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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peran penting dalam upaya meningkatkan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Pelaksanaan pendidikan diharapkan mampu 

meningkatkan mutu pendidikan. Upaya meningkatkan sumber daya manusia 

dapat dilakukan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut peningkatan mutu 

pada sektor pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilaakukan dengan 

melakukan perbaikan, perubahan dan pembaharuan terhadap faktor – faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. 

Guru sebagai tenaga pendidika memilki peranan yang sangat penting 

dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut 

dikarnakan guru mendidik dan mengajar siswa di kelas yang nantinya akan 

menjadi tenaga kerja atau sumber daya manusia setelah menyelesaikan 

sekolahnya. Guru adalah ujung tombak dari pendidikan itu sendiri. 

Seorang guru haruslah memiliki karakteristik yang disenangi siswa, 

diantaranya yaitu demokrasi, suka bekerjasama, baik hati, sabar, adil, 

konsisten, bersifat terbuka, suka menolong, ramah – tamah, suka humor, 

memiliki macam ragam minat, menguasai bahan pelajaran, fleklsibel, dan 
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menaruh minat yang baik kepada siswanya.
1
 jika karakteristik tadi di terapkan 

dengan baik oleh guru, bukan tidak mungkin proses belajar mengajar akan 

menyenangkan bagi guru dan murid. 

 Mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.
2
 Prinsip 

tersebut sangatlah jelas bahwa guru harus memiliki komitmen untuk dapat 

meningkatkan mutu pendidikan, dan secara tidak langsung guru haruslah dapat 

meningkatkan mutu pendidikan, dan secara tidak langsung guru haruslah dapat 

melaksanakan kewajiban mengajar di dalam kelas dengan sebaik mungkin agar 

siswa dapat memahami lebih baik sehingga mutu atau kualitas juga akan 

meningkat. 

Guru berkewajiban bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas 

pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau 

latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam 

pembelajran.
3
 Guru haruslah melakukaan penilaian secara objektif,karna kalau 

seorang guru bertindak subjektif dalam proses pembelajaran maka siswa akan 

merasa ada pilih kasih dari penilaian guru dan mengakibatkan siswa merasa 

terabaikan sehingga dapat menurunkan semangat belajar siswa yang 

mengakibatkan penurunan terhadap pemahaman siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Kinerja  guru diharapkan oleh semua pihak sekolah agar mampu 

memberikan kontribusi yang maksimal seehingga hasil yang akan dicapai 

                                                 
1
Kunandar, Guru Profesional : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (ktsp) 

dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada,2007 ),h.62. 
2
Undang – Undang Republik Indonesia,  Guru  Dan  Dosen (Bandung : Citra Umbara, 2009 

) h. 6 
3
Ibid, h. 12 
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memuaskan. Ketika guru mampu melaksanakan tugas dengan baik dan 

dilaksanakan secara tepat waktu dapat berpengaruh pada keberlangsungan 

proses belajar mengajar. Dalam proses belajar sebaiknya guru tidak monoton 

dalam menyampaikan materi, karna hal itu dapat mempengaruhi pola fikir 

siswa yang mengikuti pelajaran. Saat penyampaian materi dilakukan secara 

monoton siswa akan merasa bosan dan akhirnya malas untuk mengikuti 

pelajaran. Guru haruslah mencari metode yang tepat dan bervariasi agar siswa 

tidak merasa bosan ketika dalam proses pembelajaran. 

Kinerja guru juga dipengaruhi oleb berbagai faktor, baik internal maupun 

eksternal yang sama – sama mempengaruhi kinerja guru. Faktor internal 

kinerja guru adalah faktor yang datang dari dalam diri guru, contohnya ialah 

keterampilan, kemampuan, kepribadian, persepsi,motivasi menjadi guru, 

pengalaman lapangan, dan latar belakang keluarga. Sedangkan faktor ekstrernal 

guru adalah faktor yang datang dari luar diri guru yang dapat mempengaruhi 

kinerjanya, contohnya ialah gaji, sarana dan prasarana, lingkungan kerja fisik, 

dan kepemipinan. Faktor – faktor eksternal tersebut sangat penting untuk di 

perhatikan karena pengaruhnya cukup kuat terhadap guru. Setiap hari, faktor – 

faktor tersebut akan terus – menerus mempengaruhi kinerja guru sehinggga 

lebih dominan dalam menentukan seberapa baik kinerja guru dalam 

melaksanakan tugasnya.
4
  

Kinerja guru selain dipengaruhi oleh faktor – faktor di atas juga dapat 

dipengaruhi oleh budaya atau kultur organisasi sekolah. Budaya atau kultur 

                                                 
4
Barnawi dan Muhammad Arifin, Kinrja Guru Profesional, (Yogjakarta : Ar – Ruzz 

Media,2002), h. 43. 



4 

 

 

 

organisasi merupakan kesepakatan bersama tentang nilai - nilai yang dianut 

bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua organisasi yang 

bersangkutan. Budaya inilah yang nantinya akan berperan dalam menentukan 

struktur dan berbagai sistem operasional yang menghasilkan norma – norma, 

peraturan – peraturan, dan berinteraksi di dalam organisasi. 

Budaya organisasi sesungguhnya tumbuh karena diciptakan dan 

dikembangkan oleh individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi, dan 

diterima sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankan dan diturunkan kepada 

setiap anggota baru. Nilai-nilai tersebut digunakan sebagai pedoman bagi 

setiap anggota selama mereka berada dalam lingkungan organisasi tersebut, 

dan dianggap sebagai ciri khas yang membedakan sebuah organisasi dengan  

organisasi  lainnya.
5
 Selain itu menurut Harrison dan stoke mengatakan budaya 

organisasi adalah pola kepercayaan, nilai, mitos para anggota suatu organisasi, 

yang mempengaruhi perilaku semua individu dan kelompok dalam organisasi. 

Budaya organisasi disuatu sekolah juga berpengaruh dalam pelaksanaan 

kehidupan sekolah, seperti keputusan yang akan diambil oleh sekolah dan 

bagaimana perilaku anggota organisasinya.
6
  

Budaya organisasi pada umumnya merupakan pernyataan filosofis, dapat 

difungsikan sebagai tuntutan yang mengikat para guru karena dapat dijadikan 

sebagai peraturan dan ketentuan-ketentuan yang diterapkan di sekolah. Budaya 

organisasi di  lingkungan  sekolah  juga  memberikan  dampak  bagi  kinerja  

guru,  dimana budaya kerja tersebut sangat erat kaitannya dalam meningkatkan 

                                                 
5
 Erni  R. Ernawan, Organizational  Culture: Budaya Organisasi dalam Perspektif Ekonomi 

dan Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2011)h. 192 
6
 Ibid,  h. 74. 
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kinerja guru, sebab dengan terciptanya budaya kerja yang baik serta 

ditunjang oleh adanya kerja sama dengan sesama guru, maka akan dapat 

dicapai hasil yang dapat meningkatkan kinerja guru. Dengan dicapainya 

tingkat kinerja yang baik maka harapan untuk menjadikan mutu sekolah lebih 

baik akan dapat dicapai. Kinerja guru akan dapat meningkat dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas. 

Paparan ini menjelas bahwa kinerja guru sangat dipengaruhi oleh budaya 

organisasi karna budaya organisasi merupakan suatu nilai – nilai yang 

disepakati bersama oleh semua organisasi yang membentuk prilaku dari 

anggota organisasi itu sendiri. 

SMA Negeri Plus Provinsi Riau merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang beralamatkan di Jl. Kubang Raya Kabupaten Kampar. SMA 

Negeri Plus Provinsi Riau adalah salah satu sekolah unggulan di Provinsi Riau 

yang mendapat perhatian khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau secara 

langsung..berdasarkan pengamatan awal ( studi pendahuluan ) yang penulis 

lakukan, terdapat beberapa gejala – gejala yang peneliti jumpai diantaranya 

yaitu : 

1. Terdapat komunikasi yang terjalin baik antara sesama guru dan pimpinan. 

2. Terdapat kegiatan sekolah yang dilakukan secara bersama warga sekolah 

untuk meningkatkan kebersamaan antar  warga sekolah. 

3. Terdapat kedisiplinan tinggi Yang diterapkan  pada warga Sekolah 

Menengah Atas Negri Plus Provinsi Riau. 
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4. Terdapat variasi antara guru yang datang tepat waktu dan terlambat. 

5. Masih terdapat guru yang meninggalkan jam pelajaran ditengah 

pembelajaran. 

6. Kegiatan perencanaan pembelajran masih belum optimal dan masih ada 

beberapa guru yang dalam melaksanakan program pembelajaran belum 

mempersiapkan administrasi guru seperti program tahunan, program 

semester, silabus serta rencana program pembelajaran dan alat evaluasi 

belajar siswa. 

Berdasarkan uraian gejala – gejala di atas, maka penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja Guru di Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Provinsi 

Riau”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar dalam penelitian ini dapat dipahami dengan jelas, maka penulis 

merasa perlu memberikan beberapa penegasan istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini. Istilah – istilah tersebut antara lain :  

1. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah sekumpulan nilai – nilai dan kepercayaan 

yang telah di sepakati secara bersama oleh seluruh elemen organisasi untuk 

membantu mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan yang 

berhubungan dengan struktur formal dan informal di dalam lingkungan 
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organisasi, sehingga akan menjadi sebuah aturan di dalam organisasi 

tersebut. 

2. Kinerja Guru 

Kinerja guru dapat diartikan sebagai prestasi guru atau dengan kata 

lain hasil kerja guru dalam periode masa tertentu dalam melaksankan 

tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala – gejala yang telah 

dikemukakan diatas, maka dapat di identifikasikan masalah- masalah 

sebagai berikut: 

a. Budaya organisasi di SMA Negeri Plus Provinsi Riau. 

b. Apa faktor yang mempengaruhi budaya organisasi di SMA Negeri Plus 

Provinsi Riau. 

c. Kinerja guru di SMA Negeri Plus Provinsi Riau. 

d. Apa faktor yang mempengaruhi kinerja guru di SMA Negeri Plus 

Provinsi Riau. 

e. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru di SMA Negeri Plus 

Provinsi Riau. 
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2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas menunjukkan bahwa 

persoalan-persoalan yang mengitari fokus kajian ini cukup luas. Mengingat 

keterbatasan kemampuan peneliti melakukan kajian, maka kajian ini hanya 

menfokuskan pada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru di 

Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riau. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana budaya organisasi di SMA Negeri Plus Provinsi Riau? 

b. Seberapa tinggi kinerja guru di SMA Negeri Plus Provinsi Riau? 

c. Apakah Terdapat Pengaruh Yang Signifikan Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja Guru Di SMA Negeri Plus Provinsi Riau ? 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk Mengetahui Budaya Organisasi Di SMA Negeri Plus Provinsi 

Riau. 

b. Untuk Mengetahui Kinerja Guru Di SMA Negeri Plus Provinsi Riau. 

c. Untuk Mengetahui Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru 

di SMA Negeri Plus Provinsi Riau. 
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2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program 

sarjana srata satu (S1) pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam 

Konsentrasi Administrasi Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN SUSKA RIAU. 

b. Bagi ilmu pengetahuan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu manajemen pendidikan 

umumnya dan khususnya terhadap pengaruh budaya orgnisasi terhadap 

kinerja guru di SMA Negeri Plus Provinsi Riau. 

c. Bagi SMA Negeri Plus Provinsi Riau, Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan motivasi . bagi guru dan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja di SMA Negeri Plus Riau.   

 


