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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Iklim sekolah yang positif ditandai secara kuat dengan kesadaran warga 

sekolah internal untuk menjadikan sekolah sebagai learning community atau 

komunitas pembelajar (National School Climate Council, 2007). Suasana sekolah 

yang demikian akan mendorong warga sekolah untuk mengembangkan proses 

yang demokratis, terutama dalam hal belajar mengajar dan berbagi pengetahuan 

antar satu sama lain. Learning community yang merupakan adaptasi dari konsep 

learning organization, diartikan sebagai keterhubungan antara warga sekolah, 

dimana mereka terlibat bersama secara dialogis untuk berbagi pengetahuan, 

norma, nilai, keterampilan yang bermuara pada kemajua bersama. Sekolah sangat 

dapat mengadopsi gagasan tersebut karena pada dasarnya kegiatan utama sekolah 

adalah pembelajaran, yang tidak hanya terjadi di ruang kelas namun juga dalam 

keseharian siswa utamanya dengan difasilitasi hidden curriculum. Peran 

pemimpin sangat esensial dalam terciptanya komunitas yang pembelajar, terutama 

jika pemimpin mampu memaknai belajar sebagai proses dan berfungsi pada 

perbaikan sekolah beserta warganya. 

Dikaitkan dengan kebijakan RSBI sebagai upaya peningkatan mutu proses 

dan hasil pendidikan, pembentukan iklim yang kondusif agar sekolah menjadi 

sebuah learning community menjadi satu persoalan menarik. Masyarakat awam 

boleh jadi bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada proses pendidikan di 

sekolah-sekolah berstatus RSBI, perubahan atau perbaikan apakah 

membedakannya dengan sekolah lainnya khususnya dari sisi iklim sekolah. Salah 

satu sekolah berstatus RSBI di Kabupaten Bantul adalah SMAN 1 Kasihan 

Bantul. Sejak tahun 2009 SMA yang semula dikenal sebagai SMAN Tirtonirmolo 

ini beralih dari status standar nasional menjadi RSBI. Beberapa kalangan 

masyarakat mengaku tertarik menyekolahkan putra-putrinya di SMA RSBI 

tersebut dikarenakan aspek kedisiplinan yang ditumbuhkan oleh pengelola 



sekolah. SMA yang semula merupakan filial SMAN 1 Kota Yogyakarta ini 

mengalami perkembangan cukup pesat termasuk dalam hal prestasi pelajarnya. 

Salah satu siswa SMAN 1 Kasihan di tahun 2011 berhasil memperoleh medali 

emas sebagai makalah terbaik dalam Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. 

Kiprah dan prestasi siswa di bidang lain yang pernah dicapai siswa SMAN 1 

Kasihan Bantul antara lain dalam kompetisi Renang, Taekwondo, bahasa dan seni. 

Selain itu para beberapa guru juga berhasil menorehkan prestasi antara lain 

sebagai guru kreatif dan inovasi pembelajaran. Melihat potensi SMAN 1 Kasihan 

Bantul dengan segala perkembangannya, menarik untuk melihat potret 

pembentukan iklim sekolah, khususnya dalam perspektif sebagai komunitas 

belajar atau community learning.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, penelitian ini akan menjawab 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi siswa tentang iklim sekolah di SMAN 1 Kasihan Bantul? 

2. Bagaimana persepsi guru tentang iklim sekolah di SMAN 1 Kasihan Bantul? 

3. Bagaimana upaya Kepala Sekolah dalam membentuk iklim sekolah yang 

mendorong terciptanya learning community di SMAN 1 Kasihan Bantul? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada fokus permasalahan dalam penelitian, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

a. Mengetahui persepsi siswa tentang iklim sekolah di SMAN 1 Kasihan Bantul. 

b. Mengetahui persepsi guru tentang iklim sekolah di SMAN 1 Kasihan Bantul. 

c. Memaparkan tentang upaya Kepala Sekolah dalam membentuk iklim sekolah 

yang mendorong terciptanya learning community di SMA N 1 Kasihan Bantul. 

 

 

  



D. Sistematika Penelitian/Kerangka Pikir 

Berikut ini disajikan bagan kerangka pikir penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Bagan Kerangka Pikir 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Iklim Sekolah 

Iklim sekolah mengacu pada “rasa” terhadap sekolah, dan hal ini bisa 

bervariasi antar satu sekolah dengan sekolah lainnya. Iklim sekolah merefleksikan 

aspek fisik dan psikologis sekolah yang mudah berubah dan merupakan pra 

kondisi yang diperlukan untuk terciptanya proses belajar mengajar yang baik 

(National School Climate Council, 2007). Jauh sebelum itu, De Roche (1985) 

membatasi iklim sekolah sebagai hubungan antar pribadi, sosial, dan faktor 

budaya yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok di lingkungan 

sekolah.  

Salah satu karakter sekolah efektif yang disintesiskan melalui hasil-hasil 

penelitian oleh Duttweiler (1990) dalam Sergiovani (2006: 196-197), yaitu berupa 

keberadaan iklim sekolah yang positif. Loukas (2007) memaparkan bahwa iklim 

sekolah dapat dimaknai dalam tiga konstruk atau dimensi. Dimensi fisik antara 

lain berbicara tentang tampilan gedung sekolah dan ruang kelas, jumlah 

rombongan belajar dan rasio guru dengan siswa, pengaturan ruang kelas, serta 

ketersediaan sumber daya dan keamanan maupun kenyamanan. Dimensi sosial 

adalah konstruk kedua. 

Pembentukan iklim sekolah memerlukan waktu lama, dan energi, 

antusiasme serta dedikasi dan kepercayaan diri yang tinggi. Terdapat tiga langkah 

untuk pembentukan iklim sekolah yaitu mengukur iklim yang sedang ada, 

menganalisis informasi yang dihasilkan dari asesmen formal maupun non formal, 

dan mendesain rencana tindakan (De Roche, 1985: 42). Dari sejumlah uraian 

tentang iklim sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar pribadi, 

sosial dan faktor budaya memberi pengaruh pada apa dan bagaimana yang 

dirasakan anggota sekolah. Iklim positif akan mendorong siswa dan warga 

sekolah lainnya untuk beraktivitas dan mencapai tujuan sebagaimana mestinya, 

untuk itu sekolah perlu berupaya membentuk iklim yang kondusif.  



B. Learning Community dalam Latar Sekolah 

Konsep learning community mulai populer sejalan dengan perubahan tren 

ekonomi global di akhir 1980-an yang ditandai dengan meluasnya ketersediaan 

informasi dan komunikasi (Kilpatrick, Barret & Jones, 2003). Diawali dengan 

Knowledge Organization sebagai bagian dari sudut pandang ekonomi meluas 

menjadi gagasan Learning Organization. 

Dalam konteks sekolah, Kilpatrick, Barret & Jones (2003) menempatkan 

istilah learning community sebagai pemenuhan kebutuhan belajar pada sebuah 

lokalitas melalui kemitraan antar anggotanya. Diperlukan adanya kekuatan 

hubungan sosial dan kelembagaan untuk menciptakan pergerseran budaya dalam 

persepsi tentang nilai pembelajaran. Dengan demikian learning community adalah 

cara untuk mendorong kohesi sosial agar tercapainya tujuan organisasi. Batasan 

learning community lainnya dijelaskan Greer (2009) dengan merujuk pada 

Aprrentissage Communautaire au Transformatit (1998), yakni sekelompok 

pelajar beserta pendidik, yang termotivasi oleh visi dan cita-cita yang sama, lalu 

mereka memiliki keterikatan untuk bersama-sama mencari pengetahuan, 

mengubah dari tidak mampu menjadi mampu dan melakukan perubahan sikap. 

Uraian lainnya dipaparkan Sergiovani (2006: 103), yang menegaskan bahwa 

sekolah dapat dipandang sebagai learning community bila siswa dan anggota 

sekolah lainnya berkomitmen  untuk berpikir, tumbuh dan mencari tahu, serta 

menjadikan belajar sebagai aktivitas atau cara hidup sebagaimana proses belajar 

itu sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa learning community 

merupakan keadaan dan proses yang terjadi di sebuah lokalitas, yang bercirikan 

adanya kemauan dan tekad antar anggota untuk bekerjasama dan berbagi untuk 

menemukan pengetahuan baru. 

Learning community digunakan dalam dua fokus, yang pertama yaitu 

berfokus pada unsur manusia dan manfaat dari sinergi antar individu pada tempat 

atau kepentingan yang sama selama mereka saling memahami, dan berbagi 

keterampilan serta pengetahuan (Kilpatrick, Barret & Jones, 2003). Fokus kedua 

dalam learning community adalah tentang stuktur kurikuler, yaitu sebagai sarana 



untuk mengembangkan pembelajaran mendalam secara tersirat yang ditentukan 

dengan konten kurikuler organisasi (termasuk juga hidden curriculum).  

Merujuk pada penjelasan tentang learning community, dapat disimpulkan 

bahwa hal tersebut sangat terkait dengan teori pembelajaran dan sosiologi. Konsep 

learning community sangat sesuai dengan keadaan dimana lembaga dihadapkan 

dengan dunia yang semakin kompleks sehingga kita tidak dapat hanya 

mengandalkan satu, dua orang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

yang cukup.  

 

C. Pembentukan iklim sekolah dalam Kerangka Learning Community  

Hiatt-Michael (2001) menjelaskan bahwa untuk membangun learning 

community diperlukan empat elemen yang terdiri atas (1) pemimpin yang tampil 

sebagai pemandu dan pengasuh, (2) tujuan moral yang diyakini bersama, (3) rasa 

saling percaya dan hormat antar satu sama lain, serta (4) keterbukaan lingkungan 

sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara kolaboratif. Implikasi yang 

dapat ditarik dari pendapat tersebut adalah bahwa peran pemimpin sangat penting 

dalam mengembangkan learning community. Lamoreaux dalam Hiatt-Michael 

(2001) mengutarakan bahwa penelitian membuktikan hasil yang paling efektif 

hanya terjadi bila pemimpin sekolah bertindak sebagai pembelajar, dan 

menciptakan situasi yang kondusif bagi terbentuknya kebiasaan serupa bagi warga 

sekolah.  

Berkaitan situasi yang kondusif bagi pengembangan learning community, 

Way, Reddy dan Rhodes (2007) mengemukakan bahwa terdapat empat aspek 

iklim sekolah yang penting khususnya di sekolah menengah, yaitu (1) situasi 

hubungan antara guru dan siswa, (2) situasi hubungan diantara siswa, (3) 

sejauhmana keterlibatan siswa dalam proses pengambilan keputusan, dan (4) 

sejauhmana kejelasan, konsistensi dan keadilan peraturan sekolah. Dapat disimak 

bahwa keempat aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dengan persoalan 

komunikasi. Untuk mengembangkan iklim sekolah sama artinya dengan harus 

membangun komunikasi yang baik di antara warga sekolah. Halawah (2005) 

melalui penelitiannya menguraikan ada pengaruh kuat antara cara komunikasi 



kepala sekolah dengan iklim sekolah. Iklim yang dimaksud tidak saja mengarah 

pada kenyamanan dan keamanan lingkungan sekolah serta perilaku siswa, namun 

juga hubungan siswa dengan kawan sebayanya dalam belajar, serta manajemen 

pembelajaran. 

Agar terbentuknya learning community juga perlu diperhatikan tentang 

keberagaman di sekolah. Situasi sekolah sesungguhnya menggambarkan keadaan 

dunia pada umumnya, dimana keberagaman adalah salah satu keadaan yang tidak 

dapat dihindari. Menurut Eckert, Goldman dan Wenger (1997), sekolah 

seharusnya tidak menciptakan lulusan dengan pengetahuan yang seragam.  

 

D. Upaya Perbaikan Pendidikan melalui Standarisasi Mutu Sekolah 

Internasionalisasi pendidikan adalah kebijakan dan program pendidikan 

yang mendorong kolaborasi antar negara di bidang pendidikan yang pada intinya 

mengakui kesetaraan kualitas pendidikan dari satu negara oleh negara lainnya. 

Wujud internasionalisasi antara lain pertukaran pelajar dan pendidik, dan berbagai 

kerjasama atau Mou internasional di bidang pendidikan. Efek lain dari globalisasi 

pada dunia pendidikan adalah meningkatnya kesadaran negara-negara untuk 

memperbaiki mutu pendidikannya. Setiap tahun PBB meluncurkan tentang 

Human Index Development yang membandingkan tentang kemajuan 

pembangunan SDM antar bangsa di dunia sehingga masing-masing negara terpacu 

meningkatkan mutu pendidikan. 

 

 

  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif  dalam penelitian ini dilakukan guna memperoleh gambaran yang jelas 

tentang pembentukan iklim sekolah dalam kerangka learning community, 

terutama berkaitan dengan persepsi guru dan siswa tentang iklim sekolah dan 

upaya kepala sekolah untuk mendorong pembentukan iklim sekolah dalam 

perspektif learning community. 

 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Kasihan Bantul. Adapun Subjek 

penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa SMAN 1 Kasihan Bantul, 

dengan sumber informasi utama adalah Kepala Sekolah, guru, tenaga administrasi 

dan siswa. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini tidak dibatasi, sepanjang 

informasi dan data yang diperlukan dianggap sudah dapat menjawab pertanyaan 

penelitian.  

 

C. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan informasi, data dan fakta dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan focussed group discussion, serta studi dokumentasi. 

Peneliti berperan sebagai key instrument.  

 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif. Teknik ini 

melalui tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi.  



 

E. Uji Keabsahan Data  

Agar Keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan maka perlu melakukan 

teknik keabsahan data yang terdiri atas kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas 

dan konfirmabilitas (Moleong, 1994: 173-174).  

 

F. Alir Penelitian/Tahap-Tahap Penelitian  

Berikut ini alir penelitian yang menggambarkan tahapan penelitian yang 

akan dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara, FGD, Observasi, 

Studi dokumentasi 

Studi pendahuluan 

Pengajuan proposal 

Eksplorasi, pelaksanaan 

penelitian 

Review  Seminar Proposal  

Penyusunan Laporan Penelitian 

Revisi 

Proposal 

Presentasi hasil penelitian 

Revisi laporan penelitian 

Penyampaian hasil penelitian 

kepada stakeholder 

Penyebaran hasil penelitian 

melalui artikel di jurnal dan 

mengunggah di internet 



G. Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan waktu penelitian dimulai dari bulan Juni 

sampai dengan Oktober 2012. Pengambilan data sendiri dilakukan pada bulan 

Juli-Agustus.  

  



BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Persepsi Siswa tentang Iklim Sekolah di SMAN 1 Kasihan Bantul 

Iklim sekolah di SMAN 1 Kasihan bantul dipersepsikan baik oleh para 

siswa. secara fisik, mereka merasa nyaman dan betah ketika mereka  mereka 

belajar di sana, dengan fasilitas sekolah yang mereka anggap 

mencukupi.Walaupun ada begitu, terkait dengan iklim yang ditimbulkan akibat 

interaksi mereka dengan guru, ada beberapa hal yang dianggap mengurangi 

kenyamanan itu, yaitu relasi mereka dengan beberapa orang guru. Ketika proses 

pembelajaran berlangsung di kelas, juga ada beberapa diantara mereka merasa 

tidak begitu nyaman dengan pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa orang 

guru, terkait dengan model mengajar, penggunaan media, komunikasi di kelas, 

perhatian dan perlakuan guru terhadap mereka. 

Selain mempersepsikan bahwa sekolah sangat memperhatikan capaian 

akademik para siswanya, para siswa juga menganggap bahwa sekolah mereka 

sangat mengedepankan kedisiplinan tinggi dan keteraturan bagi para warga 

sekolah. Mereka merasa bahwa interaksi diantara sesama mereka, baik secara 

horizontal ataupun vertikal antar kelas, juga sangat baik, terawasi, dan aman. 

Konflik-konflik yang ada di sekitar siswa bisa dengan cepat bisa ditangani 

sekolah.  

 

2. Persepsi Guru tentang Iklim Sekolah di SMAN 1 Kasihan Bantul 

Para guru mempersepsikan bahwa kondisi sekolah saat ini merupakan 

salah satu warisan dari kepemimpinan yang terdahulu. Iklim yang ada saat ini 

merupakan warisan dari para pimpinan terdahulu di sekolah tersebut. Mereka 

menyatakan bahwa kedisiplinan merupakan hal yang menjadi mainstream dalam 

penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sekolah memiliki salah 

satu standar untuk penegakkan disiplin yang termaktub dalam Buku Panduan 

Siswa. Buku tersebut mencantumkan  informasi yang sangat lengkap tentang 



aturan dan panduan penegakkan disiplin baik dalam aspek akademik maupun non 

akademik. 

Iklim kerja yang terbentuk saat ini didasari adanya kesadaran bahwa input 

SMAN 1 Kasihan Bantul dikategorikan rendah. Untuk itu, warga sekolah terbiasa 

untuk bekerja keras dan produktif/bermutu untuk meningkatkan output. Disiplin 

merupakan salah satu faktor penting dalam mencetak output pendidikan yang 

bermutu tinggi, selain proses pembelajaran itu sendiri. Iklim belajar di sekolah 

dibangun atas dasar hubungan yang baik antara siswa-guru-pimpinan sekolah-

masyarakat.  

 

3. Upaya Kepala Sekolah dalam Membentuk Iklim Sekolah yang 

Mendorong Terciptanya Learning Community di SMAN 1 Kasihan Bantul 

Iklim sekolah saat ini merupakan salah satu warisan dari kepemimpinan 

yang terdahulu. Iklim yang ada saat ini merupakan warisan dari para pimpinan 

terdahulu di sekolah tersebut. Upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk 

memperbaiki mutu sekolah berfokus semua komponen sekolah, yaitu input, 

proses, dan output. 

Ada beberapa upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam menciptakan 

iklim sekolah yang mendorong terciptanya learning community, yaitu: 

a. Pengembangan keprofesian guru  

b. Pembinaan guru 

c. Pengawasan tidak langsung dan langsung 

d. Menjaga keharmonisan hubungan  

e. Pengembangan bakat, minat, dan karakter siswa melalui intra dan ekstra 

kurikuler 
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