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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Variabel Terikat (Y) / Mutu Proses Pembelajaran 

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa 

yang menunjukan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan 

oleh pelanggan.
1
 Mutu atau kualitas menitikberatkan fokusnya pada kepuasan 

pelanggan (konsumen). Barang atau jasa yang dihasilkan diupayakan agar sesuai 

dengan keinginan pelanggan. 

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia mutu diartikan sebagai ukuran baik 

atau buruk suatu benda, taraf atau derajat. Pengertian mutu tersebut lebih 

mengedepankan mutu sebagai mutu barang atau jasa. Barang atau jasa yang 

bemutu berrati juga bermutu tinggi.
2
 mutu adalah Sebuah filsosofis dan 

metodologis yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan 

mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan. 

Allah Azza wa Jalla berfirman, 

  

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 

(QS. Ar Ra’d: 11)
3
 

                                                           
1
 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabeta 

2009) h.290 
2
 Departemen Pendidikan Nasional., Kamus Besar Bahasa Indonesia h.33 

3
 Kementian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya., QS Ar Rad : 11 
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Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Jahm 

dari Ibrahim, ia berkata, “Allah mewahyukan kepada salah seorang Nabi dari para 

nabi Bani Israil, yang isinya, “Katakan kepada kaummu, “Sesungguhnya tidak ada 

penduduk suatu kampung dan penghuni suatu rumah yang sebelumnya berada di 

atas ketaatan kepada Allah, lalu beralih kepada maksiat, melainkan akan berubah 

keadaan yang sebelumnya mereka senangi kepada keadaan yang mereka benci. 

Allah menggambarkan usaha merubah nasib suatu kaum yang tidak mudah, 

membutuhkan pembelajaran untuk mencapai mutu keimanan yang baik. 

Engkoswara mengemukakan bahwa mutu bukanlah konsep yang mudah 

untuk didefinisikan apalagi untuk mutu jasa yang dapat dipersepsi secara 

beragam. Mutu dapat didefinisikan beragam berdasarkan kriterianya sendiri 

seperti: 

a. Melebihi dari yang dibayangkan dna diinginkan 

b. Kesesuaian antara keinginan dan keyataan 

c. Sangat cocok dengan pemakaian 

d. Selalu ada perbaikan dna penyempurnaan 

e. Dari awal tidak ada kesalahan 

f. Membahagiaan pelanggan 

g. Tidak ada cacat atau rusak
4
 

 

Beberapa ahli berpendapat mengenai definisi mutu sebagi berikut: 

1. Goetsch dan Davis mengatakan mutu merupakan suatu ondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan 

2. Juran mendefinisikan mutu sebagai kecocokan untuk pemakaian. 

                                                           
4
  Engkoswara. Adminsitrasi Pendidikan. (Bandung: Alfabeta 2010) h.157 
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3. Crosbi berpendapat bahwa mutu adalah kesesuain individual terhadap 

persyaratan/tuntutan. 

4. Sallis mendefinisikan mutu ke dalam dua perseptif yaitu persepektif mutu 

absolute dan mutu relative. Mutu absolute berkaitan dengan produsen, 

menyangkut ukuran terbaik yang telah ditentukan. Sedangkan mutu relative 

berkaitan dengan konsumen menyangkut kepuasan konsumen. Dengan 

demikian barang atau jasa yang diproduksi harus selalu mengutamakan 

kesesuaian anatara mutu absolute dan mutu relative. Artinya harus 

memuaskan pelanggan juga sesuai criteria atau spesifikasi yang telah 

ditentukanprodusen. Walaupun demikian mutu absout atau spesispikasi 

yang ditetapkan pada hakkatnya adalah untuk member kepuasan pada 

pelanggan. Jadi jelas bahwa mutu berkaitan dengan kepuasan pelanggan. 

Menurut Juran, mutu adalah kesesuaian untuk penggunaan (fitness for use), 

ini berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang 

diperlukan atau diharapkan oleh pengguna, lebih jauh Juran mengemukakan lima 

dimensi mutu yaitu rancangan (design), kesesuaian (conformance), ketersediaan 

(availability), keamanan (safety), serta guna praktis (field use). Tokoh lain yang 

mengembangkan managemen mutu adalah Edward Deming. Menurut Deming 

meskipun mutu mencakup kesesuaian atribut produk dengan tuntutan konsumen, 

namun mutu harus lebih dari itu. Menurut Deming terdapat empatbelas poin 

penting yang dapat membawa/membantu manager mencapai perbaikan dalam 

kualitas yaitu : 
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a. Menciptakan kepastian tujuan perbaikan produk dan jasa 

b. Mengadopsi filosofi baru dimana cacat tidak bisa diterima 

c. Berhenti tergantung pada inspeksi missal 

d. Berhenti melaksanakan bisnis atas dasar harga saja 

e. Tetap dan continue memperbaiki system produksi dan jasa 

f. Melembagakan metode pelatihan kerja modern 

g. Melembagakan kepemimpinan 

h. Menghilangkan rintangan antar departemen 

i. Hilangkan ketakutan 

j. Hilangkan/kurangi tujuan-tujuan jumlah pada pekerja 

k. Hilangkan managemen berdasarkan sasaran 

l. Hilangkan rintangan yang merendahkan pekerja jam-jaman 

m. Melembagakan program pendidikan dan pelatihan yang cermat 

n. Menciptakan struktur dalam managemen puncak yang dapat 

melaksanakan transformasi seperti dalam poin-poin di atas.
5
 

 

Prinsip mutu merupakan sejumlah asumsi yang dinilai dan diyakini 

memiliki kekuatan untuk mewujudkan mutu. Terdapat delapn prinsip mutu 

menurut ISO yaitu: 

a. Customer focused organization (fokus pada pelanggan) 

b. Leadership (kepemimpinan) 

c. Involvement of people (keterlibatan orang-orang) 

d. Process approach (Pendekatan proses) 

e. System approach to management (pendekatan system dalam manajemen) 

f. Continual invorentment (peningkatan secara berkelaanjutan) 

g. Factual approach to decision making (pendekatan factual dalam 

pengambilan keputusan) 

h. Mutually beneficial supplier relationship (hubungan yang saling 

menugntungkan dengan supplier)
6
 

 

Ridwan memaparkan bahwa ukuran variable manajemen mutu dilihat dari 

perilakunya dalam mewujudkan pelayanan kepada stakeholder. Masih menurut 

Riduwan, dimensi variable manajmen mutu yaitu perencanaan strategis untuk 

mutu, penerapan pengelolaan mutu, serta peningkatan pelayanan mutu, 

                                                           
5
 Kadarman dan Yusuf Udaya. Pengantar Ilmu Manajemen, (Jakarta; Binarupa Aksara 

1996), h.58 
6
 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabeta 

2009) h.230 



21 

 

berdasarakan beberapa penjelasan di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa mutu 

dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara absolute dan secara relative.  

Secara absolute dilihat dari sudut pandang pemberi layanan (barang atau 

jasa) yaitu mengenai ukuran tertentu yang sudah ditentukan. Sedangkan mutu 

secara relative dilihat dari sudut pandang pengguna layanan (konsumen) yaitu 

ukuran kepuasan terhadap kualiatas barang ataua jasa. Jika ditarik sebuah benag 

merah, maka pada dasarnya mutu absolute juga menyangkut kepuasan pelanggan. 

Hal ini karena ukuran terbaik yang ditetapkan pada dasarnya adalah ntuk member 

kepuasan kepada pelanggan. 

1. Konsep Pembelajaran  

Kata pembelajaran berasal dari kata dasar belajar, dalam arti sempit,   

pembelajaran   merupakan   suatu   proses   belajar   agar seseorang dapat 

melakukan kegiatan belajar. Sedangkan belajar adalah  suatu  proses  

perubahan  tingkah  laku  karena  interaksi individu dengan lingkungan dan 

pengalaman.
7  Sebagaimana yang terdapat dalam UU RI Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional  (Sisdiknas)  menyebutkan  

bahwa, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Miarso (dikutip  

oleh  Eveline  Siregar  danHartini  Nara),  pembelajaran adalah usaha 

pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja, dengan tujuan  yang telah  

ditetapkan  sebelum proses  dilaksanakan  serta pelaksanaannya terkendali.
8
 

                                                           
7 Zainal   Arifin, Evaluasi Pembelajaran. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya ,2012), h. 10 
8
 Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2011) , h.12 



22 

 

Sedangkan    menurut    Gagne    dan    Briggs,    pembelajaran 

merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar   

anak   didik,   yang   dirancang,   sedemikian   rupa   untuk mendukung  

terjadinya  proses  belajar  anak  didik  yang  bersifat internal.
9 Dari  

beberapa  pendapat  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan bahwa, 

pembelajaran merupakan proses yang dilakukan oleh pendidik untuk 

membelajarkan peserta didik pada lingkungan belajar tertentu dan akhirnya 

terjadi perubahan tingkah laku. Oleh karena  pembelajaran     merupakan  

proses,  tentu  dalam  sebuah proses terdapat komponen-komponen yang 

saling terkait. Komponen-komponen     pokok  dalam  pembelajaran  

mencakup tujuan pembelajaran, pendidik, peserta didik, kurikulum, strategi 

pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Hubungan 

antara komponen-komponen pembelajaran tersebut salah satunya akan 

membentuk suatu kegiatan yang bernama proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran merupakan keseluruhan kegiatan yang dirancang 

untuk membelajarkan peserta didik. Pada satuan pendidikan, proses 

pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk   berpartisipasi   aktif   sesuai   

dengan   bakat,   minat   dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik.
10 

                                                           
9 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan  Anak didik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 325 
10

 Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2012), hlm.155 
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Oleh sebab itu, dalam keseluruhan proses pendidikan di madrasah 

pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama.
11

 Lebih lanjut Surya 

memaparkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang diakukan oleh 

individu untuk memeperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri 

dlaminteraksi dengan lingkungannya. 

Proses interaksi antara pendidik dan peserta diidk menjadi sangat 

penting dalam pembelajaran karena tanpa adanya interaksi edukatif poses 

pembelajaran tidak akan efektif. Hal ini karena komunikasi yang dihasilkan 

hanya satu arah yaitu dari pendiidk kepada peserta didik. Dalam UU 

No.20/2003 tetang  Sistem pendidikan Nasonal Pembelajaran adalah Proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar.  Apabila dicermati proses interaksi siswa dapat dibina 

dan merupakan bagian dari proses pembelajaran, seperti yang dikemukan 

oleh Corey dalam dikatakan bahwa : “ Pembelajaran adalah suatu proses 

dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan 

ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi- kondisi khusus atau 

menghasilkan respons terhadap situasi tertentu.”
12

 Pembelajaran bukan 

hanya berrati transfer informasi dari tetapi bagaimana membuat peserta 

didik agar bisa belajar secara maksimal. Peran guru tentu saja bukan hanya 

sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pembimbing dan pelayan siswa. 

                                                           
11

  Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta; Kalam Mulia 2004) h.25 
12

  Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam peningkatan Mutu Pendidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2007) h.40 
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Pembelajran merupakan upaya guru untuk membangkitkan yang berarti 

menyebabkan atau mendorong seseorang (siswa) belajar.
13

 

Menurut  Gagne, Briggs, dan wagner dalam Winataputra pengertian 

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa.  Dlam penegrtian ini 

tampak jelas bahwa pembelajaran itu proses yang kompleks, bukan hanya 

proses pemberian informasi yang disampaikan guru pada siswa. Ada 

serangkaian kegiatan yang disusun untuk membuat siswa bisa belajar. 

Serangkain kegiatan dalam pembelajaran tentu harus direncanakan terlebih 

dahulu juda harus disusun sebaik mungkin disesuaikan dengan konteks 

situasi, materi, kondisi siswa, dan ketersediaan media pembelajaran.
14

 

Oleh karena itu pembelajran sebagai suatu proses harus dirancang, 

dikembangkan dan dikelola secra kreatif, dinamis, dengan menerapkan 

pendekatan multi untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang 

kondusif bagi siswa.  Dalam hal ini guru dituntut untuk kreatif dalam 

menyususn rencana pembelajaran yang akan diaplikasikannya dlam proses 

pembelajaran. Variasi model pembelajaran harus dikuasai oelh guru dan 

tentu saja disesuaikan dengan materi pelajarannya. 

Ciri utama dari pembelajaran adalah inisiasi, fasilitasi, dan peningkatan 

proses belajar siswa. Sedangkan komponen-komponen dalam pembelajaran 

adalah tujuan, materi, kegiatan, dan evaluasi pembelajaran. Carl R. Roger 

berpendapat bahwa pada hakikatnya seorang pendidik adalah seorang 

                                                           
13

 Ibid, h.45 
14

  Udin S. Winata Putra, Materi Pokok Perencanaan Pengajaran, (Jakarta,UT 2001) h.66 
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fasilitator. Ia memfasilitasi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dlam 

proses pembelajaran.
15

 

1. Konsep pembelajaran berbeda dengan pengajaran. Pembelajaran bukan 

hanya transfer informasi dari guru kepada siswa tapi lebih luas. Hal ini 

sesuai dengan visi pendidikan UNESCO yaitu: 

a. Learning to think (belajar berpikir) 

b. Learning to do (belajar berbuat/hidp) 

c. Learning to live together (belajar hidup bersama) 

d. Learning to be (belajar menajdi diri sendiri) 

Proses pembelajaran yang baik dilaksanakan  dengan metode Learning by 

doing. Hai dilaukan guna mencapai tujuan pendidikan dan pembelajran 

yag telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan suatu sistem 

pendidikan dan pembelajaran yang mengembangkan cara berpikir aktif 

positif dan keterampilan yag memadai. 

Surya  memaparkan prinsip-prinsip pembelajaran sebagai berikut: 

a. Pembelajaran sebagai usaha memeperoleh perubahan perilku. 

Prinsip ini mengandung akna bahwa viri utama proses 

pembelajaran ialah adanya perubahan perilaku dalam diri individu. 

Perubahan perilaku tersebut mempunyai cirri-ciri sebagai berikut: 

b. Perubahan yang disadari 

c. Perubahan yang bersipat kontinu 

d.  Perubahan yang bersipat fungsional 

e. Perubahan yang bersipat positif 

f. Perubahan yang bersipat aktif 

g. Perubahan yang bersipat permanen 

h. Perubahan yang bersipat terarah
16

 

 

 

                                                           
15

  Roestiyanah N.K. Masalah-masalah Ilmu Keguruan, (Jakarta; Bina Aksara, 2008) 

h.106 
16

 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta, Kencana 2008) h.28 
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2. Hasil pembelajaran 

Hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secar 

keseluruhan. Prinsip ini mengandung makna bahwa perubahan perilaku 

sebagai hasil pembelajaran adlah meliputi semua aspek perilaku dna 

bukan hanya satu atau dua aspek saja. Perubahan ini meliputi aspek-

aspek perilaku kogkitif, konatif, afektif, dan motorik 

3. Pembelajaran merupakan suatu proses. 

Prinsip ini menandung makna bahwa pembelajaran merupakan aktivitas 

yang berkesinambungan. Di dlam aktivitas itu ada tahapan-tahapan 

aktivitas yang sistematis dan terarah. Pembelajaran merupakan suatu 

rangkaian aktivitas yang dinamis dna saling berkaitan. Pembelajaran 

tidak dapat dilepaskan dari interaksi dengan lingungan, jadi selama 

proses pembelajaran itu berlangsung , individu akan senantiasa berada 

dalam berbagai aktivitas yang tida terlepas drai lngkungannya. 

4. Proses pembelajaran terjadi karena danya sesuatu tujua yang kan dicapai. 

Prinsip ini menandung makna bahwa aktivitas pembelajaran terjadi 

karena danya kebutuhn yang harus dipuaskan, dan adanya tujuan yang 

hendakdicapai. Pembelajarna kan terjadi apabila individu merasakan 

adanya kebutuhan yang endorong dan ada sesuatu yang peru dicapi untuk 

memenuhi kebutuhanya. 

5.  Pembelajaran merupakan bentu pengalaman.  

Pengalaman pada dasaranya adalah kehidupan melalu situasi yang nyata. 

Pembelajran merupakn interaksi individidu dengan lingkungannya 
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sehingga banyak memberikan pengalaman yang nyata. Perubahan 

perilaku dalam pembelajaran pada dasarnya merupakan pengalaman. 

Menurut Eggen & Kauchak menjelaskan bahwa ada enam ciri 

pembelajaran, yaitu: 

a. Siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui 

mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan 

dan perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi 

berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan, 

b. Guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi 

dalam pelajaran, 

c. Aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian, 

d. Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan 

kepada siswa dalam menganalisis informasi, 

e. Orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan 

keterampilan berpikir, serta 

f. Guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan 

tujuan dan gaya mengajar guru.
17

 

  

 

2. Mutu Proses Pembelajaran 

Allah SWT berfirman: 

        

      

   

 

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 

beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik 

bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka 

adalah orang-orang yang fasik.” (QS Ali Imran: 110)
18

 

 

                                                           
17

 Ibid, h.43 
18

  Kementian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya., QS 3 ;  110 
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Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT mengatakan bahwa Umat 

Islam adalah umat yang terbaik dari semua umat manusia yang ada di Bumi 

ini, dalam hal ini surat Ali Imran ayat 110 membicarakan mutu/kualitas 

umat Islam sebagai umat yang terbaik. Dalam konteks pendidikan, Mutu 

Proses Pembelajaran perlu ditingkatkan agar mencapai pembelajaran yang 

baik dalam pendidikan.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan  pendidikan  

dasar  dan  menengah,  bahwa  standar  proses berisi kriteria minimal proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah diseluruh 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses 

meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan hasil 

pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien. 

a. Perencanan proses Pembelajaran 

Perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya pengambilan 

keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai  tujuan.
19 

Maka  dari itu,  perencanaan  harus dimulai dari penetapan tujuan yang 

akan dicapai, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sejalan dengan 

Hamzah B. Uno yang menyatakan bahwa perencanaan merupakan suatu 

                                                           
19

 Wina  Sanjaya,  Perenca naan  dan  Desain  Sistem  Pembelajaran, (Jakarta: 

Kencana, 2008), h. 23 
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cara yang memuaskan  untuk  membuat  kegiatan  dapat  berjalan  

dengan baik, disertai dengan berbagai langkah  yang antisipatif guna 

memperkecil   kesenjangan   yang   terjadi   sehingga   kegiatan 

tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks 

pembelajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan 

materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran,  penggunaan  

pendekatan  dan  metode pembelajaran serta penilaian dalam suatu 

alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan.
20 Perencanaan proses 

pembelajaran yang baik tentu akan berdampak pada proses 

pembelajaran yang baik pula.  Oleh  sebab  itu, dalam penyusunan  

perencanaan dibutuhkan  pedoman  sehingga  perencanaan  proses 

pembelajaran berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut Wina Sanjaya, 

perencanaan   proses pembelajaran   meliputi program menyusun 

alokasi waktu, program tahunan, program semester, silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

Hal ini sebagimana terdapat dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 

2007, bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan   

silabus dan Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP), namun pada 

permendiknas tersebut perencanaan lebih ditekankan pada silabus dan 

RPP. 

 

                                                           
20 Abdul Majid, Perenca naan Pembelajara n, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 17 
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1) Silabus 

Silabus   sebagai   acuan   pengembangan   RPP   memuat 

identitas  mata  pelajaran  atau  tema  pelajaran,  SK,  KD, 

materi   pembelajaran,   kegiatan   pembelajaran,  indikator pen-

capaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber 

belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan  

berdasarkan  Standar  Isi  (SI)  dan  Standar Kompetensi  

Lulusan  (SKL),  serta  panduan  penyusunan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
21

 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP   dijabarkan   dari   silabus   untuk   mengarahkan kegiatan 

belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. RPP disusun 

untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih. Berdasarkan Permendiknas No. 41 tahun 

2007, menyebutkan bahwa komponen   dalam   rencana   

pelaksanaan   pembelajaran (RPP)  memuat  identitas  mata  

pelajaran,  standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), 

indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi 

ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 

Sebelum membuat RPP, terdapat prinsip-prinsip yang harus 

diperhatikan. Berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 
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2007  tentang  standar  proses  untuk  satuan pendidikan Dasar 

dan menengah, bahwa prinsip-prinsip penyusunan RPP yaitu:
22

 

a) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik RPP  

disusun  dengan  memperhatikan  perbedaan jenis     

kelamin,     kemampuan     awal,     tingkat intelektual, minat, 

motivasi belajar, bakat, potendi, kemampuan social, emosi, 

gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar 

belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta 

didik. 

b) Mendorong Partisipasi aktif peserta didik. Proses 

pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik 

untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, 

inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. 

c) Mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses 

pembelajaran dirancang untuk mengembangkan  kegemaran  

membaca, pemahaman   beragam   bacaan,   dan   berekspresi 

dalam berbagai bentuk tulisan. 

d) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP   memuat   

rancangan   program   pemberian umpan balik positif, 

penguatan, pengayaan, dan remidi. 

e) Keterkaitan dan keterpaduan. RPP  disusun  dengan  

memperhatikan  keterkaitan dan    keterpaduan    antara    
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SK,    KD,    materi pembelajaran,   kegiatan   pembelajaran,   

indicator pencapaian kompetensi, penilaian dan sumber 

belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 

f) Menerapkan teknologi dan informasi. RPP  disusun  dengan  

mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai 

dengan situasi dan kondisi. 

3) Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Pelaksanaan proses pembelajaran menjadi komponen  yang 

sangat penting dalam mewujudkan kualitas out put pendidikan. 

Oleh   karena   itu,   pelaksanaan   proses   pembelajaran   harus 

dilaksanakan secara tepat ideal dan prosporsional.
23

 Dengan 

demikian, guru harus mampu mengimplementasikan teori yang 

berkaitan dengan teori pembelajaran ke dalam realitas 

pembelajaran yang sebenarnya. Menurut Roy R.Lefrancois 

(dikutip oleh Dimyati Mahmud), menyatakan bahwa, 

pelaksanaan pembelajaran adalah pelaksanaan strategi-strategi 

yang telah dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran.
24

 

Berdasarkan  Permendiknas  Nomor  41  tahun  2007  bahwa 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran terdapat persyaratan 

pelaksanaan proses pembelajaran baru kemudian dilanjutkan 
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dengan pelaksanaan pembelajaran. Persyaratan pelaksanaan 

proses pembelajaran  tersebut diantaranya meliputi:
25 

a) Rombongan belajar 

Rombongan  belajar  merupakan  jumlah  maksimal  peserta 

didik dalam setiap rombongan belajar. Rombongan belajar 

untuk SD/MI berjumlah 20-28 siswa untuk setiap 

rombelnya. 

b) Beban kerja Minimal guru 

Beban  kerja  minimal  guru  mencakup  kegiatan  pokok 

yaiyu merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan 

melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan 

c) Buku Teks pelajaran 

Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh 

sekolah/madrasah dipilih melalui rapat guru dengan 

pertimbangan komite sekolah/madrasah dari buku-buku teks 

pelajaran yang ditetapkan oleh menteri. 

d) Pengelolaan kelas 

Pengelolaan kelas antara lain meliputi pengaturan tempat 

duduk,  kejelasan  suara  guru,  pemberian  penguatan  dan 

umpan balik dan kesesuaian materi pelajaran dengan 
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kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik serta guru 

menghargai pendapat peserta didik. 

Dalam  pelaksanaan  pembelajaran  meliputi  kegiatan 

membuka sampai menutup pelajaran, yang terbagi menjadi 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam  kegiatan  pendahuluan  guru  melakukan  kegiatan 

yang meliputi mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

proses   pembelajaran,   melakukan   apersepsi   (mengaitkan 

dengan   materi   sebelumnya   dengan   materi   yang   akan 

dipelajari),  menjelaskan  tujuan  pembelajaran,  dan 

menjelaskan uraian materi sesuai silabus. 

2. Kegiatan Inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran 

untuk mencapai Kompetensi Dasar (KD). Kegiatan inti 

menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran. Kegiatan inti meliputi 

proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

3. Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup meliputi kegiatan menyimpulkan hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan, kegiatan penilaian, 

pemberian umpan balik dan   dan memberikan tugas kepada 

peserta didik serta menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya.
26

 

 

e) Penilaian Hasil Pembelajaran 

Penilaian merupakan proses memberikan atau menentukan 

nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria 

tertentu.
27

 Dalam proses pembelajaran, penilaian memegang 

peranan yang penting  salah  satunya  untuk  mengetahui  

tercapai  tidaknya proses pembelajaran yang telah dilakukan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gronlund (dikutip oleh 

Zainal Arifin), bahwa penilaian    adalah    suatu    proses    

yang    sistematis    dari pengumpulan,  analisis,  dan  

interprestasi  informasi  atau  data untuk menentukan sejauh 

mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran.
28 
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Penilaian pada dasarnya dilakukan untuk memberikan 

pertimbangan atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Hasil 

yang diperoleh dari penilaian dinyatakan dalam bentuk hasil 

belajar. Penilaian   hasil   belajar   adalah   proses   pemberian   

nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai peserta didik 

dengan kriteria tertentu.
29   

 

Oleh karena itu, penilaian hasil belajar mempunyai beberapa 

fungsi, yaitu: 

1) Alat untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta 

keberhasilan siswa setelah melakukan kegiatan belajar 

mengajar selama jangka waktu tertentu. 

2) Alat untuk mengetahui tingkat keberhasilan program 

pembelajaran. 

3) Alat untuk keperluan Bimbingan dan Konseling (BK) 

4) Alat untuk keperluan pengembangan dan perbaikan
30

 

 
 

Selain beberapa fungsi penilaian hasil belajar, penilaian hasil 

belajar didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu: 

1) Sahih berarti penilaian  didasarkan  pada  data  yang  

mencerminkan kemampuan   yang   diukur. 

2) Objektif,   berarti   penilaian didasarkan pada prosedur 

dan kriteria yang jelas. 

3) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau 

merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus 

serta perbedaan latar belakang tertentu. 

4) Terpadu, berarti penilaian tidak terpisahkan dari kegiatan 

pembelajaran. 

5) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian dan 

dasar pengambilan keputusan diketahui oleh pihak yang 

berkepentingan. 

6) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian 

mencakup semua aspek kompetensi. 

7) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana 

dan bertahap. 

8) Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada 

pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 
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9) Akuntabel, berarti penilaian dapat 

dipertanggungjawabkan.
31

 

 

Penilaian  hasil  belajar  dapat  dilakukan  melalui  kegiatan 

ulangan   harian,   ulangan   tengah   semester,   ulangan   akhir 

semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah/madrasah, dan 

ujian nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional (Permendiknas)   Nomor   20   tahun   2007   tentang   

Standar Penilaian Pendidikan Penilaian hasil belajar oleh pendidik 

menggunakan berbagai teknik yang disesuaikan dengan 

karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.  

Teknik  tersebut  meliputi:  1)  Teknik  Tes  berupa  tes tertulis, tes 

lisan,dan tes praktik atau tes kinerja, 2) Teknik Observasi  atau  

pengamatan  dilakukan  selama  pembelajaran berlangsung 

dan/atau diluar kegiatan pembelajaran, 3) Teknik Penugasan    

baik    perseorangan    maupun    kelompok  dapat berbentuk tugas 

atau proyek. 

Mutu madrasah ditentukan oleh tiga variabel, yakni kultur 

madrasah, proses belajar mengajar, dan realitas madrasah. Kultur 

madrasah merupakan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, upacara-

upacara, slogan-slogan, dan berbagai perilaku yang telah lama 

terbentuk di madrasah dan diteruskan dari satu angkatan ke 
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angkatan berikutnya, baik secara sadar maupun tidak.
32

 Kultur ini 

diyakini mempengaruhi perilaku seluruh komponen madrasah, 

yaitu guru, kepala madrasah, staf administrasi, siswa, dan juga 

orang tua siswa. Kultur yang kondusif bagi peningkatan mutu akan 

mendorong perilaku warga kearah peningkatan mutu madrasah, 

sebaliknya kultur yang tidak kondusif akan menghambat upaya 

menuju peningkatan mutu madrasah. 

Komponen proses menurut Syaodih meliputi pengajaran, pelatihan, 

pembimbingan, evaluasi, ekstrakulikuler, dan pengelolaan. Selanjutnya 

output meliputi pengetahuan, kepribadian dan performansi. Berdasarkan 

pendapat di atas, dapat diketahui bahwa proses pembelajaran merupakan 

salah satu komponen sistem pendidikan yang dapat menentukan 

keberhasilan pembelajaran dan mutu pendidikan.
33

 Oleh karena itu untuk 

memperoleh mutu pendidikan yang baik, diperlukan proses pembelajaran 

yang berkualitas pula. 

Dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas, 

pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai penjabaran lebih 

lanjut dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang di 

dalamnya memuat tentang standar proses. Dalam Bab I Ketentuan Umum 

SNP, yang dimaksud dengan standar proses adalah standar nasional 
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pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan 

pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Bab IV Pasal 19 

Ayat 1 SNP lebih jelas menerangkan bahwa proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemampuan sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik 

dan psikologis peserta didik. 

Mutu Proses Pembelajaran dapat dikatakan sebagai gambaran 

mengenai proses yang dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran 

yang dilaksanakan. Madrasah dianggap bermutu bila berhasil mengubah 

sikap, perilaku dan keterampilan peserta didik dikaitkan dengan tujuan 

pendidikannya. Mutu pendidikan sebagai sistem selanjutnya tergantung 

pada mutu komponen yang membentuk sistem, serta proses pembelajaran 

yang berlangsung hingga membuahkan hasil. 

Mutu Proses Pembelajaran merupakan hal pokok yang harus 

dibenahi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini guru 

menjadi titik fokusnya. Berkenaan dengan ini Suhadan mengemukakan 

pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan akademik yang berupa 

interaksi komunikasi anatara pendidik dan peserta didik proses ini 

merupakan sebuah tindakan professional yang bertumpu padakaidah-

kaidah ilmiah. Aktivitas ini merupakan kegiatan guru dalam 
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mengaktifkan proses belajar peserta didik dengan menggunakan berbagai 

metode belajar. 

Mengacu pada PP No. 19 tahun 2005, standar proses pembelajaran 

yang sedang dikembangkan, maka lingkup kegiatan untuk terlaksananya 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien meliputi perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Pembelajaran yang 

bermutu dihasilkan oleh guru yang bermutu pula. Kecakapan guru dalam 

mengelola proses pembelajran menjadi inti persoalannya. Tahapan dalam 

proses pembelajaran sedikitnya harus meliputi fase berikut: 

a. Menetapkan tujuan pembelajaran yang kan dicapai 

b. Memilih dan melaksanakan metode yang tepat dan sesuai materi 

pelajaran serta memperhitungkan kewajaran metode tersebut dengan 

metode-metode yang lain 

c. Memilih dan mempergunakan alat bantu atau media guna membnatu 

tercapainya tujuan 

d. Melakukan penilaian atau evaluasi pembelajaran
34

 

Mutu Proses Pembelajaran pada hakikatnya menyangkut mutu proses 

dan mutu hasil pemebalajaran. Hadis menjelaskna bahwa mutu proses 

pembelajaran diartikan sebagai mutu aktivitas pembelajaran yang 

dilaksankan oleh guru dna pesrta didik di kelas dan tempat lainnya.
 35
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B. Variabel Bebas Pertama (X1) / Budaya Organisasi 

Al-Imam al-Sya’rani berkata diantara budi pekerti kaum salaf yang shaleh, 

semoga Allah meridhai mereka, adalah penundaan mereka terhadap setiap 

perbuatan atau ucapan, sebelum mengetahui pertimbangannya menurut Al-Qur’an 

dan hadits atau tradisi. Karena tradisi termasuk bagian dari syari’ah. Allah SWT 

berfirman: 

      

 

Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”. (QS Al-

A’raf: 199)
36

 

 

Budaya madrasah merupakan bagian  yang ada dalam sebuah madrasah 

seperti yang dijelaskan  oleh  Zubaedi Kultur  madrasah adalah  suasana 

kehidupan madrasah di mana peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru 

dengan guru, konselor dengan peserta didik, pendidik dan peserta didik, dan 

anggota kelompok terikat oleh berbagai aturan, norma, moral serta etika bersama 

yang berlaku di suatu  madrasah.
37

   

Setiap Madrasah menerapkan nilai-nilai budaya kerja Kementrian Agama 

yaitu (1) Integritas yang merupakan Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan 

perbuatan yang baik dan benar; (2) Profesionalitas, bekerja secara disiplin, kompeten, dan 

tepat waktu dengan hasil terbaik; (3) Inovasi, Menyempurnakan yang sudah ada dan 
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mengkreasi hal baru yang lebih baik; (4) Tanggungjawab, bekerja secara tuntas dan 

konsekuen; (5) Keteladanan, menjadi contoh yang baik bagi orang lain.
38

 

Kepemimpinan,  keteladanan,  keramahan,  toleransi,  kerja keras, displin, 

kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab 

merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam budaya madrasah. Nilai- nilai 

karakter akan mampu memperkuat norma, nilai, dan keyakinan yang menjadi 

sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya dalam lingkup  

madrasah, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, 

pendapat dan tindakan yang turut berperan dalam menentukan keberhasilan 

madrasah. Menurut Robbins, budaya organisasi itu berkaitan dengan bagaimana 

karyawan mempersepsikan karakteristik dari budaya suatu organisasi, bukannya 

dengan  apakah  mereka  menyukai  budaya  atau  tidak,  Artinya  budaya  itu 

merupakan suatu istilah deskriptif. Ini penting karena hal ini memperbedakan 

konsep budaya organisasi dari konsep kepuasan kerja.
39

 Gibson dalam Matondang 

bahwa budaya organisasi adalah apa yang dipahami oleh anggota (karyawan) dan 

bagaimana persepsi menciptakan sebuah pola dari keyakinan (belief) dan nilai- 

nilai dan harapan.  

Owens berpendapat bahwa budaya organisasi adalah suatu bentuk atau cara 

yang digunakan dalam pemecahan masalah organisasi, baik intern maupun ekstern 

yang mencakup: filosofi, ideologi, values, asumsi, keyakinan, harapan, sikap, dan 

norma-norma yang dirajut bersama oleh anggota organisasi dan digunakan dalam 

pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Schein  berpendapat   budaya 

                                                           
38

   Kementiran Agama Kota Bandar Lampung 
39

 Robbins.Stephen P. Perilaku Organisasi Jilid 1. (Jakarta : PT. Indeks Kelompok 

Gramedia  2003) h.45 



42 

 

sebagai pola asumsi dasar yang ditemukan, dikembangkan atau dibangun oleh 

kelompok tertentu yang digunakan untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal, 

dan intergrasi internal.
40

 Budaya telah dianggap berfungsi dan berlaku baik 

dan karenanya diajarkan kepada anggota-anggota baru organisasi sebagai cara 

yang benar  untuk  berprestasi  dan  merasakan  sehubungan  dengan  problem  

yang dihadapi. 

Menurut  Bahri, sebagai  organisasi madrasah  memiliki  budayanya sendiri, 

yang khas dan unik, yang membedakannya dengan organisasi yang lain,   

Kroeber  and  Kluckhon  mendefinisikan  budaya sebagai berikut : “culture  

consists  pattern,  explicit  and  implicit,  of  and  for  behavior acquired and 

transmitted by symbols, concstituing the distinctive achievement of human 

groups, including their embodiment in artefacts; the essential core of 

culture consists of traditional (I,e, historically derived and selected) ideas 

and especially their attached values; culture system may, on the one 

hand, be considered as products of action, on the other as condition 

elements of further action”.
41

 

 

Penjelasan di atas pada dasarnya menunjukkan bahwa budaya berisi pola 

perilaku, baik ekplisit, maupun implisit, yang diperoleh dan ditransmisikan oleh 

simbol- simbol, melembagakan perbedaan pencapaian dalam kelompok manusia, 

termasuk pelembagaan dalam artifak,  yaitu inti penting dari budaya yang 

berisi ide-ide tradisional (secara historis diturunkan dan dipilih) dan nilai-nilai 

khusus yang melekat. Pada satu sisi, sistem budaya mungkin dipertimbangkan 

sebagai produk tindakan, dan di sisi lain sebagai elemen-elemen tindakan di masa 

mendatang. 
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Short dan Greer mendefinisikan bahwa budaya madrasah merupakan 

keyakinan, kebijakan, norma, dan kebiasaan dalam madrasah yang dapat 

dibentuk, diperkuat, dan dipelihara melalui pimpinan dan guru-guru di 

madrasah.
42

 Depdiknas mendefinisikan budaya madrasah adalah nilai-nilai 

dominan yang didukung oleh  madrasah  atau  falsafah  yang  menuntun  

kebijakan  madrasah  terhadap  semua unsur  dan  komponen  madrasah  

termasuk stakeholders pendidikan,  seperti  cara melaksanakan pekerjaan di 

madrasah serta asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut   oleh   personil   

madrasah. Kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma, ritual, mitos yang dibentuk 

dalam perjalanan panjang madrasah disebut budaya madrasah. Budaya madrasah 

dipegang bersama oleh kepala madrasah, guru, staf aministrasi, dan siswa sebagai  

dasar  mereka  dalam  memahami  dan  memecahkan  berbagai  persoalan yang 

muncul di madrasah. Madrasah menjadi wadah utama dalam transmisi kultural 

antar generasi. 

Rousseau budaya organisasi meliputi dua atribut yang berbeda. Pertama, 

adalah intensitas, yaitu batas-batas atau tahap-tahap ketika para  anggota  

organisasi  (unit)  sepakat  atas  norma-norma,  nilai-nilai,  atau  isi budaya  

lain  yang  berhubungan  dengan  organisasi  atau  unit  tersebut.  Kedua, 

adalah integritas, yaitu batas-batas atau tahap-tahap ketika unit yang ada 

dalam suatu organisasi ikut sertia memberikan budaya yang umum. Dua 

atribut tersebut cukup menjelaskan adanya budaya yang diciptakan organisasi 

mempengaruhi perilaku karyawan dan pelaksanaan budaya organisasi yang 

dipengaruhi oleh budaya yang dibawa pribadi-pribadi dalam organisasi. 

Budaya organisasi berpengaruh kuat terhadap perilaku semua karyawan maka 

sudah menjadi kewajiban organisasilah untuk membangun arah dan strategi 

yang membentuk budaya yang kuat yang dipatuhi semua karyawan.
43
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Budaya organisasi ditandai adanya  sharing atau berbagai nilai dan 

keyakinan yang sama dengan seluruh anggota organisasi. Misalnya berbagai nilai 

dan keyakinan yang sama melalui pakaian seragam, namun menerima dan 

memakai seragam tidaklah cukup. Pemakaian seragam haruslah membawa rasa 

bangga, menjadi alat control dan membentuk citra organisasi, dengan demikian 

nilai pakaian seragam tertanam menjadi Basic. Budaya organisasi sangat 

diperlukan untuk diterapkan pada berbagai bidang kegiatan maupun organisasi 

yang ada baik organisasi pemerintah, swasta, industri, perdagangan dan lain-lain. 

Melihat pentingnya budaya organisasi tersebut, maka institusi pendidikan yang 

mengelola pendidikan permadrasahan perlu menerapakan budaya  organisasi  

tersebut.  Pada  institusi  yang  mengelola  pendidikan madrasah tersebut budaya 

organisasi lebih dikenal dengan istilah budaya madrasah. 

Langgulung mendefinisikan bahwa,  “budaya madrasah merujuk pada 

suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-norma yang diterima secara 

bersama,  serta  dilaksanakan  dengan  penuh  kesadaran  sebagai  perilaku 

alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang 

sama diantara seluruh unsur dan personil madrasah baik itu kepala 

madrasah, guru, staf, siswa dan jika perlu membentuk opini masyarakat 

yang sama dengan madrasah.”
44

 

 

Madrasah sebagai organisasi memiliki budaya tersendiri yang dibentuk dan 

dipengaruhi oleh nilai-nilai, persepsi, kebiasaan-kebiasaan, kebijakan-kebijakan 

pendidikan,   dan   perilaku   arang-orang   yang   berada   di   dalamnya.   Dengan 

demikian, Budaya organisasi madrasah merupakan persepsi, pikiran-pikiran, ide-

ide, perilaku, kebiasaan dan norma-norma serta peraturan-peraturan yang diyakini 

dan dijadikan pedoman bagi warga madrasah dalam menentukan arah dalam 
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mencapai tujuan pendidikan di madrasah. Sebagai suatu organisasi madrasah 

menunjukkan kekhasan sesuai dengan core bisnis yang dijalankan, yaitu 

pembelajaran. Budaya madrasah semestinya menunjukkan kapabilitas yang sesuai 

dengan tuntutan pembelajaran, yaitu menumbuh kembangkan peserta didik sesuai 

dengan prinsip- prinsip kemanusiaan. 

Lodkowski dan Jaynes mendefinisikan bahwa "An atmosphere or 

environment that nortures the motivation to learn can be cultivated in the 

home, in theclassroom or at a broader level, throughout an entire .scholl 

".Budaya organisasi madrasah dirumuskan Phillips dalam Komariah sebagai 

"The helilief,s, attitudes, and behavior which characperize a scholl" 

mengartikannya  sebagai   "Deep patterns of values, belief s, and traditions 

that have formed over the course of the scholl 's history".
45

 

 

Pada definisi tersebut, nilai, kepercayaan, sikap, dan perilaku adalah 

komponen-komponen essensial budaya yang membentuk karakter madrasah. 

Budaya madrasah merupakan nilai-nilai yang dianut oleh warga madrasah, yang 

meliputi  kepala  madrasah,  guru,  petugas  madrasah,  dan  siswa.  Nilai-nilai  

dalam budaya madrasah itu sendiri terdiri dari kedisiplinan, persaingan dan 

motivasi. Norma-norma  yang  diyakini  dalam  budaya  madrasah  antara  lain  

kejujuran, keadilan, sopan santun, dan keteladanan. Sikap yang dimiliki oleh 

warga madrasah adalah menghargai walau, bersikap obyektif, dan sikap ilmiah. 

Kebiasaan- kebiasaan yang ditampilkan personil madrasah meliputi kerjasama 

dan tanggung jawab. Sedangkan untuk perilaku yang ditunjukkan terdiri dari kerja 

keras dan komitmen pada tugas. 

Budaya  madrasah  sebagai  pola,  nilai-nilai, norma-norma, sikap, ritual, 

mitos, dan kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk dalam perjalanan panjang 

madrasah. Kategori dasar ciri-ciri madrasah sebagai organisasi  merupakan  
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fundamental  konseptual  yang  tidak  tampak  yang terdiri dari nilai-nilai, 

falsafah, dan ideologi yang berinteraksi dengan symbol-simbol dan ekspresi 

yang tampak, yaitu, (1) manifest konseptual yang meliputi tujuan dan 

sasaran, kurikulum, bahasa, kiasan-kiasan, sejarah organisasi, pahlawan 

organisasi dan struktur organisasi, (2) manifestasi prilaku yang meliputi 

ritual-ritual, upacara-upacara, proses belajar mengajar, prosedur operasional, 

aturan-aturan, penghargaan dan sanksi, dorongan psikologis dan social, 

interaksi orang tua dan masyarakat, (3) manifestasi dan symbol-simbol 

materi-visual yang meliputi fasilitas dana dan peralatan, peninggalan-

peninggalan, keuangan, motivasi, dan seragam.
46

 

 

Sebagai  suatu  organisasi,  madrasah  menunjukkan  kekhasan  sesuai  

dengan  core bisnis yang dijalankan, yaitu pembelajaran. Budaya madrasah 

semestinya menunjukkan kapabilitas yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran, 

yaitu menumbuh kembangkan peserta didik sesuai dengan prinsip-prinsip 

kemanusiaan. Menurut   Kreitner   dan   Kinici   budaya   organisasi mempunyai 

empat fungsi yaitu, (1) memberikan identitas organisasi kepada karyawannya, (2) 

memudahkan komitmen kolektif, (3) mempromosikan stabilitas system  social,  

(4)  membentuk  prilaku  dengan  membantu  manajer  mersakan keberadaannya. 

Keempat fungsi tersebut digambarkan pada bagan di bawah ini.
47

  

Budaya organisasi pada dasarnya mewakili norma-norma perilaku yang 

diikuti oleh para anggota organisasi  termasuk  anggota  organisasi  yang berada  

dalam hirarki organisasi, maka budaya organisasi yang berada di dalam organisasi 

tersebut menjadi wahana untuk mengkomunikasikan harapan-harapan pendirian 

kepada  pekerjaan  lainnya.  Jika  budaya  terbentuk  dengan  norma-norma  moral 

sosial dan perilaku dari sebuah organisasi yang dilaksnanakan pada keyakinan, 

tindak- tanduk dan prioritas anggota-anggotanya, pemimpin secara definisi adalah 
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anggota   banyak   mempengaruhi   perilaku-perilaku   dengan   contoh   ketulusan 

anggota organisasi itu sendiri. 

a. Elemen Budaya Organisasi 

Budaya madrasah terdiri dari beberapa Elemen pokok yang harus 

dimiliki oleh sebuah madrasah bahwa Budaya organisasi terbentuk melalui 

empat elemen kunci,   yaitu: (1) nilai-nilai yang dimiliki  pendiri  organisasi;  

(2)  lingkungan  industri  dan  bisnis;  (3)  budaya nasional, dan (4) visi dan 

perilaku manajer senior.
48

 Setiap organisasi memiliki budaya sendiri. 

Budaya organisasi sama seperti kepribadian individu, yang tidak nampak 

tetapi memberikan arti, arahan dan dasar tindakan. Kepribadian 

mempengaruhi perilaku individu sedangkan asumsi-asumsi bersama 

(kepercayaan dan nilai) di antara anggota organisasi mempengaruhi opini dan 

tindakan di dalam organisasinya. Budaya  dalam setiap organisasi berbeda-

beda, setiap perusahaan juga bersifat multi budaya yang biasanya  berkaitan  

dengan  kelompok  fungsional  atau lokasi    geografis    yang berbeda,  

bahkan  dalam  satu  sub  unit  yang relatif  kecil terdapat banyak sub 

budaya dan bahkan dapat saling bertentangan.
49

 

b.  Fungsi Budaya Organisasi 

Budaya madrasah memeiliki beberapa fungsi yang tidak sama dengan 

budaya madrasah lainnya. Fungsi budaya menjalankan sejumlah fungsi di 

dalam sebuah organisasi.
50

 Pertama, budaya mempunyai peran menetapkan 
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tapal batas; artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu 

organisasi dan yang lain. Kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi 

anggota-anggota organisasi. Ketiga, budaya mempermudah timbulnya 

komitmen pada sesuatu  yang lebih luas dari pada kepentingan diri 

pribadi seseorang. Keempat budaya itu meningkatkan kemantapan sistem 

sosial. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan 

organisasi itu dengan memberikan standar- standar yang tepat untuk apa 

yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Akhirnya budaya 

organisasi berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali  yang  

memandu  dan  membentuk  sikap serta perilaku para karyawan. Fungsi 

yang terakhir inilah yang terutama menarik perhatian kita. Seperti kutipan 

berikut ini menjelaskan, budaya menetapkan aturan permainan. Peran 

budaya dalam mempengaruhi perilaku karyawan tampaknya makin penting 

di tempat kerja dewasa ini, dengan telah dilebarkannya rentang kendali, 

didatarkannya struktur, diperkenalkannya tim-tim, dikuranginya 

formalisasi, dan diberdayakannya karyawan oleh organisasi, makna 

bersama yang diberikan oleh suatu budaya yang kuat memastikan bahwa 

semua orang diarahkan ke arah yang sama.  

Menurut MC shane dan Von Glinow mengatakan bahwa budaya 

organisasi memiliki tiga fungsi penting. Pertama, sebagai sistem kontrol 

(Control System). Budaya organisasi secara mendalam melembaga dalam 

bentuk kontrol sosial yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan 

perilaku pegawai. Budaya bersifat  menyebar  dan  berlangsung  secara  
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tidak  sadar.  Kedua,  perekat  sosial (social glue). Budaya organisasi 

merupakan perekat sosial yang mengikat seseorang secara bersama dan 

membuat perasaan sebagai bagian dari pengalaman organisasi. Pegawai 

yang termotivasi untuk menginternalisasikan budaya-budaya yang dimiliki 

organisasi karena hal itu dapat memenuhi kebutuhannya untuk identitas 

sosial. Perekat sosial ini penting sebagai cara untuk menarik staf baru 

dan mempertahankan  kinerja unggul. Ketiga, menciptakan  pengertian. 

Hal ini membantu pegawai memahami apa yang harus dilanjutkan dan 

mengapa sesuatu terjadi di perusahaan.
51

  

c. Dimensi Budaya Organisasi 

Menurut Schein budaya organisasi dilikuskan dalam 3 level, yaitu: 

1) Level 1: Artefak,   yaitu   dimensi   yang   paling   terlihat   dari   

budaya organisasi, merupakan lingkungan fisik dan sosial organisasi. 

Pada level ini orang yang memasuki suatu organisasi dapat melihat 

dengan jelas bangunan, output (barang dan  jasa), teknologi,  bahasa 

tulis  dan  lisan, produk seni dan perilaku anggota organisasi. 

2) Level 2: Nilai-nilai,  yaitu  semua  pembelajaran  organisasi  yang 

merefleksikan nilai-nilai anggota organisasi. 

3) Level 3: Asumsi Dasar, merupakan solusi yang paling dipercaya 

sama dengan  teori  ilmu  pengetahuan  yang  sedang  diterapkan  

untuk  suatu problem yang dihadapi organisasi.
52
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Menurut   Posner  para peneliti   telah   mengumpulkan   bukti mengenai  

pentingnya  berbicara  atas  nama  nilai  bersama  dan  bagaimana  hal tersebut  

dapat  memberikan  kontribusi  dalam  menciptakan  komunitas.  Bahri, 

berpendapat, bahwa budaya organisasi merefleksikan pola perilaku,asumsi-

asumsi,    norma-norma,    nilai-nilai,    kepercayaan-kepercayaan, dan  cara 

bertindak yang dilakukan oleh anggota organisasi baik secara implisit maupun 

eksplisit, yang termanifestasi dalam inovasi, stabilitas, menghormati orang, 

orientasi hasil, perhatian terhadap hal-hal rinci, orientasi tim, dan keagresifan 

berkompetisi.
53

 

Budaya    organisasi    dalam    konteks    madrasah    dapat    berupa    

nilai-nilai organisasi yang tersaji secara tertulis seperti visi, misi, tujuan, 

program kerja, dan tata tertib madrasah, atau dapat pula berwujud dalam 

bentuk tidak tertulis seperti pola kepemimpinan, pengawasan, atau supervisi, 

pendekatan atau metode pembelajaran, pola komunikasi antar warga madrasah, 

dan lain-lain kebiasaan yang terpola secara khas dan relatif permanen. Cara 

berinovasi, memelihara stabilitas madrasah secara kondusif, saling 

menghormati sesama warga madrasah, berorientasi pada hasil, memperhatikan 

hal-hal rinci, berorientasi pada kerja tim dan keagresifan, dan berkompetisi 

merupakan nilai-nilai yang dapat dibudayakan di madrasah  sebagai  sarana  

untuk  membangun  peradaban  madrasah  dan  budaya akademik  yang  

bermutu. 
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Berdasarkan beberapa teori   di atas dapat disimpulkan bahwa budaya 

organisasi yang terdapat di madrasah adalah : nilai-nilai organisasi  yang 

tersaji secara tertulis seperti visi, misi, tujuan, program kerja, dan tata tertib 

madrasah, atau dapat pula berwujud dalam bentuk tidak tertulis seperti pola 

kepemimpinan, pengawasan, atau  supervisi,  pendekatan  atau  metode  

pembelajaran,  pola  komunikasi  antar warga madrasah, dan lain-lain 

kebiasaan yang terpola secara khas dan relatif permanen. Cara berinovasi, 

memelihara stabilitas madrasah secara kondusif, saling menghormati sesama 

warga madrasah, berorientasi pada hasil, memperhatikan hal- hal rinci, 

berorientasi pada kerja tim dan keagresifan berkompetisi merupakan nilai-nilai 

yang dapat dibudayakan di madrasah sebagai sarana untuk membangun budaya  

akademik  yang bermutu, ditandai oleh  kinerja guru yang unggul, dan 

prestasi siswa yang membanggakan. 

d. Lahirnya budaya organisasi madrasah 

Budaya organisasi pada dasarnya tidak muncul begitu saja. Para 

pendiri suatu organisasi  mempunyai  dampak  utama  pada  budaya  dini  

organisasi.  Mereka mempunyai  suatu  visi  mengenai  bagaimana  seharusnya  

organisasi  itu.  Sekali suatu  budaya  itu  terbentuk,  maka  praktek-praktek  

dalam  organisasi  bertindak untuk  mempertahankannya  dengan  cara  

memberikan  kepada  para  karyawan seperangkat  pengalaman  yang  serupa  

kepada  generasi  ke  generasi.
54
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Pada jenjang atas (Artifact & Creations) berupa teknologi, seni, pola-pola 

perilaku manusia yang dapat didengar dan dilihat. Hal ini banyak sekali dan 

sulit untuk dirinci sau persatu, yang dapat didengar dan dilihat ini disebut 

sebagai budaya. Pada jenjang tengah, ialah nilai-nilai termasuk keyakinan dan 

ideologi, dan ini merupakan hal yang tidak tampak karena ada dalam pikiran, 

yang disadari oleh setiap orang, tergantung pada tempat, waktu dan faktor 

lainnya. Orang tidak akan menciptakan barang-barang, teknologi, seni dan 

perilaku jika tidak ada nilai-nilai pada dirinya. Nilai-nilai ini timbul disebabkan 

oleh adanya asumsi dasar yang ada pada jenjang bawah, yaitu dasar anggapan 

yang ada pada setiap orang, siapapun, kapanpun dan dimanapun. Ini adalah 

prasadar yang paling dalam yang tidak tampak, yang tidak disadari tetapi ada 

pada setiap orang. Oleh sebab itu disebut preconcious dan taken for granted.
55

 

 Scein menjelaskan bahwa budaya memiliki jenjang yang terdiri dari 

jenjang atas, jenjang tengah, dan jenjang bawah. Jenjang atas adalah  

artifacts  yaitu,  benda-benda atau barang-barang hasil  ciptaan  manusia, 

jenjang  tengah  adalah  values  yaitu,  nilai-nilai,  dan  jenjang  bawah  

adalah asumtions, yaitu asumsi-asumsi. Scein melukiskan tiga jenjang 

budaya tersebut seperti pada gambar berikut ini:
56
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Gambar 2.1 

Jenjang Budaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fukuyama menjelaskan bahwa budaya organisasi adalah “common 

understanding (kebersamaan kepentingan) para anggota organisasi untuk 

berperilaku sama, baik di luar maupun dalam organisasinya”. Selanjutnya 

Miller menyatakan bahwa: “budaya organisasi adalah seperangkat sistem nilai-

nilai primer yang terdiri atas delapan azas yaitu: tujuan, konsensus, 

keunggulan, prestasi (kinerja), empirisme, kesatuan, keakraban, dan integritas, 

yang dijadikan sebagai norma atau pedoman bagi para anggota dalam perilaku 

mereka dan dalam memecahkan masalah-masalah perusahaan”.
57

 

e. Nilai-nilai Karakter Budaya 

Hasil identifikasi terhadap budaya madrasah di satuan pendidikan 

yang ada dan hasil kristalisasi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan 

Sekolah Dasar sebenarnya  nilai-nilai karakter dalam Budaya Madrasah 

banyak jumlahnya. Namun demikian, dalam konteks ini, pengembangan 
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Budaya Madrasah minimal mengandung lima (5) nilai karakter yang harus 

dimiliki oleh para lulusan, yaitu: (1) beriman dan bertaqwa, (2) cinta tanah 

air, (3) memiliki wawasan luas dan terampil, (4) hidup sehat, bersih, dan 

rapi, dan (5) tanggung jawab, tangguh, jujur, disiplin, dan peduli. Pihak-pihak 

yang terkait dengan pengembangan dan pembinaan budaya madrasah minimal  

mengembangkan lima (5) nilai-nilai karakter yang dimiliki nantinya oleh para 

tunas-tunas bangsa pada jenjang SMP atau Madrasah Tsanawiyah. Nilai-nilai 

karakter yang ada sangat dimungkinkan lebih dari lima, sehingga kepala 

madrasah dapat melakukan pengembangan dan pembinaan secara 

berkesinambungan. Misalnya yang masih perlu dikembangkan berkaitan 

dengan: 

a. Sopan santun (bertindak dan berbicara dengan  sopan, menghormati 

yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menghargai satu sama 

lain), 

b. Kerja sama  (kerja sama dalam tim atau kelompok), menghargai 

pendapat, usaha dan hasil karya orang lain, siap menerima kritik dan 

masukan dari orang lain, berani menyampaikan pendapat; 

c. Kemandirian; dan 

d. hidup hemat. 

f. Prinsip dan Azas Pengembangan dan Pembinaan Budaya Madrasah  

Dalam Panduan Pembinaan Pendidikan Karakter melalui Pengembangan 

Budaya Madrasah ada beberapa prinsip pengembangan budaya. Pertama, 

berkelanjutan, artinya pengembangan dan pembinaan karakter dilakukan 
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secara terus menerus alam jangka waktu yang panjang. Kedua, terpadu. 

Pengembangan dan pembinaan budaya madrasah dilakukan secara 

terintegrasi dengan seluruh aktifitas madrasah. Ketiga, konsistensi. Seluruh 

aktifitas pendidik dan tenaga kependidikan konsisten dalam  pengembangan  

dan  pembinaan  budaya  madrasah.  Semua  warga  madrasah harus 

mengimplementasikan nilai-nilai positif dalam ucapan, sikap dan perilaku. 

Keempat,  implementatif.  Nilai  budaya  madrasah  tidak  hanya  dipajang  

melalui poster, pemberian ceramah atau pengarahan, pemberian penjelasan 

lewat berbagai mata  pelajaran,  namun  harus  diimplementasikan  berupa  

ucapan,  sikap,  dan perilaku seluruh warga madrasah. Kelima, menyenangkan. 

Suasana yang menyenangkan adalah bebas dari rasa takut.
58

 

Pandangan lain menyebutkan bahwa upaya pengembangan budaya 

madrasah seyogyanya mengacu kepada beberapa prinsip sebagai berikut: 

a. berfokus pada visi, misi dan tujuan madrasah;  

b. penciptaan komunikasi formal dan informal; 

c. inovatif dan bersedia mengambil resiko: 

d. memiliki strategi yang jelas; 

e. berorientasi kinerja; 

f. sistem evaluasi yang jelas; 

g. memiliki komitmen yang kuat; 

h. keputusan berdasarkan konsensus; 

i. sistem imbalan yang jelas; dan 

j. evaluasi diri
59

 

 

Pengembangan dan pembinaan budaya madrasah perlu berpegang pada 

beberapa azas sebagai berikut: 
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a. kerja sama tim;  

b. berkemampuan;  

c. berkeinginan;  

d. kegembiraan; 

e. hormat;  

f. jujur; 

g. disiplin;  

h. empati; 

i. pengetahuan dan kesopanan
60

 

 

Sesuai dengan kebijakan pemerintah, budaya madrasah minimal 

berimplikasi pada pada lima hal, yaitu aspek religius, bersih dan sehat, disiplin, 

bersih dan sehat, dan baca.  Apabila  setiap  madrasah dalam  aktivitas  telah 

fokus kepada hal  tersebut, diharapkan nantinya (1) pihak madrasah, 

termasuk peserta didik, menjadi religius; (2) memiliki budaya bersih dan 

sehat; (3) berdisiplin; (4) lingkungan madrasah menjadi   bersih   dan   sehat;   

dan   (5)   memiliki   budaya  baca  menjadi   terus berkembang. 

Berdasarkan kajian data diatas yang dimaksud dengan Budaya organisasi 

madrasah adalah asumsi yang dipahami oleh anggota masyarakat madrasah dan 

bagaimana persepsinya dalam menciptakan sebuah pola dari keyakinan 

(belief), nilai-nilai dan   harapan   dari   anggota   organisasi   madrasah.   

Aspek   yang   diamati   yaitu mengamati keteraturan perilaku, norma, inovasi, 

serta nilai-nilai yang dominan. 
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C. Variabel Bebas Kedua (X2) / Kinerja Guru 

1. Pengertian Kinerja Guru 

Whitmore secara sederhana mengemukakan, kinerja adalah pelaksanaan 

fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang. 
61

 Menurut Supardi kinerja 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah  ditetapkan.  

Sedangkan  menurut  Whitmore  secara sederhana mengemukakan, kinerja 

adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang.
62

 

Mangkunegara mengemukakan kinerja adalah hasil kerja secara  kualitas  

dan  kuantitas  yang  dicapai  seseorang  dalam  melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadannya.
63

  

Selain itu, kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu hasil dan usaha 

seseorang yang dicapai dengan  adanya  kemampuan  dan  perbuatan  

dalam  situasi  tertentu.  Berbagai pengertian kinerja di atas, dapat 

dipahami bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan  yang  

dilakukan  seseorang  secara  kualitas  dan  kuantitas  sesuai dengan 

kemampuan dan perbuatannya. Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kinerja guru.  

Guru merupakan subsistem penting yang memiliki peran strategis 

dalam meningkatkan proses dan mutu peserta didik. Secara sederhana, 

guru berarti orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan  kepada  peserta  
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didik.  Guru  dalam  pandangan  masyarakat  adalah orang  yang  mengajar  

di  tempat  tertentu,  tidak  hanya  di  lingkungan  lembaga formal, tetapi 

juga di rumah, tempat ibadah atau di tempat lain. Kinerja guru 

mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur 

berdasarkan spesifikasi  atau  kriteria  kompetensi  yang  harus  dimiliki  

oleh  setiap  guru. 

Bekerja keras dan mendidik peserta didik adalah tugas dan tanggung 

jawab seorang guru. sebagai pendidikyang baik guru harus mampu 

melakukan penilaian terhadap diri sendiri (self-assesment). Allah berfirman: 

     

       

 

Artinya: “Dan, katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka, Allah dan Rasul-Nya, 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. 

(QS. At Taubah: 105)
64

 
 

Berkaitan dengan kinerja guru, pemerintah telah menetapkan garis-garis 

besar sebagai pedoman perilaku guru. Perilaku yang dimaksud adalah 

kegiatan guru dalam proses pembelajaran. Undang-undang Republik 

Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  pasal 

39 ayat (2), menyatakan   bahwa  pendidik   merupakan   tenaga  

profesional   yang  bertugas merencanakan    dan    melaksanakan    proses    

pembelajaran,    menilai    hasil pembelajaran,   melakukan  pembimbingan  
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dan   pelatihan   serta   melakukan penelitian  dan  pengabdian  kepada  

masyarakat.
65

 Supardi  mengemukakan   kinerja   guru   merupakan,   

“kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di 

madrasah atau madrasah dan bertanggungjawab atas peserta didik dengan 

membina hubungan yang baik, sehingga membantu meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik”. Kinerja juga mengandung makna hasil kerja, 

kemampuan, prestasi atau dorongan untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

selama aktivitas pembelajaran.
66

  

Oleh karena itu, kinerja guru diartikan sebagai suatu kondisi yang 

menunjukkan kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya di 

madrasah atau madrasah serta menggambarkan  adanya  suatu  perbuatan  

yang  ditampilkan  guru  dalam  atau selama melakukan aktivitas 

pembelajaran yang meliputi menyusun perencanaan pembelajaran, 

melakukan penilaian, melakukan umpan balik, dan evaluasi. 

Kinerja guru juga dapat ditunjukkan dari seberapa besar kompetensi 

yang dipersyaratkan  dipenuhi.  Supardi  menjelaskan  bahwa  kinerja  guru 

dapat terlihat jelas dalam pembelajaran yang diperlihatkan dari prestasi 

belajar peserta didik. Kinerja guru yang baik akan menghasilkan prestasi 

belajar yang baik.  Selanjutnya,  kinerja  yang  baik  terlihat  dari  hasil  

yang  diperoleh  dari penilaian prestasi peserta didik. Guru memiliki tugas 

dan tanggung jawab bukan hanya sekedar mengajar ilmu pengetahuan, 

tetapi lebih kompleks dari itu. Seorang guru mengemban amanah sebagai 
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pengajar, juga sekaligus sebagai seorang pendidik.
67

 Guru bukan semata 

sebagai pengajar yang mentransfer pengetahuan dan keterampilan 

melainkan juga sebagai pendidik yang mentransfer nilai-nilai dan sekaligus 

sebagai pembimbing yang memberikan arahan dan tuntunan kepada peserta 

didik. Djamarah mengatakan bahwa guru adalah figur pemimpin, sekaligus 

arsitektur yang membangun dan membentuk jiwa dan watak peserta didik.
68

 

2. Kompetensi Guru 

Guru merupakan jabatan atau profesi yang membutuhkan keahlian 

khusus. Pekerjaan sebagai guru ini tidak bisa dilakukan oleh seseorang 

tanpa mempunyai keahlian sebagai guru. Menjadi seorang guru dibutuhkan 

syarat-syarat khusus. Apa lagi jika menjadi seorang guru yang profesional 

maka harus menguasai seluk beluk pendidikan serta mengajar dengan 

berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang harus dikembangkan melalui masa 

pendidikan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa 

“Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Berikut 

pengertian / penjelasan dari masing-masing kompetensi serta sub 

kompetensi guru tersebut : 
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a. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap 

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sub 

kompetensi dalam kompetensi Pedagogik adalah : 

1) Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi 

memahami peserta didik dengan memamfaatkan prinsip-

prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, 

dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. 

2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan 

pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi 

memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan 

pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan 

karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan 

materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran 

berdasarkan strategi yang dipilih. 

3) Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar 

(setting) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang 

kondusif. 

4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang 

meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) 

proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan 
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berbagai metode,menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil 

belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery 

level), dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk 

perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 

5) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensinya meliputi memfasilitasi peserta didik untuk 

pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi 

peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non 

akademik. 

b. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 

Sub kompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi : 

1) Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai 

dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki 

konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 

2) Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian 

dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja. 

3) Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang 

didasarkan pada kemamfaatan peserta didik, sekolah dan 

masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan 

bertindak. 
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4) Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang 

berpengaruh positif terhadappeserta didik dan memiliki 

perilaku yangh disegani. 

5) Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputibertindak 

sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka 

menolong) dan memiliki perilaku yang diteladani peserta 

didik. 

c. Kompetensi Sosial 

Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi 

dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

Sub kompetensi dalam kompetensi sosial meliputi : 

1) Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif 

karena pertimbangan jenis kelamin, agara, ras, kondisi fisik, 

latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. 

2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan 

masyarakat. 

3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah NKRI yang 

memiliki keragaman sosial budaya. 

4) Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. 
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5) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

peserta didik memiliki indikator esensial: berkomunikasi 

secara efektif dengan peserta didik. 

6) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

sesama pendidik dan tenaga kependidikan. 

7) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. 

d. Kompetensi Profesional 

Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi 

kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang 

menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan 

metodologi keilmuannya. Sub kompetensi dalam kompetensi 

profesional meliputi: 

1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan. 

2) Mengusai standar kompentensi dan kompetensi dasar 

3) Mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. 

4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan 

5) Memanfaatkan TIK. 

Keempat kompetensi tersebut di atas bersifat holistik dan integratif 

dalam kinerja guru. Oleh karena itu, secara utuh sosok kompetensi guru 

meliputi : 

 



65 

 

1) Pengenalan peserta didik secara mendalam; 

2) Penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu maupun bahan ajar 

3) Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses 

dan hasil belajar, serta tindak lanjut untuk perbaikan. 

4) Pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara 

berkelanjutan. 

Keberhasilan suatu pekerjaan sangat ditentukan oleh kinerja. Sama 

halnya dalam dunia pendidikan untuk menciptakan dan menentukan suasana 

pmbelajaran yang kondusif perlu adanya kinerja guru. Suharsaputra 

menyebutkan dalam tataran teknis kualitas kinerja guru akan sangat 

menentukan kualitas hasil pendidikan,  karena  guru  merupakan  pihak  

yang  paling  banyak  bersentuhan lagsung dengan siswa dalam proses 

pendidikan atau pembelajaran di lembaga madrasah. Surakhmad 

memaparkan pengetahuan dasar yang harus dimiliki guru adalah: 

a. Guru harus mengenal setiap siswa. Karakteristik, kebutuhan, minat, 

tingkat kepandaian siswa harus bisa dipahami oleh guru. 

b. Guru harus mempunyai kecakpaan dalam bimbingan terhadap 

siswa. Proses pembelajaran didalamnya terdapat prose sbimbingan. 

Bimbingan ini dilaksanakan sebagai bentuk layanan dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat perkembangan siswa dalam 

pembelajaran.  

c. Guru harus memiliki pengetahuan dan pemahman yang luas 

menganai tujuan pendidikan dna tujuan pembelajran. Hal ini agar 

proses yang dilaksanakannya tidak menyimpang dan sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. 

d. Guru harus mempunyai pengetahuan yang bulat menganai pelajran 

yang dipegangnya dna juga metode-metode yang sesuai.
69
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3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, antara lain, 

kemampuan dan kemauan. Kemampuan tanpa adanya kemauan tidak 

menghasilkan kinerja. Demikian halnya kemauan tanpa disertai kemampuan 

juga tetap tidak menghasilkan  kinerja  optimal.  Menurut  Mulyasa,  yang  

berkaitan dengan  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  atau  

produktivitas,  yaitu faktor teknologi, tata nilai, iklim kerja, derajat 

kesehatan, dan tingkat upah minimal, serta kepemimpinan. 

Menurut  Hanafiah terdapat  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi 

kinerja, yaitu motivasi, budaya madrasah, gaya kepemimpinan, 

fasilitas kerja dan sebagainya.    Sejalan    dengan    pendapat    

tersebut    Sedarmayanti menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi kinerja, antara lain,  (1) sikap  mental  (motivasi  

kerja,  disiplin  kerja,  etika kerja,  dan  budaya kerja),  (2)  

pendidikan,  (3)  keterampilan,  (4)  manajemen  kepemimpinan,  (5) 

tingkat penghasilan, (6) gaji dan kesehatan, (7) jaminan sosial dan 

kesejahteraan, (8) iklim kerja, (9) sarana dan prasarana yang 

memadai, (10) teknologi, dan (11) kesempatan untuk berprestasi.
70

  

 

Kinerja secara umum, menurut Hasibuan dapat diterjemahkan dalam 

penilaian perilaku yang secara mendasar meliputi hal-hal, sebagai 

berikut, (1) Kualitas  kerja,  (2)  kuantitas  kerja,  (3)  pengetahuan  

tentang  pekerjaan,  (4) pendapat atau pernyataan yang disampaikan, 

(5) keputus yang diambil, (6) perencanaan kerja, dan (7) daerah 

organisasi kerja.
71

  

 

Kedua pendapat tersebut merujuk pada variabel yang sama, yakni 

beberapa aspek yang terdapat pada individu, lingkungan dan budaya kerja, 

sarana/prasarana, dan kesejahteraan sebagai motivasi kerja. Jika kinerja 

adalah kualitas dan kuantitas pekerjaan  yang dapat diselesaikan oleh 

seseorang, maka kinerja merupakan keluaran pelaksanaan tugas. Kinerja 
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berpengaruh erat dengan produktivitas karena merupakan indikator dalam 

menentukan bagaimanan upaya untuk mencapai tingkat produktivitas yang 

tinggi dalam organisasi. 

Menurut Mulyasa sedikitnya terdapat sepuluh faktor yang dapat 

meningkatkan kinerja guru, baik faktor internal maupun eksternal: 

“Kesepuluh faktor tersebut adalah: (1) dorongan untuk bekerja, (2) 

tanggung jawab terhadap tugas, (3) minat terhadap tugas, (4) 

penghargaan terhadap tugas, (5) peluang untuk berkembang, (6) 

perhatian dari kepala sekolah, (7) hubungan interpersonal dengan 

sesama guru, (8) MGMP dan KKG, (9) kelompok diskusi terbimbing 

serta (10) layanan perpustakaan”.
72

 

 

Selanjutnya pendapat lain juga dikemukakan oleh Surya tentang faktor 

yang mempengaruhi kinerja guru.  

“Faktor mendasar yang terkait erat dengan kinerja profesional guru 

adalah kepuasan kerja yang berkaitan erat dengan kesejahteraan guru. 

Kepuasan ini dilaterbelakangi oleh faktorfaktor: (1) imbalan jasa, (2) 

rasa aman, (3) hubungan antar pribadi, (4) kondisi lingkungan kerja, 

(5) kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan diri”.  

 

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, faktor-faktor yang 

menentukan tingkat kinerja guru dapat disimpulkan antara lain: (1) tingkat 

kesejahteraan (reward system); (2) lingkungan atau iklim kerja guru; (3) 

desain karir dan jabatan guru; (4) kesempatan untuk berkembang dan 

meningkatkan diri; (5) motivasi atau semangat kerja; (6) pengetahuan; (7) 

keterampilan dan; (8) karakter pribadi guru. 
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4. Penilaian  kinerja guru 

Yamin  dan  Maisah  berpendapat  bahwa  kinerja  guru  menyangkut 

semua kegiatan atau tingkah laku yang dialami guru, jawaban yang mereka 

buat, untuk memberi hasil atau tujuan. Kinerja guru  yang baik pada 

suatu instansi terlihat dari kehadiran guru di kelas, kesungguhan mengajar 

dengan disertai dedikasi dan semangat yang tinggi, serta diiringi rasa 

senang. Berdasarkan  penjelasan  dan  beberapa  pendapat  teori  di  atas,  

yang  dimaksud dengan kinerja guru dalam penelitian ini merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas 

pembelajaran sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Ukuran 

kinerja dikatakan baik jika dapat ditinjau dari berbagai faktor. Ukuran 

kinerja guru dalam penelitian ini tertuang pada kualitas hail kerja, ketepatan 

waktu prakarsa kemampuan penguasaan materi dan metode, serta  

komunikasi  secara  efektif  atau  kemampuan  penyampaian  materi  dalam 

rangka membantu meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

Berkenaan dengan standar kinerja guru dalam buku panduan penilaian 

kinerja guru oleh pengawas menjelaskan bahwa: “Standar kinerja guru 

itu berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya 

seperti: (1) bekerja dengan siswa secara individual, (2) persiapan dan 

perencanaan pembelajaran, (3) pendayagunaan media pembelajaran, 

(4) melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar, dan (5) 

kepemimpinan yang aktif dari guru”.
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UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 

39 ayat (2), menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional 

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

                                                           
73

  Depatremen Pendidikan Nasional, Buku Pedoman Penilaian Kinerja Guru, 2012 



69 

 

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi 

pendidik pada perguruan tinggi. Keterangan lain menjelaskan dalam UU 

No. 14 Tahun 2005 Bab IV Pasal 20 (a) tentang Guru dan Dosen 

menyatakan bahwa standar prestasi kerja guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas pokok guru tersebut yang 

diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar merupakan bentuk kinerja 

guru. Kinerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Penilaian kinerja 

guru merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengetahui atau 

memahami tingkat kinerja guru satu dengan tingkat kinerja guru yang 

lainnya atau dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.  

Hani Handoko menjelaskan bahwa, “penilaian prestai kerja 

(performance appraisal) adalah proses melalui mana organisasi-

organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerjakaryawan”. 

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna 

mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena 

adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya 

manusia yang ada dalam organisasi.
74

 

 

Terdapat berbagai model instrumen yang dapat dipakai dalam 

penilaian kinerja guru. Namun demikian, ada dua model yang paling sesuai 

dan dapat digunakan sebagai instrumen utama, yaitu skala penilaian dan 

lembar observasi atau penilaian. Skala penilaian mengukur penampilan atau 

perilaku orang lain melalui pernyataan perilaku dalam suatu kontinum atau 
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kategori yang memiliki makna atau nilai. Observasi merupakan cara 

mengumpulkan data yang biasa digunakan untuk mengukur tingkah laku 

individu ataupun proses. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Judul Penelitian “Pengaruh  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah,  

Budaya Sekolah dan Kinerja Guru terhadap Efektivitas Sekolah di 

SMA Kabupaten Pringsewu” yang dilakukan oleh Nurafifah pada 

Prorgam Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2012. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah 

berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sekolah sebesar 34,66%, 

budaya sekolah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sekolah 

sebesar 21,23% dan kinerja guru berpengaruh signifikan terhadap 

efektivitas sekolah sebesar 17,97%. Kepemimpinan kepala sekolah, 

budaya sekolah dan kinerja guru secara bersama- sama berpengaruh 

signifikan terhadap efektivitas sekolah sebesar 73,86% 

2. Penelitian dengan Judul “Kontribusi Kompetensi Guru dan Kemampuan 

Manajerial Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru dan Pembelajaran 

pada MAN di Kota Surakarta” yang dilakukan oleh Fadjeri pada 

Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 

2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontribusi 

kompetensi guru dalam pembelajaran, terdapat pula kontribusi 

kemampuan manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam 

pembelajaran dan terdapat kontribusi kompetensi guru dan kemampuan 
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manajerial kepala sekolah sebesar 58,5%. 

3. Judul Penelitian “Pengaruh Budaya Organisasi dalam meningkatkan 

mutu layanan pendidikan di MAN Godean Sleman Yogyakarta” oleh 

Ulfa Laili Qodriyah pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Tahun 2015. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa budaya 

organisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mutu layanan 

pendidikan di MAN Godean Sleman Yogyakarta. 

 

C. Kerangka Teoritik 

Kerangka pikir merupakan penjelasan pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat berdasarkan teori-teori yang ada, sehingga akan 

memberikan gambaran utuh pengaruh antarvariabel tersebut. 

1. Pengaruh budaya organisasi terhadap Mutu Proses Pembelajaran 

 

Budaya organisasi yang kuat akan mempengaruhi setiap perilaku. Hal 

itu tidak hanya membawa dampak pada keuntungan organisasi madrasah 

secara umum, namun  juga  akan  berdampak pada  perkembangan  

kemampuan  dan  efektivitas kerja  guru  itu  sendiri.  Budaya  juga  

dapat  mempengaruhi  sikap  dan  prilaku anggota organisasi termasuk 

sikap guru yang memiliki efek positif yang konsisten terhadap  prestasi  

siswa.  Karena  madrasah  yang  efektif  adalah  madrasah  yang 

memiliki output  yang baik sehingga apabila budaya organisasi  yang 

kondusif tersebut  sudah  mempengaruhi  seluruh  komponen  madrasah  

maka  secara  tidak langsung akan mempengaruhi Mutu Proses 

Pembelajaran di madrasah. 
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2. Pengaruh kinerja guru terhadap Mutu Proses Pembelajaran 

 

Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam mengatur atau 

memimpin, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran,  melakukan  pembimbingan,   menila,  dan  

mengevaluasi  dalam rangka membantu meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik. Keberadaan guru merupakan pelaku utama sebagai 

fasilitator penyelengaraan proses belajar mengajar. Tingkatan 

oprasional, guru merupakan penentu keberhasilan  pendidikan  melalui  

kinerjanya. Guru  merupakan  sumber  daya manusia yang mampu 

mendayagunakan faktor-faktor lainnya sehinga terciptalah proses belajar 

mengajar yang bermutu dan menjadi salah satu faktor yang menentukan 

mutu pendidikan. Oleh sebab itu, kinerja guru yang yang berkualitas 

akan menentukkan tingkat kualitas hasil pembelajaran dan akan 

menentukan madrasah tersebut merupakan madrasah yang efektif. 

3. Pengaruh Budaya organisasi dan kinerja guru bersama-sama terhadap 

Mutu Proses Pembelajaran 

 

Variabel Budaya organisasi madrasah dan kinerja guru secara bersama-

sama akan di teliti seberapa jauh memberikan pengaruh terhadap 

variabel Mutu Proses Pembelajaran. Kedua variabel tersebut akan diukur 

sejauh mana mampu memberikan pengaruh kepada variabel Mutu 

Proses Pembelajaran. Berdasarkan paparan di atas dapat kita simpulkan 

kerangka teoritik pengaruh budaya organisasi dan kinerja guru terhadap 

Mutu Proses Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Bandar 

Lampung dapat kita rumuskan pada gambar berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Teoritik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Ha (Hipotesis Alterbatif) 

a. Ada pengaruh Budaya organisasi madrasah terhadap Mutu Proses 

Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung 

b. Ada pengaruh kinerja guru terhadap Mutu Proses Pembelajaran 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung 

c. Ada pengaruh Budaya organisasi madrasah dan kinerja terhadap 

Mutu Proses Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota 

Bandar Lampung 

2. Ho (Hipotesis Nihil) 

a. Tidak ada pengaruh Budaya organisasi madrasah terhadap Mutu 

Proses Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar 

Lampung 

 

 

X1 

Budaya Organisasi 

X2 

Kinerja Guru 

 

Mutu  Proses 

Pembelajaran 
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b. Tidak ada pengaruh kinerja guru terhadap Mutu Proses 

Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kota Bandar Lampung 

c. Tidak ada pengaruh Budaya organisasi madrasah dan kinerja 

terhadap Mutu Proses Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Negeri di 

Kota Bandar Lampung 




