, dan penunjuk jalan. 

Untuk menjamin keberhasilan proses pemberdayaan guru, 

dapatdigunakan model pemberdayaan dengan paradigma-paradigma 

desire, trust, confident, credibility,accountability, 

communication.Paradigma desire merupakan upaya kepala sekolah 

untuk: (1) memberikesempatan kepada guru untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang sedangberkembang, (2) memperkecil directive 

personality dan memperluasketerlibatan guru, (3) mendorong 

terciptanya perspektif baru dan memikirkankembali strategi untuk 

meningkatkan kinerja, dan (4) menggambarkankeahlian team dan 

melatih guru untuk melakukan self-control. 
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Paradigma trust mencakup upaya kepala sekolah untuk: (1) 

memberikesempatan kepada guru untuk berpartisipasi dalam 

pembuatan kebijakan, (2)menyediakan waktu dan sumber daya 

pendukung yang mencukupi bagi upayaguru untuk meningkatkan 

kinerja, (3) menyediakan pelatihan yang mencukupibagi kebutuhan 

peningkatan kinerja guru, (4) menghargai perbedaanpandangan dan 

mengakui kesuksesan yang diraih oleh guru, dan (5)menyediakan akses 

informasi yang memadai bagi upaya guru untukmeningkatkan kinerja. 

Paradigma Confident merupakan upaya kepala sekolah untuk: 

(1)mendelegasikan tugas-tugas yang dianggap penting kepada guru, (2) 

menggalidan mengakomodasi gagasan dan saran guru, (3) memperluas 

tugas danmembangun jaringan dengan sekolah dan instansi lain, dan 

(4) menyediakanjadwal job instruction dan mendorong munculnya win-

win solution. 

Beberapa upaya kepala sekolah terkait dengan paradigma 

credibility,adalah (1) memandang guru sebagai partner strategis, (2) 

menawarkanpeningkat standar tinggi di semua aspek kinerja guru, (3) 

mensosialisasikan inisiatif guru sebagai individu kepada guru lain untuk 

melakukan perubahan secara partisipatif, dan (4) menggagas win-win 

solution dalam mengatasi perbedaan pandangan dalam penentuan 

tujuan dan penetapan prioritas. 

Paradigma accountability merupakan upaya kepala sekolah untuk: 

(1)menggunakan jalur training dalam mengevaluasi kinerja guru, 

(2)memberikan tugas yang terdefinisikan secara jelas dan terukur, (3) 
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melibatkanguru dalam penentuan standar dan ukuran kinerja, (4) 

memberikan bantuandan saran kepada guru dalam menyelesaikan 

beban kerjanya, dan (5)menyediakan periode dan waktu pemberian 

feedback. 

Paradigma communication adalah upaya kepala sekolah untuk: 

(1)menetapkan kebijakan open door communication, (2) menyediakan 

waktuuntuk memperoleh informasi dan mendiskusikan permasalah 

secara terbuka,(3) menciptakan  kesempatan untuk cross-training. 

Di samping enam paradigma pemberdayaan guru tersebut, 

faktorlingkungan sekolah juga sangat menentukan pelaksanaan 

programpemberdayaan. Caudron (dalam Wahibur Rokhman, 2003) 

menganjurkanenam hal penting untuk membangun lingkungan sekolah 

yang kondusif bagipelaksanaan program pemberdayaan. Enam hal 

tersebut, adalah (1) workteams and information sharing, (2) training 

and resources, (3) measurementand feedback, (4) reinforcement, (5) 

responsibility, dan (6) flexibilityprocedure. 

Membentuk work teams and information sharing sangat penting 

bagi sekolah, karena di dalam tim terdapat peluang yang besar 

terjadinya sharing knowledge di antara para guru, pegawai,  dan kepala 

sekolah. Setiap individu diharapkan mampu menyajikan unjuk kerja dan 

mempengaruhi secara positif kepada yang lain dalam meningkatkan 

kompetensi. Sharing knowledge di antara para guru, pegawai, dan 

kepala sekolah terjadi melalui proses-proses komunikasi terbuka tentang 

kekuatan dan kelemahan kinerja mereka serta mencermati tantangan 
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dan peluang yang mereka hadapi seiring dengan perkembangan 

pendidikan. 

Pemberdayaan training and resources sangat penting untuk 

menunjang peningkatan profesionalisme guru. Training team memiliki 

peran penting untuk menjaga kekompakan dalam penyelesaian berbagai 

masalah di sekolah. Hal ini penting, karena pemberdayaan bagi guru 

tidak hanya untuk tujuan-tujuan independent empowering, tetapi juga 

interdependent empowering. Namun, training sangat membutuhkan 

penyediaan fasilitas da sumber daya lain yang dibutuhkan guru dalam 

meningkatkan kompetensinya. 

Measurement  sangat dibutuhkan untuk memperoleh data ada 

atau tidaknya peningkatan dan kemajuan yang dialami guru. Konsep 

pengukuran tidak bisa dilepaskan dari konsep standar. Hasil pengukuran 

yang dibandingkan dengan standar akan berfungsi sebagai alat kontrol 

terhadap kinerja yang dilakukan oleh guru. Namun pasca pengukuran 

memerlukan adanya feedback  secara cepat. Hal ini penting, karena 

feedback akan memberi peluang bagi guru untuk menampilkan kinerja 

yang lebih baik. 

Dukungan manajemen dengan pemberian reinforcement secara 

terus menerus akan mendukung dan memotivasi guru. Pada hakikatnya, 

semua manusia (termasuk guru) merasa respektif terhadap 

penghargaan yang diterima atas prestasi yang dicapainya. Kepala 

sekolah atau pengawas perlumemberikan penilaian yang baik atas 
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prestasi kerja yang bisa dicapai oleh guru. Kepala sekolah wajib 

melakukan sosialiasi atas prestasi yang dicapai guru di sekolah. 

Memberikan  kepercayaan kepada para guru untuk melakukan 

pekerjaan yang sesuai akan membangun responsibility guru terhadap 

tugas yang menjadi kewajibannya.  Kepercayaan tersebut akan 

membangkitkan kreativitas dan inovasi mereka yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Pemberian wewenang 

memiliki nilai strategis bagi guru dalam hal meningkatkan rasa percaya 

diri mereka sebagai akibat dirinya merasa dihargai, penting, dan 

dibutuhkan keberadaanya di sekolah. Dengan demikian, guru akan 

mengerahkan seluruh pengetahuan dan keahliannya untuk melakukan 

tugas dengan sebaik-baiknya. 

Flexibility procedure sangat dibutuhkan di sekolah, karena sangat 

memudahkan dalam pengambilan keputusan. Prosedur yang fleksibel 

akan mendukung sekolah dalam melakukan penyesuaian terhadap 

perubahan-perubahan zaman seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni. Di samping itu, akan memberi 

peluang pula bagi guru untuk mampu beradaptasi dan meningkatkan 

kompetensi, sehingga lebih siap dalam berkompetisi.  

 

6. Hasil Belajar 

Oemar Hamalik (2005: 154) Belajar adalah perubahan tingkah laku 

yang relatif mantab berkat latihan dan pengalaman. Hasil belajar yaitu 

sebuah rasa mampu dan dapat dengan yakin menelaah pelajaran setelah 
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siswa menerima dan mendapatkan pengalaman belajar. Hasil belajar 

tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang 

dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan. Menurut Suharsimi Arikunto (2003: 3),evaluasi 

merupakan sebuah prosesn pengumpulan data untuk menentukan sejauh 

mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. 

Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran. Bloom menetapkan 

hasil belajar sebagai perubahan tingkah laku dan kebiasaan yang  meliputi 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Benjamin S. Bloom 

(Dimyati dan Mudjiono, 2006: 26-27) menyebutkan enam jenis perilaku 

ranah kognitif, sebagai berikut: 

a. Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah 

dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan 

dengan fakta, peristiwa, pengertian kaidah, teori, prinsip, atau metode.  

b. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna 

tentang hal yang dipelajari.  

c. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah 

untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. Misalnya, 

menggunakan prinsip.  

d. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam 

bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan 

baik. Misalnya mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil.  

e. Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. Misalnya 

kemampuan menyusun suatu program. 
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f. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa 

hal berdasarkan kriteria tertentu. misalnya, kemampuan menilai hasil 

ulangan. 

Setiap proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari  seberapa 

jauh hasil belajar yang dicapai siswa.Hasil belajar merupakan pola 

perbuatan, nilai - nilai, sikap, dan apresiasi serta keterampilan. Hasil belajar 

juga merupakan berubahnya tingkah laku dan sikap yang diperoleh 

seseorang yang belajar setelah mengalami aktivitas belajar.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan para ahli, bahwa hasil 

belajar merupakan proses perubahan perilaku siswa dalam bakat, minat, 

dan pengalaman serta pelatihan. Maksudnya tujuan kegiatan belajar 

mengajar ialah perubahan sikap dan tingkah laku, baik yang menyangkut 

pengetahuan, keterampilan, sikap, bahkan meliputi segenap aspek pribadi. 

Perubahan perilaku hasil belajar itu merupakan perubahan perilaku yang 

ada hubungannya dengan tujuan pengajaran. Oleh karena itu hasilnya 

dapat berupa perubahan dalam kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik tergantung dari tujuan pengajaran. 

 

a. Ranah Hasil Belajar 

Bloom (dalam Eveline Siregar dan Hartini Nara, 2011: 8) 

mencetuskan konsep taksonomi belajar. Taksonomi belajar 

dikelompokkan berdasarkan kawasan belajar yang dibagi menjadi tiga 

ranah, yakni Ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. 

1) Kognitif (Proses berfikir) 
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Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi 

dalam kawasan kognisi meliputi kegiatan sejak dari penerimaan 

stimulus eksternal oleh sensori, penyimpanan dan pengolahan 

dalam otak menjadi informasi. Hasil belajar yang pertama yaitu 

ranah kognitif dibagi menjadi enam aspek, yang meliputi 

pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, 

dan evaluasi. Dalam keenam aspek atau jenjang proses berfikir 

ranah kognitif tersebut, dimulai dari jenjang terendah sampai 

dengan jenjang tertinggi. 

2) Ranah Afektif 

Hasil belajar afektif menjadi lima tingkatan yang terdiri dari 

menerima, menanggapi, menilai, mengatur, karakteristik nilai. 

a) Menerima atau memperhatikan 

Merupakan kepekaan seseorang dalam menerima 

rangsangan dari luar yang datang kepada dirinya. 

b)      Menanggapi 

Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut 

sertakan dirinya secara aktif dalam keadaan tertentu. 

c)      Menilai/Menghargai 

Artinya memberikan nilai terhadap suatu kegiatan /objek. 

d)     Mengatur/mengorganisasikan 

Adalah mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk 

nilai baru yang bersifat universal, yang membawa pada 

perbaikan umum. 
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e)      Karakteristik nilai/internalisasi nilai 

Adalah keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki 

oleh seseorang. 

 

3) Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar ranah psikomotorik dibagi kedalam beberapa aspek 

sebagai berikut: 

a) Moving (bergerak) 

Adalah sejumlah gerakan tubuh yang melibatkan saling 

keterkaitan antara gerakan-gerakan fisik. 

b) Manipulating (memanipulasi) 

Adalah aktivitas yang mencakup pola-pola yang terkoordinir 

dengan baik  dari gerakan-gerakan yang melibatkan bagian-

bagian tubuh.   

c) Communicating (berkomunikasi) 

Adalah aktivitas yang menyajikan gagasan dan perasaan 

agar diketahui oleh orang lain. 

d) Creating  (menciptakan) 

Adalah proses dan kinerja yang dilakukan oleh siswa yang 

menghasilkan dari gagasan-gagasan baru. 

Penilaian psikomotorik dapat dilakukan dengan 

menggunakan tindakan berupa observasi atau pengamatan. 

Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian yang banyak 

digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses 
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terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati dalam  situasi nyata 

maupun dalam situasi buatan. Observasi atau pengamatan dapat 

mengukur atau menilai hasil dan proses belajar atau psikomotorik. 

Contohnya adalah tingkah laku yang ditunjukkan oleh peserta 

didik ketika praktik, kegiatan diskusi, partisipasi peserta didik 

dalam simulasi atau kelompok, dan penggunaan alat ketika 

belajar. 

Hasil belajar afektif dan psikomotor ada yang tampak pada 

saat proses belajar mengajar berlangsung dan ada pula yang baru 

tampak bukan dalam proses belajar mengajar tetapi pada saat 

kehidupannya di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Hasil belajar yang telah diuraikan di atas itu tidak berdiri  sendiri, 

tetapi selalu berhubungan satu dengan yang lain, bahkan ada 

dalam kebersamaan. 

b. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan 

pembelajaran di kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar itu sendiri. Sugihartono, dkk. (2007: 76- 

77), menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 

sebagai berikut: 

a. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar. Faktor internal meliputi: faktor jasmaniah dan faktor 

psikologis.  



41 
 

b. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor 

eksternal meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor 

masyarakat. 

Dalam penelitian ini hasil belajar nilai raport yang diambil adalah 

mapel kejuruan yang meliputi : gambar teknik, mekanika teknik, dasar – 

dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah, aplikasi 

perangkat lunak dan perancangan interior gedung, konstruksi jalan dan 

jembatan, estimasi biaya konstruksi, konstruksi dan utilitas gedung, 

produk kreatif dan kewirausahaan serta ditambah mape umum 

pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Sejarah 

Indonesia. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian sebelumnya yang dapat menjadi acuan dan masukan bagi 

peneliti antara lain penelitian yang dilakukan oleh Bethi Dian Paramita (2015) 

yang berjudul “Hubungan Antara Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi 

Kerja Guru Dengan Prestasi Kerja Guru di SMK PGRI 1 Sentolo Kulonprogo”. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

kepemimpinan kepala sekolah dengan prestasi kerja guru, hubungan antara 

motivasi kerja guru dengan prestasi kerja guru, dan hubungan antara 

kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru dengan prestasi kerja 

guru di SMK PGRI 1 Sentolo Kulonprogo. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian ex-post facto dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian adalah 
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terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah dengan prestasi kerja guru, dengan nilai rhitung lebih besar dari rtabel 

(0,767 > 0,361), terdapat hubungan yang psoitif dan signifikan antara 

motivasi kerja guru dengan prestasi kerja guru yang ditunjukkan dengan rhitung 

lebih besar dari rtabel (0,717 > 0,561), terdapat hubungan yang psoitif dan 

signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru 

terhadap prestasi kerja guru yang ditunjukkan dengan rhitung lebih besar dari 

rtabel (0,806 > 0,361). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Setiyati (2014) yang berjudul 

“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Kerja, Dan Budaya 

Sekolah Terhadap Kinerja Guru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja, dan budaya sekolah 

terhadap kinerja guru SMK Negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian survey dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil yang 

ditemukan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja, budaya 

sekolah terhadap kinerja guru dimana kontribusi yang diberikan sebesar 

42,2%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rofiatul Jannah (2015) yang berjudul 

“Pengaruh Iklim Sekolah Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI Akuntansi”. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa iklim sekolah masuk dalam 

kategori baik yaitu 72,88% dan pengaruh iklim sekolah terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran sistem akuntansi sebesar 33,2%. 
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C. Kerangka Berpikir 

1. Hubungan antara Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Hasil 
Belajar Siswa 
 

Kepala sekolah merupakan suatu faktor yang menentukan dalam 

proses keberhasilan dan pencapaian tujuan sekolah. Dengan demikian 

kepemimpinan kepala sekolah sangat diharapkan pengaruhnya untuk 

mengendalikan sistem yang berjalan di sekolah agar pendidikan berjalan 

sesuai harapan semua pihak, khususnya ketercapaian hasil belajar siswa. 

Kebijakan, pengaruh sosial dengan para guru dan siswa, serta 

tindakannya dalam pengambilan keputusan akan memberikan dampak 

terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai 

oleh seorang siswa dalam keterlibatannya mengikuti dan menerima 

pelajaran. 

Dengan adanya kepemimpinan yang baik, maka siswa akan 

terorganisir dengan baik sehingga diharapkan hasil belajar siswa dapat 

pula tercapai dengan baik. Dengan demikian, diduga terdapat hubungan 

yang positif antara kepemimpinan kepala sekolah dengan hasil belajar 

siswa. Hal ini pula dapat dikatakan semakin baik kepemimpinan kepala 

sekolah semakin meningkat pula hasil belajar siswa. 

 

2. Hubungan antara Tata Tertib dan Peraturan Sekolah dengan Hasil 
Belajar Siswa 
 

Tertib adalah latihan hati dan watak dengan maksud supaya segala 

perbuatannya selalu mentaati tata tertib. Upaya menciptakan kedisplinan 

siswa terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah adalah untuk 
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mengurangi penyimpangan yang berdampak pada perbuatan dan perilaku 

siswa yang juga sebagai alat kontrol atau rekayasa sosial terhadap siswa. 

Tata tertib yang mengikat dengan sanksi yang tegas akan membentuk 

pribadi siswa untuk memiliki watak yang baik yang diwujudkan dalam 

tingkah laku. Siswa yang teratur cara belajarnya semakin membuka 

peluang untuk lebih banyak menguasai materi pelajaran sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

 

3. Hubungan antara Iklim Organisasi dengan Hasil Belajar Siswa 

Iklim organisasi merupakan sistem keyakinan dan tata tertib dimana 

tugas – tugas dilaksanakan. Dengan demikian, iklim sekolah mempengaruhi 

tata cara bagaimana kita mengerjakan segala hal di sekolah. Di dalam iklim 

organisasi di sekolah perilaku guru dan perilaku siswa ini berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Jika perilaku guru dan perilaku siswa kurang 

baik akan berpengaruh dengan hasil belajar siswa, begitu pula sebaliknya. 

Karena keberhasilan belajar siswa ditentukan berdasarkan partisipasi siswa 

di sekolah seperti pengerjaan tugas dari guru, lingkungan sekolah dan 

keikutsertaan siswa dalam ujian. 

 

4. Hubungan antara Manajemen Mutu Guru dengan Hasil Belajar 

Siswa 

Manajemen mutu guru dan profesionalisme guru sangat diperlukan 

untuk menunjang peningkatan dalam pencapaian hasil belajar. Proses 

pembelajaran akan berlangsung dengan baik jika pendidik mempunyai dua 
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kompetensi utama yaitu: (1) kompetensi substansi materi pembelajaran 

atau penguasaan materi pelajaran; dan (2) kompetensi metodologi 

pembelajaran. Komitmen mengajar indikatornya dari tugas guru yaitu dari 

segi profesi, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Efektivitas proses 

pembelajaran adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan peserta 

didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat 

tercapai tujuan sesuai dengan harapan. Dengan demikian, pendidik (guru) 

dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan proses pembelajaran agar 

hasil belajar optimal serta dapat bermanfaat dan berguna bagi peserta 

didik. Komitmen mengajar guru yang tinggi dalam semua aspek akan 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. Sehingga diduga 

bahwa terdapat hubungan positif antara manajemen mutu guru dan hasil 

belajar siswa. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 110-112),hipotesis dapat diartikan 

sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dalam penelitian ini 

diajukan empat hipotesis penelitian, yaitu sebagai berikut. 

1. Terdapat korelasi antara kepemimpinan kepala sekolah dengan hasil belajar 

siswa. 

2. Terdapat korelasi antara peraturan sekolah dengan hasil belajar siswa. 

3. Terdapat korelasi antara iklim organisasi dengan hasil belajar siswa. 

4. Terdapat korelasi antara manajemen mutu guru dengan hasil belajar siswa. 
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5. Terdapat korelasin secara bersama–sama antara kepemimpinan kepala 

sekolah, peraturan sekolah, iklim organisasi, dan manajemen mutu guru 

dengan hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


