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ABSTRACT 

The purpose of this study was to portray the main culture in senior high school and its 

development efforts in order to improve the quality of education. Basically, there are two 

main strategies to improve education quality, namely (1) structural strategy, and (2) cultural 

strategy that emphasis on real behavior changes. For long time structural strategy is widely 

used by school. Structural intervention emphasize on reorientation of curricula, the addition 

of infrastructure and various learning strategies training. But the fact is the strategy is less 

effective. Therefore it is necessary to find effective ways to improve the quality of education 

through strategies that focus on establish of school culture. School culture is reside beliefs 

and values that binding the school member. This research samples are taken using purposive 

sampling in 4 areas in Daerah Istimewa Yogyakarta and surrounding.  Research instruments 

are questionnaires to students, teachers, principals and observation checklist to portray 

material artifacts and activity artifacts. The research find that  there are 9 major cultural 

aspects that recommended to build  high school students characters such as (1) reading 

culture, (2) honest culture, (3) clean culture, (4) culture of discipline, (5) culture of 

cooperation, (6) culture mutual trust, (7) culture of achievement, (8) mutual respect culture 

(9) culture of efficient / economical. There are some methods to develop school culture and 

senior high student’s character such as (a) establishing a School Culture Development Team, 

(b) clarifying the team’s job description, (c) disseminating the vision and mission of the 

school, (d) portraying existing school culture, (e) develop an participatory action plan that 

involve all school’s members (f) improving school member’s commitment, (g) establishing 

good cooperation among school member  and (h) monitoring the implementation of school 

culture development programs periodically.  
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POTRET KULTUR  SEKOLAH  MENENGAH ATAS:  

Tantangan Dan Peluang 

 

Moerdiyanto 

FISE Universitas Negeri Yogyakarta (HP.08164895080) 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memotret kultur utama yang ada di sekolah 

menengah tingkat atas dan upaya pengembangannya dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan. Pada hakekatnya,  ada dua strategi utama  yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu (1) strategi struktural, dan (2) strategi kultural 

dengan menekankan pada perubahan perilaku nyata dalam aksi. Strategi struktual telah lama 

menguasai  cara berfikir dan intervensi struktural yang dilakukan seperti reorientasi kurikuler, 

penambahan sarana prasarana.  dan berbagai pelatihan strategi pembelajaran. Namun 

kenyataan membuktikan bahwa strategi tersebut kurang efektif.  Oleh karena itu perlu dicari 

cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui strategi yang berfokus 

kepada pengembangan kultur sekolah. Kultur sekolah merupakan keyakinan dan nilai-nilai 

bersamayang menjadi pengikat kebersamaan mereka sebagai warga sekolah.  Sampel 

penelitian ini diambil secara purposif sebanyak 4 di Daerah Istimwa Yogyakarta dan 

sekitarnya. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner untuk siswa, guru,  kepala sekolah 

dan ckecklist observation untuk pemotretan artifak material serta artifak aktivitas.  Hasil 

penelitian menemukan bahwa terdapat 9 aspek budaya utama yang direkomendasikan untuk 

dikembangkan dalam rangka membentuk karakter siswa SMA yaittu (1) budaya membaca, 

(2) budaya jujur, (3) budaya bersih, (4) budaya disiplin, (5) budaya kerjasama, (6) budaya 

saling percaya, (7) budaya berprestasi, (8) budaya penghargaan, dan (9) budaya 

efisien/hemat.  Upaya pengembangan kultur sekolah dan karakter siswa SMA dilakukan 

dengan: (a) membentuk Tim Pengembang Kultur Sekolah, (b) pemberian deskripsi tugas 

yang jelas pada Tim, (c) mensosialisasikan visi dan misi sekolah, (d) melakukan pemotretan 

kultur sekolah yang ada, (e) menyusun rencana tindakan kultur sekolah secara partisipatif 

seluruh warga sekolah, (f) mengembangkan komitmen seluruh warga sekolah, (g) menjalin 

kerjasama yang baik antar warga sekolah dan (h) memantau  pelaksanaan program 

pengembangan kultur sekolah secara periodik. 

Kata kunci:  Kultur sekolah,  strategi struktural, strategi kultural. 
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A.  Pendahuluan 

1.   Latar belakang masalah 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan di SMA telah diupayakan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan dan masyarakat telah dilakukan 

secara terus menerus. Berbagai pengalaman dan hasil penelitian di dunia pendidikan 

dan bisnismemberikan sinyal bahwa kultur unit-unit  pelaksana kegiatan menjadi 

prediktor terbaik terhadap keberhasilan dalam inovasi pendidikan. Peningkatan 

pengembangan mutu SMA melalui pendekatan kultur sekolah tampak lebih 

menjanjikan dibanding pendekatan struktural seperti penerbitan berbagai peraturan,  

reorientasi kurikulum, rekayasa sistem pembelajaran  dan intervensi struktural lainnya. 

Oleh karena itu perlu dilakukan inovasi peningkatan mutu SMA melalui pengembangan 

budaya atau kultur sekolah yang baik. 

Kultur sekolah adalaerkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat h keyakinan 

dan nilai-nilai milik bersama yang menjadi pengikat kuat  kebersamaan seluruh warga 

sekolah (Deal dan Kent,1999: 23). Sekolah memiliki sejumlah budaya dengan  satu 

budaya dominan dan sejumlah budaya lainnya sebagai subordinasi. Sejumlah keyakinan 

dan nilai-nilai disepakati secara luas di sekolah dan sejumlah kelompok memiliki 

kesepakatan terbatas di kalangan mereka  tentang  keyakinan dan nilai-nilai tertentu. 

Keadaan ini tidak menguntungkan, jika nilai-nilai dominan dan nilai-nilai subordinasi 

tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan warga sekolah yang mendukung belajar 

untuk membangun sekolah yang bermutu. 

Kualitas kultur sekolah menentukan keberhasilan usaha peningkatan kualitas 

pendidikan di SMA.  Kualitas pendidikan bersifat dinamik yang indikatornya 

berkembang sesuai tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Perkembangan ini menuntut SMA untuk selalu berubah. Sekolah  meliputi 

semua komponen yang terdiri dari kepala sekolah,  guru, siswa, staf administrasi,  orang 

tua siswa, pengawas sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu usaha untuk 

meningkatkan  kualitas pendidikan  menuntut  semua warga sekolah harus memiliki 

keinginan untuk  selalu berubah ke arah perbaikan. Setiap sekolah yang ingin 

memperbaiki kinerja sekolah harus memperhitungkan  budaya sekolah  dengan 

mengidentifikasi aneka kultur yang ada dan posisi sekolah dalam kaitannya  dengan 

kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan pemahaman kultur sekolah yang ada, baik 

kultur positif yang mendukung maupun kultur negatif yang menghambat  dapat 
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dijadikan titik tolak  dalam upaya mengembangkan budaya sekolah yang mendukung 

kegiatan belajar mengajar.  

Kenyataannya,  setipa SMA juga dipengaruhi  oleh budaya daerah masing-masing 

di mana SMA tersebut berada.  Dalam kegiatan persekolahan sehari-hari, SMA di 

Yogyakarta misalnya,  tentu dipengaruhi oleh budaya Jawa sehingga kadang-kadang  

terdapat budaya yang kontra dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan. Oleh 

karena itu,  dimungkinkan terdapat  berbagai macam variasi kultur sekolah sesuai 

dengan keanekaragamana budaya.  Namun demikian perlu dikaji aspek-aspek budaya 

utama (core culture) yang dapat dikembangkan di SMA agar lulusannya menjadi warga 

masyarakat yang mampu menjadi pahlawan pembangunan yang berbudaya.    

  

2. Landasan Teori 

a.  Pengertian Budaya Sekolah.  

Deal dan Kent (1999: 26)  mendefinikan kultur sekolah sebagai keyakinan dan 

nilai-nilai milik bersama yang menjadi pengikat kuat kebersamaan sebagai warga 

suatu masyarakat.  Menurut definisi ini, suatu sekolah dapat saja memiliki sejumlah 

kultur dengan satu kultur dominan dan sejumlah kultur lainnya sebagai subordinasi. 

Sejumlah keyakinan dan nilai disepakati  secara luas di sekolah dan sejumlah 

kelompok memiliki kesepakatan  terbatas di kalangan mereka tentang keyakinan 

dan nilai-nilai tertentu. Jika kultur subordinasi tidak sesuai atau bertentangan 

dengan kultur dominan, maka akan menghambat upaya pengembangan untuk 

menjadi sekolah bermutu. 

Stolp dan Smith (1995: 78-86) menyatakan bahwa kultur sekolah adalah suatu pola 

asumsi dasar hasil invensi, penemuan oleh suatu kelompok tertentu saat ia belajar 

mengatasi masalah-masalah yang berhasil baik serta dianggap valid dan akhirnya 

diajarkan ke warga baru sebagai cara-cara  yang dianggap benar dalam memandang, 

memikirkan, dan merasakan masalah-masalah tersebut. Jadi, kultur sekolah 

merupakan kreasi bersama yang dapat dipelajari dan teruji dalam memecahkan 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi sekolah dalam mencetak lulusan yang cerdas, 

terampil, mandiri dan bernurani.  

b. Peranan budaya sekolah dalam membangun mutu sekolah 

Memperbaiki kinerja sekolah meliputi kepala sekolah, guru, siswa, karyawan 

maupun orang tua siswa, hanya akan terjadi manakala kualifikasi budaya sekolah 
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tersebut sehat, solid, kuat, positif, dan profesional.  Artinya, bahwa budaya sekolah 

menjadi komitmen luas bagi warga dan menjadi kepribadian sekolah, serta disukung 

oleh stakeholder sekolah. Dengan budaya sekolah yang sehat, suasana 

kekeluargaan, kolaborasi, semangat untuk maju, dorongan bekerja keras dan kultur 

belajar mengajar yang bermutu dapat diciptakan. Siswa dan guru akan saling 

bekerjasama untuk berperilaku yang baik, bekerja maksimal, meletakkan target 

tertinggi  serta mewaspadai adanya kultur negatif yang menyimpang dari norma-

norma, nilai-nilai, dan keyakinan yang menjadi komitmen bersama. 

         Perbaikan sistem persekolahan  pada intinya adalah membangun sekolah 

dengan kekuatan utama sekolah tersebut. Perbaikan mutu sekolah perlu memahami 

budaya sekolah sebagai modal dasarnya.  Melalui pemahaman budaya sekolah, 

maka aneka permasalahan sekolah dapat diketahui dan pengalaman-pengalamannya 

dapat direfleksikan. Setiap sekolah memiliki keunikan berdasarkan pola interaksi 

komponen sekolah secara internal dan eksternal. Oleh sebab itu, dengan memahami 

ciri-ciri kultural sekolah akan dapat diusahakan tindakan nyata untuk perbaikan 

mutu. Nilai-nilai, keyakinan dan asumsi-asumsi  kehidupan itu  begitu kuat dan dan 

tidak mudah diamati  serta sangat sukar diubah. Jika pencapaian mutu memerlukan 

upaya mengubah kondisi dan perilaku sekolah dan warga sekolah  maka peran 

kondisi kultural menjadi sangat sentral. Hanya perubahan nilai-nilai yang diyakini 

sekolah sajalah yang dapat menggerakkan usaha perbaikan mutu sekolah dalam 

jangka panjang. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dengan 

strategi  strukturaltidak berhasil mengubah keadaan, dan kalaupun mampu hanyalah  

perubahan jangka pendek (Kotter, 1996:123).  

 Adapun sketsa pengembangan sekolah melalui strategi kultural adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Sumber:  Goodlad (1994:153).  
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Tujuan utama pengembangan  budaya sekolah adalah terciptanya masyarakat 

belajar. Wallace dan Engel (1997:98) ada lima hal yang harus diperhatikan dalam 

pengembangan masyarakat pembelajar di sekolah yaitu: personal mastery, shared 

vision, mental model, team learning, dan system thinking.  Personal mastery berarti 

bahwa semua warga sekolah (kepala sekolah, guru, siswa, staf administrasi) selalu 

berusaha untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya dalam melaksanakan 

tugas kedinasan mereka di sekolah. Oleh karena itu, kemampuan setiap warga 

sekolah harus selalu meningkat. Usaha peningkatan kemampuan diri yang dilakukan 

secara sadar akan membantu peningkatan kualitas sekolah termasuk dalam 

pembentukan karakter unggul siswanya. Shared vision berarti bahwa vivi sekolah 

dipahami dan disepakati oleh semua warga sekolah. Semua warga sekolah  memiliki 

visi bersama dalam mengelola sekolah, sehingga semua kegiatan di setiap unit akan 

dilaksanakan secara serempak untuk meningkatkan mutu sekolah dan karakter 

unggul para siswanya. Mental model  merupakan asumsi yang tidak tampak yang 

mempengaruhi operasional sekolah. Asumsi-asumsi tidak tampak tersebut terkait 

dengan norma, nilai, dan keyakinan warga sekolah dalam melaksanakan tugasnya. 

Team learning  berarti setiap warga sekolah harus menyadari bahwa ia merupakan 

anggota tim yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Membangun sekolah 

yang warganya selalu belajar untuk meningkatkan kemampuannya harus dilakukan 

sebagai suatu tim. System thinking berarti bahwa warga sekolah sebagai bagian dari  

masyarakat belajar harus memiliki pola pikir di mana setiap individu merupakan 

bagian dari keseluruhan sistem persekolahan, karena kegiatan setiap unit akan 

mempengaruhi unit lainnya. 

     c.   Karakteristik Kultur Sekolah 

Kultur sekolah terdiri dari kultur positif dan kultur negatif. Kultur positif 

adalah budaya  yang membantu mutu sekolah dan mutu kehidupan bagi warganya.  

Mutu kehidupan warga yang diharapkan adalah warga yang sehat, dinamis, aktif, 

dan profesional. Kultur positif ini akan memberi peluang sekolah beserta warganya 

berfungsi secara optimal, bekerja secara efisien, energik, penuh vitalitas, memiliki 

semangat tinggi, dan akan mampu terus berkembang. Kultur positif ini harus terus 

menerus dikembangkan dari kohor siswa ke kohor siswa berikutnya, dan dari 

kelompok satu ke kelompok lainnya.  Kultur positif dan kuat memiliki kekuatan  

dan menjadi modal dalam melakukan perubahan dan perbaikan. Sedangkan kultur 
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negatif adalah budaya yang organisasi yang bersifat anarkhis, negatif, beracun, bias, 

dan dominatif.  Sekolah yang merasa puas dengan yang apa yang telah dicapai 

merupakan bagian dari kultur negatif, karena mereka cenderung tidak ingin 

melakukan perubahan dan takut mengambil risiko terhadap perubahan. Akibatnya 

kualitas akan menurun.  

Kultur sekolah bersifat dinamis. Perubahan pola perilaku  dapat mengubah sistem 

nilai dan keyakinan pelaku dan bahkan mengubah sistem asumsi yang ada, 

walaupun ini sangat sulit. Namun yang jelas dinamika kultur sekolah dapat saja 

menghadirkan konflik dan jika ini ditangani dengan bijak dan sehat dapat membawa  

perubahan positif. Dan kultur sekolah itu milik kolektif dan merupakan perjalanan 

sejarah sekolah, produk dari berbagai kekuatan yang masuk ke sekolah. Sekolah 

perlu menyadari secara serius mengenai keberadaan aneka  kultur subordinasi yang 

ada seperti kultur sehat dan tidak sehat, kultur kuat dan lemah, kultur positif dan 

negatif, kultur kacau dan stabil, dan konsekuensinya terhadap perbaikan sekolah.  

      d.  Identifikasi kultur sekolah 

Kotter (1996:167-178) memberikan gambaran tentang kultur  dengan melihat 

dua lapisan. Lapisan pertama sebagian dapat diamati dan sebagian lainnya tidak 

diamati.  Lapisan yang bisa diamati antara lain desain arsitektur gedung, tata ruang, 

desain eksterior dan interior sekolah, kebiasaan, peraturan-peraturan, cerita-cerita, 

kegiatan upacara, ritual, simbol-simbol, logo, slogan, bendera, gambar-gambar yang 

dipasang, tanda-tanda yang dipasang, sopan santun, cara berpakaian warga sekolah. 

Sedangkan hal-hal di balik itu tidak dapat diamati, tidak kelihatan dan tidak dapat 

dimaknai dengan segera. Lapisan pertama ini berintikan norma perilaku bersama 

warga organisasi yang berupa norma-norma kelompok, cara-cara tradisional 

berperilaku yang telah lama dimiliki suatu kelompok masyarakat (termasuk 

sekolah). Norma-norma perilaku ini sulit diubah, yang biasa disebut sebagai 

artifak. 

        Lapisan kedua merupakan nilai-nilai bersama yang dianut kelompok 

berhubungan dengan apa yang penting, yang baik, dan yang benar. Lapisan kedua 

ini semuanya tak dapat diamati karena terletak dalam kehidupan bersama.  Kultur 

pada lapisan kedua ini sangat sulit atau bahkan sangat kecil kemungkinannya  untuk 

diubah serta memerlukan waktu yang lama. 
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 Kultur sekolah beroperasi secara tidak disadari oleh para pendukungnya dan 

telah lama diwariskan secara turun temurun. Kultur mengatur perilaku dan hibungan 

internal serta eksternal. Hal ini perlu dipahami dan digunakan dalam 

mengembangkan kultur sekolah. Nilai-nilai baru yang diinginkan tidak akan segera 

dapat beroperasi bila berhadapan/berbenturan dengan nilai-nilai lama  yang telah 

berurat berakar akan dapat menghambat introduksi perilaku baru  yang diinginkan. 

Stolp dan Smith (1885:128-134) membedakan antara kultur sekolah dan iklim 

sekolah.  Kultur sekolah merupakan hal-hala yang sifatnya historis dari berbagai 

tata hubungan  yang ada dan hal-hal tersebut telah diinternalisasikan oleh warga 

sekolah. Sedangkan iklim sekolah berada di permukaan dan berisi persepsi warga 

sekolah  terhadap aneka tata hubungan  yang ada saat ini. Kultur sekolah memiliki 

tiga lapisan kultur yaitu:  (1) artifak di permukaan, (2) nilai-nilai dan keyakinan di 

tengah, dan (3) asumsi yang berada di lapisan dasar.  Artifak adalah adalah lapisan 

kultur sekolah yang paling mudah diamati, seperti misalnya aneka ritual sehari-hari 

di sekolah, berbagai upacara, benda-benda simbolik  di sekolah, dan aneka ragam 

kebiasaan yang berlangsung di sekolah.  Lapisan yang lebih dalam  berupa nilai-

nilai dan keyakinan yang ada di sekolah. Sebagian berupa norma-norma perilaku 

yang diinginkan sekolah, seperti slogan-slogan rajin pangkal pandai, air beriak 

tanda tak dalam, menjadi orang penting itu baik tetapi lebih penting menjadi 

menjadi orang baik, hormati orang lain jika anda ingin dihormati. Lapisan yang 

paling dalam adalah  asumsi-asumsi yaitu  simbol-simbol, nilai-nilai dan keyakinan 

yang tak dapat dikenali tetapi berdampak  pada perilaku warga sekolah, seperti 

misalnya: (a) kerja keras akan berhasil, (b) sekolah bermutu adalah hasil kerja sama 

sekolah dan masyarakat, dan (c) harmoni hubungan antar warga adalah modal bagi 

kemajuan. Kultur sekolah dapat digambarkan pada tabel seperti berikut: 

Tabel 1:  Lapisan-lapisan kultur sekolah 

Lapisan Kultur  Keterangan Bentuk perwujudan Keterangan 

Artifak Fisik 1. Taman dan halaman 

yang rapi 

2. Gedung yang rapi dan 

bagus 

3. Interior ruang yang 

selaras 

 

 

 

 

Nyata dan 

dapat diamati 
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4. Sarana rauang yang 

bersih dan tertata 

Perilaku 1. Kegiatan olah raga 

yang maju 

2. Kesenian yang berhasil 

3. Pramuka yang tersohor 

4. Lomba-lomba yang 

menang. 

5. Upacara bendera 

6. Upacara keagamaan 

Nilai dan 

Keyakinan 

  1. Lingkungan yang bersih, 

indah dan asri 

2. Suasana ruang dan kelas 

yang  nyaman untuk 

belajar 
3. Slogan-slogan motivasi: 

rajin pangkal pandai. 

 

 

 

 

 

 

Abstrak dan 

tersmbunyi 
Asumsi  1. Harmoni dalam 

hubungan 

2. Kerja keras pasti 

berhasil 

3. Sekolah bermutu  

adalah hasil kerjasama 

 

     

Kultur sekolah selalu didasari oleh asumsi, nilai-nilai/keyakinan yang 

kemudian dimanivestasikan dalam  artifak nyata yang mudah diamati  dalam bentuk  

kondisi fisik sekolah dan perilaku warganya. Kultur baru hanya dapat dihadirkan 

melalui refleksinya dalam sistem perilaku dan penataan kehidupan  bersama di 

sekolah tersebut. Kultur baru ini dapat dilakukan melalui pengembangan 

kepemimpinan  yang tanggap dan positif terhadap perubahan. Secara internal suatu 

organisasi harus solid dan stabil, tetapi secara eksternal organisasi perlu adaptif dan 

akomodatif pada perubahan. 



Artikel budaya sekolah 
 

9 dari 11 

Kultur baru di sekolah dapat dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti 

berikut:  

a. Memotong atau menghilangkan nilai kultur negatif  dengan menghentikan 

praktik-praktiknya. 

b. Memperkenalkan praktik kultur baru dan mengaitkannya dengan elemen kultur 

lama yang masih relevan. 

c. Memperkenalkan kultur baru dan landasan nilai-nilai yang akan dikembangkan. 

d. Mengaitkan praktik-praktik baru dengan hasil yang riil. 

e. Banyak membicarakan (sosialisasi) praktik-praktik baru dengan nilai yang 

diharapkan. 

Kultur sekolah merupakan  aset yang bersifat abstrak, unik dan senantiasa berproses 

dengan dinamika yang tidak sama antar sekolah. Dalam kaitannya dengan 

kebutuhan  pengembangan kultur sekolah, yang perlu dipahami adalah bahwa kultur 

sekolah hanya dapat dikenali dari pencerminannya dalam berbagai hal yang dapat  

diamati yaitu artifak yang dapat berupa: 

a. Perilaku verbal yaitu ungkapan-ungkapan lisan dan tertulis baik dalam bentuk 

kata-kata atau kalimat  baik yang dikatakan oleh kepala sekolah, guru dan 

tenaga pendidikan maupun oleh siswa di setiap kesempatan, maupun dalam 

bentuk-bentuk slogan yang ditulis dan dipampang di berbagai sudut kampus 

sekolah yang strategis dan mudah dibaca. 

b. Perilaku nonverbal yaitu  ungkapan dalam bentuk perbuatan yang baik seperti 

sopan santun, jujur,  kerjasama yang harmonis, saling menghargai, semangat 

untuk berprestasi, peduli terhadap lingkungan, berlaku hemat tidak boros, 

menjunjung tinggi gotong royong, taat pada aturan, disiplin waktu,  rajin 

belajar, cinta tanah air, serta membela kesatuan dan persatuan bangsa. 

c. Benda hasil budaya yaitu arsitektur  kampus sekolah,  interior dan eksterior,  

lambang sekolah, tata ruang, bentuk mebeler dan sarana sekolah lainnya. 

 

         e.   Unsur-unsur Kultur Sekolah 

Warga sekolah perlu memahami bahwa terdapat unsur kultur sekolah yang 

bersifat positif, negatif dan netral dalam kaitannya dengan visi, misi dan tujuan 

sekolah. Sebagai contoh,  jika visi, misi dan tujuan sekolah  mengangkat budaya 

mutu, moral dan budaya multikultural, maka sekolah harus dapat mengenali aspek-
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aspek yang cocok dan menguntungkan, aspek yang menghambat atau merugikan 

dan aspek-aspek yang netral tak terkait dengan visi, misi dan tujuan sekolah. 

Fenomena-fenomena budaya  yang diyakini mencerminkan berbagai aspek kultural 

disekolah adalah seperti tertera pada tabel 2 berikut ini. 

               

               Tabel 2:  Fenomena kultur positif, negatif dan netral di sekolah 

No Bentuk kultur Fenomena 

1 Kultur Positif 1. Ada ambisi warga sekolah untuk 

meraih prestasi dan memperoleh 

penghargaan. 

2. Ada semangat menegakkan 

sportivitas, kejujuran dan mengakui 

keunggulan pihak lain. 

3. Ada perilaku saling menghargai 

perbedaan. 

4. Ada rasa saling percaya antar 

anggota warga sekolah (trust). 

2 Kultur Negatif 1. Banyak jam belajar yang kosong 

2. Banyak absen tugas 

3. Terlalu permisif terhadap 

pelanggaran nlai moral. 

4. Adanya friksi yang mengarah 

perpecahan 

5. Terbentuknya kelompok yang 

saling menjatuhkan 

6. Penekanan pada nilai pelajaran dan 

bukan kompetensi 

3 Kultur Netral 1. Kegiatan arisan sekolah 

2. Jenis kelamin kepala sekolah 

3. Proporsi guru laki-laki dan 

perempuan 

4. Jumlah siswa wanita yang 

dominan 
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Untuk mengamati kultur sekolah yang berkembang di sekolah-sekolah 

amatan, aspek-aspek yang dinilai menurut Direktorat Pembinaan Sekelah Menengah 

Umum (Dit PSMU, 2002)  meliputi: (1) aspek kultur sosial yaitu interaksi antar 

warga sekolah, (2) aspek kultur akademik, (3) aspek kultur mutu, dan (4) aspek 

artifak.  

Aspek kultur sosial (interaksi warga)  baik yang bersifat positif, negatif 

maupun netral  meliputi budaya memaafkan,  menolong, memberi penghargaan,  

menegur,  mengunjungi,  memberi selamat,  saling menghormati, dan mengucapkan 

salam dalam melakukan interaksi dengan orang lain sesama warga sekolah. Aspek 

budaya akademik meliputi  monitoring kemajuan belajar,  kerajinan membaca,  

bimbingan belajar, kebiasaan bertanya, keberanian mengemukakan pendapat,  

persaingan meraih prestasi, kepemilikan buku pelajaran,  konsultasi dengan 

pembimbing,  kelompok belajar,  penugasan oleh guru, umpan balik dari guru,  

strategi belajar mengajar, penguasaan bahan dari guru, ketepatan media 

pembelajaran yang digunakan.  Aspek budaya mutu meliputi  asesmen terhadap 

budaya utama sekolah yang meliputi (1) budaya jujur, (2) saling percaya, (3) 

kerjasama, (4) kegemaran membaca, (5) disiplin, (6) bersih, (7) berprestasi, dan (8) 

penghargaan, dan (9) budaya efisien. Aspek artifak meliputi asesmen artifak fisik 

yang ada di sekolah dan  artifak perilaku warga sekolah. 

 

         e.   Strategi Pengembangan Kultur Sekolah 

    Sarason (1982: 28) menyatakan  dalam bukunya The Culture of The School 

and The problem of Chance menyatakan bahwa kultur sekolah dapat dikembangkan 

melalui dua pendekatan  yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural.  

Perbaikan sistem persekolahan  pada intinya adalah membangun sekolah per 

sekolah melalui kekuatan utama di sekolah yang bersangkutan. Upaya perbaikan 

mutu sekolah perlu memahami  budaya/kultur sekolah sebagai modal dasarnya.  

Melalui pemahaman kultur sekolah, maka berfungsinya sekolah dapat dipahami, 

aneka permasalahan dapat dimengerti,  dan pengalaman-pengalaman dapat 

direfleksikan. Setiap sekolah memiliki keunikan berdasarkan pola interaksi  

komponen warga sekolah secara internal dan eksternal. Oleh sebab itu dengan 

memahami ciri-ciri kultur sekolah akan dapat  dilakukan tindakan nyata  dalam 
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perbaikan mutu sekolah. Jika pencapaian mutu  sekolah memerlukan usaha 

mengubah kondisi dan perilaku sekolah, warga sekolah dan pendukung sekolah 

maka  pengembangan kultur dengan pendekatan struktural akan gagal. Tetapi 

pengembangan mutu sekolah dengan pendekatan kultural (budaya) diyakini dapat 

menggerakkan usaha perbaikan jangka panjang.   . 

  Kotter (1996:98-99) menyatakan bahwa pendekakatan struktural melalui 

seperangkat peraturan dan  komando-komando formal hanya akan mampu 

merestrukturisasi  perilaku dalam jangka pendek. Intervensi yang lebih tepat untuk 

membangun budaya mutu sekolah adalah melalui pendekatan kultural yang dalam 

jangka panjang akan mampu menggerakkan perubahan secara mantap. 

Pengembangan model  kultural lebih pada memperbaiki mindset, motivasi dan 

perilaku  budaya seluruh warga sekolah. 

  

B.  Metode Penelitian        

              Tempat penelitian ini dilakukan  di wilayah  Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta  dan sekitarnya pada tahun 2007 yang meliputi: SMA Negeri 3 Bantul, SMA 

Negeri 1 Ngaglik Sleman, SMA Negeri 1 Mungkid  Magelang,  dan SMA Negeri 2 

Klaten. Responden penelitian ini adalah 20 siswa, 10 guru dan seorang kepala sekolah di 

setiap SMA. 

       Metode yang digunakan adalah suvai dengan menggunakan angket yang 

dikembangkan oleh peneliti. Angket diberikan kepada  8 siswa, 40 guru dan 4 kepala 

sekolah. Penentuan sampel responden dilakukan  secara purposive sampling dengan 

kriteria tertentu. Pada prinsipnya  angket meminta responden  untuk menilai  kondisi 

kultur sekolah mereka masing-masing sesuai pilihan jawaban yang tersedia, baik dari 

aspek budaya sosial, budaya akademik, budaya mutu dan aspek artifak yang ada.  Setiap 

pertanyaan disediakan pilihan jawaban  dengan rentang  yang terdiri dari 5 (lima) 

peringkat dari  yang terendah sampai tertinggi dengan simbol 1,2,3,4,5. Angka 1  bila 

pilihan jatuh pada nilai  terendah dan angka 5 bila pilihan jatuh pada nilai tertinggi. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

     Berdasarkan angket yang disampaikan kepada responden terhadap kultur atau budaya 

yang berkembang di sekolah amatan adalah seperti tertera pada tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3:  Kultur Positif dan Kultur Negatif Sekolah  
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No Sekolah Kultur positif Kultur Negatif 

1 SMA 3 

Bantul 

1. Motivasi berprestasi dari para 

siswa tinggi. 

2. Komitmen guru dalam 

melaksanakan tugas baik 

3. Komunikasi guru dan siswa 

terjalin baik 

4. Interaksi siswa dengan siswa 

terjalin baik 

5. Interaksi sosial warga sekolah 

dan masyarakat sekitar baik 

6. Disiplin ditegakkan secara 

konsekuen 

7. Penghargaan dan hukuman 

terhadap ketertiban 

dilaksanakan dengan baik 

8. Komitmen warga sekolah untuk 

mewujudkan visi, misi dan 

tujuan  tinggi..  

 

1. Kelompok-kelompok belajar 

siswa  belum terbentuk. 

2. Perhatian guru pada siswa 

hanya terfokus pada aspek 

prestasi akademik saja. 

3. Perhatian guru dan kepala 

sekolah pada pengembangan 

budaya  sosial nonakademik 

kurang. 

4. hampir seluruh orang tua siswa 

dan komite sekolah tidak 

memantau kemajuan belajar dan 

prestasi siswa 

5. Penggunaan waktu belajar 

kurang efektif. 

 

2 SMA 1 

Ngaglik, 

Sleman 

1. Motivasi guru untuk 

meningkatkan kualifikasi dan 

kompetensi profesinya tinggi. 

2. Motivasi siswa untuk 

melanjutkan kuliah sangat 

tinggi 

3. Kepala sekolah memiliki niat 

dan minat yang tinggi untuk 

mengembangkan mutu sekolah 

4. Budaya interaksi siswa dengan 

teman, guru dan kepala sekolah 

sangat santun. 

 

1. Interaksi kepala sekolah  dan 

guru masih kurang harmonis. 

2. Interaksi guru wali siswa 

dengan orang tua siswa  kurang 

memadai. 

3. Kegiatan belajar mengajar 

belum memanfaatkan media 

secara memadai. 

4. Minat belajar siswa  masih 

rendah. 
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3 SMA 1 

Mungkid 

Magelang 

1. Kerjasama dan kebersamaan 

antar warga sekolah terjalin 

sangat baik. 

2. Partisipasi orang tua  pada 

kegiatan persekolahan sangat 

baik. 

3. Perpustakaan sekolah sangat 

besar pengunjungnya. 

4. Disiplin siswa mengikuti 

pelajaran sangat bagus 

5. Kesantunan siswa dalam 

pergaulan di sekolah sangat 

baik. 

6. Motivasi siswa mengikuti 

kegiatan ekstra kurikuler yang 

mengembangkan citra sekolah 

sangat tinggi. 

1. Usaha siswa untuk  

mengerjakan tugas-tugas guru 

di rumah (PR) kurang serius. 

2. Usaha kepala sekolah dan guru 

untuk mengembangkan 

prestasi siswa  kurang 

optimal. 

3.    Motivasi guru untuk 

meningkatkan kualifikasi dan  

kompetensi tidak maksimal. 

 

4 SMA 2 

Klaten 

1. Semangat siswa yang tinggi 

untuk melanjutkan studi. 

2.  Persaingan siswa untuk 

mencapai prestasi tertinggi 

sangat bagus 

3. Hubungan kepala sekolah 

dengan guru, karyawan dan 

siswa sangat baik. 

4. Kepala sekolah sangat 

mendorong warga sekolah 

untuk berprestasi. 

5. Para siswa sangat santun dan 

mengharmati guru, karyawan 

dan kepala sekolah. 

6. Kerjasama terjalin baik. 

7. Semua keputusan sekolah 

1. Keberadaan komite sekolah 

tidak efektif. 

2. Kesinambungan 

kepemimpinan antar kepala 

sekolah saat ini dan 

sebelumnya kurang terjaga. 

3. Pendayagunaan 

laboratorium dan media 

pembelajaran kurang 

maksimal. 

4. Budaya membaca di 

perpustakaan sangat rendah. 
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dilakukan secara demokratis. 

8. Susasana kekluargaan dan 

kenyamanan kerja sangat 

terjamin. 

9. Disiplin sekolah ditegakkan 

dengan serius. 

  

 

     Berdasarkan  fenomena budaya yang berkembang di masing-masing sekolah di 

atas menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat pengembangan budaya sekolah masih 

cukup besar.  Motivasi untuk maju menjadi yang terbaik merupakan kelemahan utama 

yang terjadi di sekolah-sekolah tersebut. Hal ini dibuktikan oleh keberadaan kepala 

sekolah yang  memiliki motivasi berprestasi tinggi akan sangat mempengaruhi budaya 

yang berkembang di sekolah. Oleh karena itu peran kepala sekolah menjadi sangat 

strategis dan penting. Selain itu  kompetensi guru, karyawan dan laboran juga 

mengakibatkan tersendatnya pengembangan buday mutu sekolah. Namun demikian rata-

rata sekolah masih memiliki budaya sopan santun  dan kebersamaan (gotong royong) 

yang baik. Hal ini dimungkinkan karena sekolah-sekolah amatan berada di Jawa yang 

masih sangat kental dengan budayanya.  Implementasi  budaya mutu atau budaya utama 

sekolah  dapat dipaparkan pada tabel 4  sebagai berikut: 

Tabel 4 :  Skor indikator aspek budaya mutu sekolah 
N

o 

Nama 

Sekolah 
Indikator aspek budaya mutu sekolah Rata-

rata 

skor 

Mem-

baca 

jujur bersih disiplin Kerja 

sama 

Saling 

percaya 

Berpres-

tasi 

Peng-

harga-

an 

Hemat 

1 SMA 3 

Bantul 
3 5 3 3 3 3 3 3 3 3,1 

2 SMA 1 

Ngaglik 
3 3 1 3 3 5 3 2 3 2,8 

3 SMA 1 

Magelang 
4 5 5 3 5 5 3 3 3 4,0 

4 SMA 2 

Klaten 
5 5 3 5 3 3 5 5 5 4,3 

 

Keterangan:  5= semua indikator keberhasilan dapat tercapai. 

                        3= sebagian indikator keberhasilan dapat dicapai 
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                1= tidak ada indikator keberhasilan yang dapat dicapai.   

Sesuai dengan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa siswa dan guru SMA 2 Klaten 

memiliki budaya membaca yang paling tinggi, sedang yang lain  kegemaran membaca 

warga sekolahnya berada derajat  sedang. Budaya jujur telah dimiliki sebagian besar 

sekolah. Budaya bersih dimiliki secara mantap oleh SMA 1 Magelang, tetapi SMA 1 

Ngaglik belum memiliki budaya bersih. Semua sekolah amatan telah memiliki budaya 

disiplin, tetapi kultur disiplin yang paling baik ada di SMA 2 Klaten. Budaya kerjasama, 

saling percaya dan budaya efisien (hemat) telah dimiliki juga oleh seluruh sekolaj amatan, 

namun beberapa sekolah masih belum optimal. Budaya memberikan penghargaan kepada 

warga yang berprestasi  pada SMA 1 Ngaglik masih sangat kurang sedangkan  SMA 

lainnya telah berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, baik ditinjau dari budaya baca, 

jujur, bersih, disiplin, kerjasama, saling percaya, berprestasi, penghargaan dan  efisiensi 

maka SMA 2 Klaten merupakan satuan pendidikan yang memiliki kultur sekolah paling 

mantap, dan SMA I Ngaglik merupakan sekolah yang  kultur sekolahnya masih belum 

memadai. 

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa pengembangan kultur positif  

di sekolah memang harus diintervensi.  Intervensi kultur biasanya  dilakukan oleh kepala 

sekolah  secara terencana dan sistematis.  Intervensi budaya tersebut  diutamakan pada 

pembentukan kultur mutu agar siswa yang menjadi anak didiknya secara bertahap 

memiliki perilaku  yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan  pembentukan 

pribadi yang  unggul, cerdas dan  bernurani. Usaha ini dilaksanakan dengan (a) 

membentuk tim pengembang kultur sekolah, (b) pemberian deskripsi tugas yang jelas 

pada tim, (c) mensosialisasikan visi dan misi sekolah, (d) melakukan pemotretan kultur 

sekolah yang ada, (e) menyusun rencana tindakan kultur sekolah secara partisipatif 

seluruh warga sekolah, (f) mengembangkan komitmen seluruh warga sekolah, (g) 

menjalin kerjasama yang baik antar warga sekolah dan (h) memantau  pelaksanaan 

program pengembangan kultur sekolah secara periodik. 

 

D. Simpulan dan Saran 

     1. Simpulan. 

a. Kultur sekolah yang berkembang di  SMA amatan  menunjukkan bahwa  

pengembangan  budaya sekolah masih berjalan baik. Kultur paling baik terlaksana 

di SMA 2 Klaten, di mana kultur sosial, kultur akademik dan kultur  mutu dapat 
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berjalan dengan baik dan artifak yang ada mencerminkan  asumsi, nilai-nilai  dan  

keyakinan yang termanifestasi dalam bentuk fisik dan perilaku warga sekolah.  

SMA 2 Klaten memiliki paling banyak  indikator  pencapaian budaya seperti 

semangat berprestasi,  interaksi antar warga sekolah,  kepemimpinan kepala 

sekolah,  sopan santun dan  ketertiban,  jalinan kerjasama,  pengambilan keputusan 

secara demokratis, suasan kerja yang nyaman penuh kekeluargaan, dan disiplin  

warga sekolah yang terpelihara dengan baik. 

b.  SMA 1 Ngaglik Sleman  memiliki  potret kultur yang paling lemah. Sekolah ini 

dalam  pelaksanaan kulturnya  paling banyak menghadapi  hambatan. Hambatan 

paling besar berada pada  kultur sosial yaitu interaksi antar warga sekolah yang 

kurang harmonis,  kegiatan pembelajaran yang belum memanfaatkan  laboratorium 

dan media secara memadai, dan minat belajhar siswa  relatif rendah dibandingkan 

sekolah lainnya. 

c.  Aspek budaya mutu yang paling banyak dilakukan sekolah adalah budaya utama 

(core of culture) yang meliputi: (1) budaya jujur, (2) saling percaya, (3) kerjasama, 

(4) kegemaran membaca, (5) disiplin, (6) bersih, (7) berprestasi, dan (8) 

penghargaan, dan (9) budaya efisien. Berdasarkan kesembilan  indikator tersebut 

SMA 1 Ngaglik Sleman  merupakan sekolah yang paling baik.  

d.   Berdasarkan  hasil penelitian,  budaya jujur dan saling percaya (trust) merupakan 

budaya yang paling ditekankan di setiap sekolah. Namun budaya bersih dan budaya 

penghargaan merupakan  kultur yang paling tidak optimal. 

e.   Pengembangan kultur  sekolah pada umumnya  dilakukan melalui pendekatan  

struktural, tetapi kenyataannya  pendekatan ini kurang memadai. Oleh karena itu 

pengembangan kultur yang paling berhasil dan dilakukan oleh SMA 1 Ngaglik, 

Sleman  menggunakan intervensi  kultural. 

     

    2.  Saran-saran. 

a.  Pengembangan kultur sekolah sangat tergantung pada peran kepala sekolah. Kepala 

sekolah harus mampu menjadi change-maker untuk mengembangkan kultur sosial, 

kultur akademik maupun kultur mutu  yang diharapkan.  Oleh karena itu disarankan 

agar kepala sekolah  wajib memahami kultur yang berkembang di sekolahnya  

sebagai modal dasar untuk rekayasa kultur positip dalam rangka memperbaiki 

kinerja sekolah dan siswanya. 



Artikel budaya sekolah 
 

18 dari 11 

b.   Kepala sekolah bekerjasama yang harmonis dengan seluruh warganya perlu 

memberikan penekanan pada pengembangan sembilan kultur positif  inti yaitu  (1) 

budaya jujur, (2) saling percaya, (3) kerjasama, (4) kegemaran membaca, (5) 

disiplin, (6) bersih, (7) berprestasi, dan (8) penghargaan, dan (9) budaya efisien.  

Kultur utama yang masih kurang memadai  adalah pengembangan kultur bersih dan 

penghargaan  pada warga yang berprestasi. 
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