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Tuntutan imperatif otonomi pendidikan yang dimanifestasikan dalam School Based management (SBM) telah melahirkan
pemahaman perlu adanya perubahan budaya yang sesuai dengan visi yang dirumuskan pimpinan yang dilandasi wawasan
peningkatan mutu pendidikan umumnya dan mutu pembelajaran khsusunya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas
sekolah.
Perbaikan dan peningkatan kualitas sekolah salah satunya dapat dilakukan dengan membangun budaya sekolah efektif
sebagaimana diungkapkan Brameld (1957:19) menyatakan bahwa “cara pelaku pendidikan mempersepsi konteks sosial budaya
yang mereka miliki merupakan faktor penting yang ikut berpengaruh terhadap mutu pendidikan”.

•Kenyataan yang nampak di lapangan adalah bahwa budaya sekolah belum terbentuk secara khas yang berorientasi pada prestasi
dan kualitas sebagaimana dituntut stakeholders. Pada lembaga pendidikan ditemukan budaya uniformitas atau keseragaman
dalam melakukan fungsi dan substansi manajerial. Padahal perbedaan tuntutan dan visi menuntut adanya budaya khas yang
terbentuk pada tiap-tiap lembaga secara unik.

”Pengaruh Budaya Sekolah terhadap Efektifitas Sekolah
pada SMAN Dinas Pendidikan Kota Propinsi Jawa Barat”.
1.
2.
3.
4.

Bagaimana deskripsi budaya sekolah di SMAN Kota Propinsi Jawa Barat?
Bagaimana deskripsi efektifitas sekolah di SMAN Kota Propinsi Jawa Barat?
Seberapa besar pengaruh Pola nilai terhadap efektifitas sekolah?
Seberapa besar pengaruh Pola kebiasaan
terhadap efektifitas sekolah?
5. Seberapa besar pengaruh Pola sikap dan tindakan
terhadap efektifitas sekolah?

Efektifitas Sekolah (Y) pada Era Desentralisasi Pendidikan akan Dipengaruhi
secara Positif dan Signifikan oleh Budaya Sekolah (Z)

Metode :
Metode Survey Penjelasan (Explanatory Survey Method).
Prosedur Pengumpulan Data :
Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner

Sampling :

Penentuan sampel dilakukan melalui sampel minimal berdasarkan rumus
Machin D. dan Cambell (1984). Diperoleh sampel penelitian 64 Sekolah
Menengah Atas Negeri se-Kota di Propinsi Jabar
Sumber Data :

Kepala Sekolah
Teknik Analisis :
Teknik Analisis Data dilakukan dengan Analisi korelasi dan regresi

Deskripsi budaya
• Tingkat Budaya SMAN berada pada
kategori kurang dengan presentase yang
paling tingi yaitu 32,8%, sedangkan
kategori cukup berada di bawahnya yaitu
26.56%. untuk budaya yang berkategori
baik diraih 21.87% sekolah, dan sisanya
sama seimbang antara sekolah berbudaya
sangat baik dan yang sangat tidak baik yaitu
9,4%.

Deskripsi efektifitas sekolah
• Tingkat Keefektifan SMAN masih
menunjukan nilai yang kurang yaitu 37.5%,
setelah itu ada pada kategori Cukup
sebanyak 34,4%, sedangkan sisanya berada
pada kategori kurang sekali sebesar 12.5%.
untuk sekolah yang berkategori efektif
hanya 10.9% dan sisanya yaitu memiliki
efektifitas yang sangat tinggi hanya 4.7%.

Efektifitas Sekolah pada Era desentralisasi pendidikan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh budaya
sekolah yang berorientasi mutu.
Pola sikap tindakan dan pola nilai menunjukan nilai korelasi yang hampir sama tinggi terhadap Efektifitas
Sekolah. Sedangkan untuk pola kebiasaan memiliki korelasi negatif artinya dapat menurunkan Efektifitas
Sekolah walaupun dengan pengaruh yang sangat kecil.

Nilai-nilai sekolah dapat menjadi rujukan bagi sikap dan tindakan, akan tetapi kebiasaan-kebiasaan
kontraproduktif memerlukan pengubahan budaya yang lebih diorientasikan pada eliminasi kebiasaan buruk
dan penciptaan kebiasaan-kebiasaan baru yang berorientasi pengejewantahan nilai-nilai.
Efektif dibentuk oleh pola nilai yang memberi pengaruh sebesar 0.349 dengan signifikansi 0.002; pola kebiasaan
memberikan pengaruh sebesar 0.024 dengan signifikansi 0.828; dan pola sikap dan tindakan memberikan
pengaruh sebesar 0.411 dengan signifikansi 0.000.
R Squere (R) : (0.527)2=0.277 yang berarti bahwa model Sekolah Efektif dijelaskan sebesar 27.7% oleh pola nilai,
pola kebiasaan, dan pola sikap dan tindakan.
Model regresi budaya sekolah berada “dalam keadaan stabil” dengan koefisien determinasi sebesar 0.277

Budaya sekolah memiliki tempat strategis untuk membangun citra positif sekolah yang
berpengaruh terhadap kualitas sekolah. Oleh karena itu perlu dibangun budaya di sekolah
yang dimulai dari upaya kepemimpinan melalui penetapan peraturan yang disepakati
bersama.
Budaya yang baik tidak saja berorientasi pada prestasi siswa tetapi prestasi sekolah. Oleh
karena itu keseimbangan cipta, karsa dan karya diarahkan pada tiap dimensi personil
sebagai suatu kekuatan yang menggerakan sistem.
Sekolah merupakan tempat terbaik untuk belajar oleh karena itu perlu dibangun kultur
akademik yang memberikan pelayanan terbaik untuk belajar.
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Budaya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:149) didefinisikan dalam dua pandangan yaitu:
pertama hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat
istiadat; kedua, menggunakan pendekatan ilmu antropologi yaitu keseluruhan pengetahuan manusia
sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang
menjadi pedoman tingkah lakunya.
Budaya Sekolah atau School Culture didefinisikan Stolp and Smith (1994:232):
School Culture can be defined as the historically transmitted patterns of meaning that include the norms, values, beliefs,
ceremonies, rituals, traditions, and myths understood, maybe in varying degrees, by members of the school community. This
system of meaning often shapes what people think and how they act.
Berdasarkan kajian tersebut, penulis mengartikan Budaya Sekolah dalam penelitian ini dimaknai sebagai karakteristik khas
sekolah yang dapat diidentifikasi melalui nilai yang dianutnya, sikap yang dimilikinya, kebiasaan-kebiasaan yang
ditampilkannya, dan tindakan yang ditunjukan oleh seluruh personil sekolah yang membentuk satu kesatuan khusus dari sistem
sekolah

Efektif itas Sekolah

School Effectiveness atau Efektifitas Sekolah adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
melalui suatu proses menata sekolah. Dengan kata lain adalah suatu proses menuju sekolah efektif
yang dapat ditelaah dari berbagai bidang garapan sekolah dan manajemen yasng berisikan goal
yang menunjukkan kedekatan/kemiripan antara hasil nyata dengan hasil yang diharapkan.
Untuk kepentingan penelitian ini, penulis memberi batasan efektifitas sekolah sebagai sekolah yang
memiliki kelengkapan suatu sistem dan mekanisme kerjanya berjalan sesuai dengan standar yang
telah ditentukan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.

