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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Konsep Budaya Organisasi 

a. Pengertian Budaya Organisasi 

Budaya mengambarkan cara kita melakukan segala sesuatu. 

Budaya menampakkan diri dalam pola komunikasi, kegiatan, dan prilaku 

yang berfungsi sebagai model bagi tindakan penyesuaian diri dalam suatu 

sistem organisasi tertentu yang menjadi budaya organisasi.jadi budaya 

adalah suatu konsep yang membangkitkan minat dan berkenaan dengan 

cara manusia hidup, belajar berfikir, merasa, mempercayai dan 

mengusahakan apa yang patut menurut budayanya.
7
 

Setiap orgnisasi dan setiap usaha memiliki budayanya sendiri yang 

tercermin dari perilaku anggotanya, para karyawannya, kebijakan – 

kebijakannya, peraturan – peraturannya yang membentuk budaya 

organisasi.
8
 

Robbins mengatakan budaya organisasni merupakan nilai – nilai 

dominan yang di sebarluaskan dalam organisasi yang di jadikan sebagai 

filosofi kerja karyawan, yang menjadi panduan bagi kebijakan organisasi 

                                                 
7
Saiful Sagala, Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan ( Bandung : 

Alfabeta,2008), h.111. 
8
Irien Volinda Anggraini, Pengaruh Budaya dan Iklim Organisasi terhadap Komitmen dan 

Kinerja Dosen ( Pekanbaru :LP2M  UIN SUSKA,2014) h. 9.  
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dalam mengelola karyawan dan konsumen.
9
 Davis mengatakan budaya 

organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai – nilai organisasi yang 

dipahami, dijiwai dan di praktekkan oleh organisasi sehingga pola 

tersebut memberikan arti tersendiri dan dasar aturan berperilaku dalam 

organisasi.
10

 

Sedangkan menurut Daniel R. Mengatakan budaya organisasi 

adalah nilai- nilai, keyakinan dan prinsip – prinsip dasar yang merupakan  

merupakan landasan bagi sistem dan praktek – praktek manajemen serta 

perilaku yang meningkatkan dan menguatkan prinsip – prinsip tersebut.
11

  

Dari ketiga pengertian tersebut, tersirat bahwa budaya organisasi  

mengandung nilai dan norma dimana di dalamnya terkandung unsur – 

unsur saling mengikat antara satu dengan yang lain diantaranya adalah 

ilmu, keyakinan, prinsip dan filsafat yang harus dipatuhi oleh setiap 

anggota organisasi agar lingkungan kerja menjadi kondusif dan tujuan 

organisasipun dapat tercapai yang sesuai yang diharapkan. 

b. Karakteristik Budaya Organisasi 

Umar Nimran dalam bukunya menyebutkan bahwa ciri – ciri 

budaya orgnisasi adalah :  

1. Di pelajari 

2. Dimiliki bersama 

                                                 
9
Asri laksmi,Riani, Budaya Organisasi ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011 ),h. 7. 

10
Andreas Lako, Kepemimpinan dan Kinerja Organisas: Isu Teori dan Solusi 

(Yogyakarta: Amara Books, 2004), h. 29. 
11

 Asri laksmi, Riani,Op. Cit, h.6. 
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3. Dan diwariskan dari generasi kegenerasi.
12

 

Dalam literatur lain menyebutkan bahwa ciri – ciri budaya 

organisasi adalah : 

1. Percaya pada bawahan. 

2. Komunikasi terbuka. 

3. Kepemimpinan yang sportif. 

4. Otoritas karyawan. 

5. Pembagian informasi. 

6. Mempunyai tujuan untuk mencapai hasil yang tinggi.
13

 

Menurut Robbins, terdapat beberapa karakteristik yang apabila 

dicampurkan dan dicocokkan, akan menjadi budaya yaitu : 

1. Inisiatif individu, yaitu sejauhmana organisasi memberikan kebebasan 

kepada setiap pegawai dalam mengemukakan pendapat atau ide – ide 

yang di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Inisiatif individu 

tersebut perlu dihargai oleh kelompok atau pimpinan suatu organisasi 

sepanjang menyangkut ide untuk memajukan dan mengembangkan 

organisasi. 

2. Toleransi terhadap tindakan beresiko yaitu sejauhmana para pegawai 

dianjurkan untuk dapat bertindak agresif, inovatif dan mengambil 

resiko dalam mengambil kesempatan yang dapat memajukan dan 

mengembangkan organisasi. Tindakan yang beresiko yang dimaksud 

                                                 
12

 Umar Nimran, Perilaku Organisasi, ( Surabaya : Citra Media, 1997 ) . H. 121 
13

 Amin Widjaja Tunggal, Manajemen  Suatu  Pengantar, ( jakarta : PT. Rhineka Cipta, 

1993),h. 234. 
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adalah segala akibat yang timbul dari pelaksanaan tugas dan fungsi 

yang dilakukan oleh pegawai. 

3. Pengarahan yaitu sejauhmana pimpinan suatu organisasi dapat 

menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan yang di inginkan, 

sehingga para pegawai mengarah pada pencapaian tujuan 

organisasi.sasaran dan harapan tersebut jelas tercantum dalam visi dan 

misi. 

4. Integrasi yaitu sejauhmana suatu organisasi dapat mendorong unit – 

unit organisasi untuk bekerja dengan cara yang terkordinasi. 

5. Dukungan manajemen yaitu sejauhmana para pimpinan organisasi 

dapat memberikan komunikasi atau arahan, bantuan serta dukungan 

yang jelas terhadap pegawai. Dukungan tersebut dapat berupa adanya 

upaya pengembangan kemampuan para pegawai seperti mengadakan 

pelatihan. 

6. Kontrol yaitu adanya pengawasan dari para pimpinan organisasi 

terhadap para pegawai dengan menggunakan peraturan – peraturan 

yang telah ditetapkan demi kelancaran organisasi. 

7. Sistem imbalan, sejauhmana alokasi imbalan ( seperti kenaikan gaji, 

promosi, dan sebagainya ) didasarkan atas prestasi kerja pegawai, 

bukan sebaliknya di dasarkan atas senioritas, sikap pilih kasih, dan 

sebagainya. 

8. Toleransi terhadap konflik yaitu sejauhmana para pegawai di dorong 

untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka guna 
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kemajuan organisasi, dan bagaimana pula tanggapan organisasi 

terhadap konflik tersebut.
14

 

9. Pola komunikasi yaitu  sejauhmana komunikasi dalam organisasi yang 

dibatasi oleh hirarki kewenangan yang formal dapat berjalan baik. 

Sedangkan Deal dan Kenedy mengemukakan beberapa ciri budaya 

organisasi sebagai berikut : 

1. Anggota – anggota organisasi loyal terhadap organisasi, tahu dan jelas 

apa tujuan organisasi serta mengerti perilaku mana yang di pandang 

baik dan tidak. 

2. Pedoman bertingkah laku bagi orang – orang di dalam organisasi 

digariskan dengan jelas, dimengerti, dipatuhi dan dilaksanakan 

sehingga orang yang bekerja menjadi kohesif. 

3. Nilai – nilai yang dianut organisasi tidak hanya berhenti pada slogan, 

tetapi di hayati dan dinyatakan dalam tingkah laku sehari  - hari secara 

konsisten oleh semua yang bekerja dalam perusahaan baik, yang 

berpangkat tinggi sampai yang berpangkat rendah. 

4. Organisasi memeberikan tempat khusus pada pahlawan perusahaan 

dan secara sistematis menciptakan bermacam tingkat pahlawan, 

misalnya, pramujual terbaik tahun ini, pemberian saran terbaik, dan 

sebagainya. 

5. Dijumpai banyak ritual, mulai yang sangat sederhana sampai dengan 

ritual yang mewah, pemimpin selalu hadir acara ritual – ritual ini.
15
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 Moh Pabundu, Tika, Budaya Organisasi  dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, ( Jakarta 

: PT. Bumi Akasara,2006 ), h. 10. 
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Meskipun ciri – ciri budaya organisasi yang dikemukakan para ahli 

yang telah di paparkan di atas telah dapat mengukur dalam 

mengambarkan budaya yang terdapat dalam sebuah organisasi, namun 

tidak semua ciri – ciri budaya organisasi tersebut ada dalam sebuah 

lembaga pemerintahan seperti sekolah negeri. Dalam organisasi 

pemerintahan seperti halnya sekolah terdapat beberapa ciri – ciri budaya 

organisasi yang tidak menonjol atau sifatnya sama bila dibandingkan 

antara suatu organisasi pemerintahan dengan organisasi pemerintahan 

lainnya.  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada SMA Negeri 

Plus Provinsi Riau, ciri – ciri budaya organisasi atau karakteristik budaya 

organisasi yang ada pada organisasi tersebut, yaitu, anggota organisasi 

yang loyal pada organisasinya,inisiatif individu, pedoman bertingkah 

laku, pengarahan,  dukungan manajemen terhadap anggota organisasi, 

kontrol, ritual yang dilakukan baik secara sederhana ataupun tidak dan 

pola komunikasi. 

c. Peran dan Fungsi Budaya Organisasi 

Wheelen dan Hunger yang dikutip dari Nimran, secara spesifik 

mengemukakan peran penting yang dimainkan oleh budaya organisasi, 

yaitu : 

 

 

                                                                                                                                      
15

  Ibid, h. 110.   
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1. Membantu menciptakan rasa memiliki jati diri bagi anggota. 

2. Dapat dipakai untuk mengembangkan keterikatan pribadi dengan 

organisasi. 

3. Membantu stabilitas organisasi sebagai suatu sistem sosial. 

4. Menyajikan pedoman prilaku, sebagai hasil dan norma – norma 

prilaku yang sudah terbentuk.
16

 

Robins mengemukakan lima fungsi dari budaya organisasi yaitu: 

1. Membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. 

2. Meningkatkan sense of identity anggota. 

3. Meningkatkan komitmen bersama. 

4. Menciptakan stabilitas sistem sosial. 

5. Mekanisme pengendalian yang terpadu dan membentuk sikap dan 

prilaku karyawan.
17

  

Budaya organisasi juga berfungsi untuk mempromosikan sistem 

stabilitas sosial, yang mana mencerminkan taraf dimana lingkungan kerja 

dirasakan positif dan mendukung, konflik dan perubahan yang dapat 

diatur secara efektif. Sehingga pada akhirnya budaya organisasi berfungsi 

membentuk prilaku dengan membantu para manajer merasakan 

keberadaanya, membantu para karyawan memahami mengapa organisasi 

                                                 
16

  Nimran, Op cit,  h. 121. 

17
 Aan Komariah  dan Cepi Triatna, Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif, ( Jakarta 

: Bumi Aksara, 2005), h. 109 – 110. 
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melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana organisasi 

mencapai tujuan jangka panjangnya.
18

 

d. Faktor Yang Mempengaruhi Budaya Organisasi 

Budaya organanisasi dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :  

1. Pengaruh eksternal yang luas ( broad external infuences ), mencakup 

faktor – faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat 

dikendalikan oleh organisasi, seperti: lingkungan alam ( adanya empat 

musim atau iklim tropis saja ) dan kejadian – kejadian bersejarah yang 

membantu masyarakat ( sejarah raja – raja dengan nilai – nilai feudal 

). 

2. Nilai – nilai masyarakat dan budaya nasional ( social values and 

national culture ), keyakinan –keyakinan dan nilai – nilai yang 

dominan dari masyarakat luas ( misalnya kebebasan individu, 

kolektivitasme, kesopansantunan, kebersihan dan sebagainya ). 

Unsur – unsur khas dari organisasi (organization specific elements), 

organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya, dalam usaha 

mengatasi masalah eksternal maupun masalah internal organisasi akan 

mendapat penyelesaian – penyelesaian yang berhasil. Penyelesaian yang 

merupakan ungkapan dari nilai – nilai dan keyakinan – keyakinan. 

Keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebut merupakan dasar bagi 

tumbuhnya budaya organisasi.
19

 

 

                                                 
18

Ibid, h. 19. 
19

Ibid, h. 12- 13. 
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2. Konsep Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja Guru 

Kata kinerja merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu dari 

kata performance dari kata to perform yang berarti menampilkan atau 

melaksanakan. Performance berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, 

pencapaian kerja, untuk kerja, atau penampilan kerja.
20

 

Menurut barnawi dan mohammad arifin, kinerja guru dapat 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas 

pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya 

berdasarkan standar kinerja yang telah di tetapkan selama priode tertentu 

dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan. Kinerja guru dapat dilihat 

dan di ukur berdasarkan spesifikasi kompetensi yang harus dimiliki 

guru.
21

 

b. Indikator Kinerja Guru 

Guru memegang peran vital dalam perputaran roda pendidikan, 

dimana guru memiliki banyak tugas pokok dan fungsi yang begitu 

kompleks sehingga guru dituntut untuk mampu menjalakan seluruh tugas 

serta fungsi yang ada. Tugas pokok dan fungsi guru sebagaimana tertera 

dalam Undang – Undang  No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 

pada pasal 35 ayat 1 bahwa, “ beban kerja guru mencakup kegiatan 

pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, 

menilai pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik serta 

                                                 
20

Barnawi dan muhammad arifin,Op.  Cit , h. 11. 
21

Ibid,  h. 13 – 14. 
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melaksanakan tugas tambahan”. Selain beban kerja tersebut terdapat 

beban kerja lainnya bagi guru, yaitu tugas administrasi. 

Tugas guru dalam administrasi sekolah telah tercantum dalam 

peraturan pemerintah No. 38 tahun 1992, pasal 20 disebutkan bahwa “ 

tenaga pendidikan yang akan ditugaskan untuk bekerja sebagai pengelola 

satuan pendidikan dan pengawas pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah dipilih dari kalangan guru”. Dalam peraturan pemerintah ini 

jelas bahwa guru ditugaskan dalam administrasi sekolah bahkan dalam 

makna tersirat guru diwajibkan bersungguh – sungguh dalam memahami 

administrasi sekolah. 

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja guru di 

dalam penelitian ini mengacu kepada tugas pokok dan fungsi guru sesuai 

dengan undang – undang guru dan dosen serta peraturan pemerintah yang 

menjelaskan terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi guru sebagai 

berikut: 

1. Tugas pembelajaran 

Guru sebagai pengajar minimal memiliki empat kemampuan, 

yaitu merencanakan proses belajar mengajar, melaksanakan dan 

memimpin atau mengelola proses belajar mengajar, menilai kemajuan 

proses belajar mengajar dan menguasai bahan pelajaran.
22
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 Udin Syaifuddin Saud, Pengembangan  Profesi Guru, ( Bandung : Alfabeta, 2008 ), h. 
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2. Tugas pembimbing 

Guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas dan 

memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang 

dihadapi. Tugas ini merupakan aspek mendidik, karena tidak hanya 

berkenaan dengan pengetahuan tetapi juga menyangkut 

pengembangan kepribadian dan pembentukan nilai – nilai siswa.
23

 

Dalam pelaksanaan pembimbingan, guru harus melakukan empat hal 

berikut : 

a) Guru merencanakan tujuan bimbingan dan mengidentifikasi 

kompetensi yang ingin dicapai. 

b) Guru harus melibatkan siswa dalam pembelajaran. 

c) Guru harus memaknai kegiatan pembelajaran. 

d) Guru harus melakukan penilaian. 

3. Tugas Administrasi 

Selain mengajar guru juga memainkan peran dalam administrasi 

pendidikan, berikut ini akan di uraikan  dan dijelaskan tugas guru 

dalam administrasi sekolah, yaitu:
24

 

a) Guru terlibat dalam administrasi kurikulum yaitu meliputi: 

penyusunan kurikulum, pedoman pelaksanaan teknis, dan 

pengembagan kurikulum. 

                                                 
23

 Nana Sudjana,  Dasar – Dasar Poses Belajar Mengajar, ( Bandung : Sinar Baru,1989), h. 

15.  
24

 Nur Ulil Amri, Peran Guru dalam Administrasi Pendidikan, ( 

http://amrhy.blogspot.co.id/2014/06/peran-guru-dalam-administrasi-pendidikan.html?m=1 diakses 

pada tanggal 14 april 2018 pukul. 21:00 WIB.) 

http://amrhy.blogspot.co.id/2014/06/peran-guru-dalam-administrasi-pendidikan.html?m=1
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b) Guru terlibat dalam administrasi kesiswaan yang meliputi : 

penerimaan, pembinaan, serta penamatan program siswa di sekolah. 

c) Guru terlibat dalam administrasi sarana dan prasarana yang 

meliputi dari perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, 

pemeliharaan , hingga inventarisasi sarana prasarana. 

d) Guru terlibat dalam administrasi personal , yang meliputi : 

membuat buku induk pegawai, mempersiapkan usul kenaikan gaji 

dan pangkat pegawai, membuat laporan data guru dan pegawai 

sekolah, dan sebagainya. 

e) Guru terlibat dalam administrasi keuangan, yang meliputi : 

perencanaan, peggunaan, serta pelaporan dan pertanggung jawaban 

keuangan sekolah. 

f) Guru terlibat dalam administrasi hubungan sekolah dengan 

masyarakat, yang meliputi : membantu sekolah dalam 

melaksanakan teknik humas, membuat dirinnya lebih baik dalam 

masyarakat. 

4. Tugas Tambahan 

Tugas utama guru di sekolah adalah melaksanakan rangkaian 

pembelejaran, idealnya seorang guru harus menyelesaikan tugas utama 

itu terlebih dahulu. Jika tidak demikian maka akan terjadi tumpang 

tindih antara tugas utama dengan tugas tambahan yang mengakibatkan 

terabaikannya tugas utama guru karna tugas tambahan. Tugas 

tambahan pada guru berfungsi sebagai pengembangan profesi guru. 
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Tugas tambahan ini tidak wajib diambil guru apabila dapat 

mengganggu tugas utama guru,tugas tambahan guru di sekolah antara 

lain mnjadi, kepala sekolah/wakil kepala sekolah, wali kelas, pembina 

organisasi /ekstrakurikuler sekolah, serta menjadi pengelola unit 

sekolah. 

c.  Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Kinerja guru tidak terwujud dengan begitu saja, tetapi dipengaruhi 

oleh faktor – faktor tertentu. Baik faktor internal maupun eskternal sama 

– sama membawa dampak terhadap kinerja guru. Faktor internal kinerja 

guru adalah faktor yang datang dari dalam diri guru yang dapat 

mempenaruhi kinerjanya, contoh ialah kemampuan, keterampilan, 

kepribadian, persepsi, motivasi menjadi guru, pengalaman lapangan, dan 

latar belakang keluarga.sedangkan faktor eksternal guru adalah faktor 

yang datang dari luar diri guru yang dapat mempengaruhi kinerjanya, 

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

kepemimpinan dan budaya organisasi sekolah. 

Faktor – faktor eksternal tersebut sangat penting untuk di 

perhatikan karena pengaruhnya cukup kuat terhadap guru. Setiap 

hari,faktor – faktor tersebut akan terus – menerus memengaruhi guru 

sehingga akan lebih dominan dalam menentukan seberapa baik kinerja 

guru dalam melaksanakan tugasnya.
25
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 Barnawi & mohammad arifin, op.cit. hal. 43. 
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d. Strategi Meningkatkan Kinerja Guru 

Menurut uhar, upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kinerja pegawai pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan organisasi 

yang tidak pernah berakhir. Hal ini disebabkan pengembangan dan 

peningkatan kinerja tidaak hanya dilakukan jika terjadi kesenjangan 

antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan, tetapi juga 

pengembangan dan peningkatan tersebut harus tetap dilakukan meskipun 

tidak terjadi kesenjangan. Sebab, perubahan lingkungan eksternal 

organisasi yang sangat cepat dewasa ini akan mendorong pada 

meningkatnya tuntutan yang sangat tinggi pada organisasi.
26

 

Ada dua strategi penting yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja guru, yaitu pelatihan dan motivasi kinerja. Pelatihan digunakan 

untuk menangani rendahnya kemampuan guru, sedangkan motivasi 

kinerja digunakan untuk menangani rendahnya semangat dan gairah 

kerja. Intensitas penggunaan kedua strategi tersebut tergantung dari 

kondisi guru itu sendiri. Bahkan, jika memang diperlukan, keduanya 

dapat digunakan secara simultan.
27

 

e. Tujuan Penilaian Kinerja Guru 

Penilaian kinerja guru bertujuan untuk memperoleh informasi 

tentang kinerja guru di masa lalu dan memprediksi kinerja guru di masa 

depan.  Selain itu membantu dalam hal – hal di bawah ini :
28
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1. Pengembangan profesi dan karir guru. 

2. Pengambilan kebijakan sekolah. 

3. Cara meningkatkan kinerja guru. 

4. Penugasan yang lebih sesuai dengan karir guru. 

5. Mengidentifikasi potensi guru untuk program in – service training. 

6. Jasa bimbingan dan penyuluhan terhadap kinerja guru yang 

mempunyai masalah kinerja. 

7. Penyempurnaan manajemen sekolah. 

8. Penyediaan informasi untuk sekolah serta penugasan – penugasan. 

3. Gaya Kepemimpinan 

Masalah kepemimpinan telah muncul bersamaan dengan dimulainya 

sejarah manusia, yaitu sejak manusia menyadari pentingnya hidup 

berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Mereka membutuhkan 

seseorang atau beberapa orang yang memiliki kelebihan – kelebihan dari 

pada yang lain, terlepas dalam bentuk apa kelompok manusia itu dibentuk. 

Hal ini tidak dapat dipungkiri karena manusia selalu mempunyai 

keterbatasan dan kelebihan – kelebihan tertentu. 

Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain, untuk 

memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana 

tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses  untuk memfasilitasi upaya 

individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.
29

 Menurut Robbins 

kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu 
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 Andreas Lako, Op Cit, h. 46.  
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kelompok kearah tercapainya suatu tujuan.
30

 Definisi kepemimpinan secara 

luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, 

memotivasi prilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk 

memperbaiki kelompok dan budayanya. 

Kepemimpinan adalah proses yang digunkana oleh pemimpin untuk 

mengarahkan organisasi dan pemberian contoh prilaku terhadap para 

pengikut atau anak buah. Sedangkan gaya kepemimpinan merupakan norma 

prilaku yang dipergunakan ole seseorang pada saat mencoba mempengaruhi 

prilaku orang lain atau bawahan.
31

 Pemimpin tidak dapat menggunakan 

gaya kepemimpinan yang sama dalam memimpin bawahannya, namun harus 

disesuaikan dengan karakter serta tingkat pemahaman bawahan dalam 

menjalankan setiap tugasnya. 

Pemimpin yang efektif dalam menerapkan gaya tertentu dalam 

kepemimpinanya terlebih dahulu harus memahami siapa bawahanya, dan 

mengerti bagaimana cara memanfaatkan kekuatan bawahan untuk 

mengimbangi kelemahan yang mereka miliki. Istilah gaya adalah cara yang 

dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya.
32

 Gaya 

kepemimpinan merupakan karakteristik manajer – manajer inti dalam 

mencapai sasaran perusahan atau kata lain menuju pada pola prilaku 

eksekutif puncak dan tim manajemen senior. 
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Mas’ud mengatakan gaya kepemimpinan terdiri dari empat dimensi 

gaya kepemimpinan yaitu :
33

 

a. Gaya Otoriter, yaitu gaya kepemimpinan yang tidak membutuhkan pokok 

– pokok pikiran dari bawahan dan mengutamakan kekuasaan serta 

prestise sehingga seorang pemimpin mempunyai kepercayaan diri yang 

tinggi dalam pengambilan keputusan. 

b. Gaya pengasuh, yaitu gaya kepemimpinan dimana pemimpin 

memperhatikan bawahan dalam peningkatan karier, memberikan 

bimbingan, arahan, bantuan dan bersikap baik serta menghargai bawahan 

yang bekerja tepat waktu. 

c. Gaya berorientasi pada tugas, yaitu gaya kepemimpinan dimana seorang 

pemimpin menuntut bawahan untuk disiplin dalam hal pekerjaan atau 

tugas. 

d. Gaya partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan dimana pemimpin 

mengharapkan saran – saran dan ide- ide dari bawahan sebelum 

mengambil suatu keputusan. 

Berdasarkan pengamatan penulis pada saat observasi yang penulis 

lakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Provinsi Riau Gaya 

kepemimpinan yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri Plus Provinsi 

Riau yaitu gaya kepemimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan partisipatif 

ini menekankan perlunya mempertimbangkan masukan bawahan dan 

mengambil keputusan secara demokratis dalam organisasi.  
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4. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru 

Budaya organisasi pada hakikatnya merupakan salah satu unsur 

pendukung dalam meningkatkan kinerja anggota organisasi. Organsasi yang 

memperhatikan unsur budaya organisasi tersebut akan meningkatkan kulitas 

dari organisasi tersebut. Budaya organisasi menjadi salah satu pedoman 

kerja untuk meningkatkan kinerja anggota organisasi menjadi lebih optimal. 

Menurut Robbins hampir tidak ada keraguan bahwa budaya organisasi 

sangat berpengaruh terhadap sikap karyawan pendidik dan tenaga 

kependidikan. Maka untuk mencapai profesional kerja, manajemen puncak 

dan divisi sumber daya manusia bisa menciptakan budaya kerja organisasi  

yang berkualitas. Budaya organisasi dengan penerapan sistem manajemen 

yang baik adalah cara tepat untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah 

direncanakan.
34

  

Dalam berbagai penelitian yang dilakukan tentang pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja pegawai terdapat pengaruh yang signifikan 

bahwa budaya organisasi sangat mempengaruhi kinerja para anggota 

organisasi, karna budaya organisasi mengikat para anggota organisasi untuk 

berbuat sesuai dengan budaya dimana tempatnya bekerja, sehingga 

membuat sebuah pola prilaku para anggota organisasi sesuai dengan budaya 

dimana dia bekerja. 

Kotten dan Heskett dalam bukunya Corporate culture and  

performance, manerangkan penilitan yang dilakukannya terhadap 207 
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perusahaan di dunia yang aktifitasnya berada di Amerika Serikat. Ada empat 

kesimpulan berdasarkan penelitian tersebut, yaitu: 

a. Budaya organisasi dapat mempunyai dampak yang berarti dalam kinerja 

organisasi jangka panjang. 

b. Budaya organisasi mungkin akan menajdi suatu faktor yang bahkan lebih 

penting lagi dalam menentukan keberhasilan organisasi dalam dasawarsa 

yang akan datang. Budaya yang menomor satukan kinerja mengakibatkan 

dampak kinerja negatif dengan berbagai alasan. Alasan utama adalah 

kecendrungan menghambat organisasi – organisasi dalam menerima 

perubahan –perubahan taktik dan strategi yang dibutuhkan. 

c. Budaya organisasi yang menghambat peningkatan kinerja jangka panjang 

cukup banyak, budaya – budaya mudah berkembang bahkan dalam 

organisasi – organisasi yang penuh dengan orang – orang pandai dan 

berakal seha. Budaya – budaya yang mendorong perilaku yang tidak tepat 

dan menghambat perubahan kearah strategi yang lebih cepat, cendrung 

muncul perlahan –lahan dan menghambat perubahan kearah strategi yang 

lebih tepat cendrung muncul perlahan – lahan dan tanpa disadari dalam 

waktu bertahun – tahun, biasanya sewaktu organisasi berkinerja baik. 

d. Walaupun sulit untuk diubah, budaya organisasi dapat dibuat agar 

bersifat lebih meningkatkan kinerja.
35

 

Hubungan antara budaya organisasi terhadap kinerja diyakini oleh 

para ilmuan perilaku organisasi dan manajemen serta sejumlah peneliti 
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akutansi. Mereka menyatakan bahwa budaya organisasi diyakini merupakan 

faktor penentu utama terhadap kesuksesan kinerja suatu organisasi. 

Keberhasilan suatu organisasi untuk mengimplementasikan aspek – aspek 

atau nilai – nilai budaya organisasinya dapat mendorong organisasi tersebut 

tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Pengelolaan secara efektif 

terhadap budaya organisasi dapat menjadi sumberh keunggulan kognitif.
36

 

Dari beberapa pendapat para ahli dan hasil penelitian yang telah 

dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi mempunyai 

pengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai dalam organisasi demi 

tercapainya tujuan organisasi. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan dari menghindari  manipulasi atas karya ilmiah dan menguatkan 

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar – benar belum pernah diteliti 

dengan orang lain. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian 

penulis, seperti : 

1. Patonah 2010, dengan judul penelitian yaitu : “ Upaya Kepala Sekolah 

Meningkatkan Kinerja Guru di Mts. Pondok Pesantren I’aanatuth Thalibiin 

Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”. dengan 

kesimpulan menunjukkan bahwa Upaya Kepala Sekolah Meningkatkan 

Kinerja Guru  di  Mts. Pondok Pesantren I’aanatuth Thalibiin Desa 

Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dikategorikan “ 
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cukup optimal ” yaitu dengan persentase 66,7% yang terdapat pada rentang 

56% - 57 %. Penelitian yang dilakukan oleh Patonah tersebut memiliki 

persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama – sama meneliti tentang kinerja 

guru. Sedangkan perbedaanya terletak pada variabel (x) yang meneliti 

tentang upaya kepala sekolah serta metode penelitian yang digunakan yaitu 

penelitian kualitatif sedangkan variabel x pada penelitian ini adalah budaya 

organisasi dengan metode penelitian kuantitatif. 

2. Edi Supriono 2014, dengan judul peelitian yaitu : “ Pengaruh Supervisi 

Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SD Sekecamatan Sewon Bantul 

Yogyakarta”. Dengan kesimpulan pelaksanaan supervisi kepala sekolah 

memberikan  sumbangan efektif sebesar 79% terhadap kinerja guru  SD  

Negeri sekecamatan Sewon. Penelitian yang dilakukan Edi Supriono 

tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama – sama 

meneliti tentang kinerja guru pada variabel Y yaitu kinerja guru dengan 

sama – sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada variabel X yaitu pengaruh supervisi kepala 

sekolah, sedangkan penelitian ini variabel X nya yaitu budaya organisasi. 

3. Nur Afriani D 2016, Dengan judul penelitian yaitu : “Implementasi Tugas 

Kepala Sekolah Sebagai Supervisi Klinis Dalam Meningkatkan Kinerja 

Guru  di Sekolah Memengah Atas Negeri 1 Siak Kabupaten Siak”. dengan 

kesimpulan bahwa Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Klinis Dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru telah melakukan kegiatan supervisi dengan 

“Baik”. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa Guru dan 



 

 
31 

didukung dengan adanya data supervisi kepala sekolah. Penelitian yang 

dilakukan oleh Nur Afriani D tersebut memiliki persamaan dengan 

penelitian ini, yaitu sama – sama meneliti tentang kinerja guru. Sedangkan 

perbedaanya terletak pada variabel X nya yang meneliti tentang upaya 

kepala sekolah serta metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

kualitatif sedangkan variabel x pada penelitian ini adalah budaya organisasi 

dengan metode penelitian kuantitatif. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasinal merupakan penjabaran konkrit dari konsep teoritis 

agar mudah dipahami dan digunakan sebagai acuan dilapangan/penelitian. 

Selain itu, konsep operasional dapat memberikan batasan terhadap kerangka 

teoritis yang ada agar lebih mudah untuk dipahami, diukur dan dilaksanakan 

dalam mengumpulkan data dilapangan. Adapun variabel yang akan 

dioperasionalkan yaitu budaya organisasi (variabel X) kinerja guru (variabel 

Y). 

1. Variabel bebas ( X ) Budaya Organisasi dengan indikator :  

a. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasiya. 

b. Adanya inisiatif individu untuk memajukan organisasi. 

c. Mentaati setiap tata tertib yang ditetapkan. 

d. Pengarahan dari pimpinan kepada bawahan dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. 

e. Manajemen yang mendukung pengembangan kemampuan anggota 

organisasi. 
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f. Pengawasan yang selalu dilakukan oleh pimpinan organisasi. 

g. Ritual atau kebiasan yang dimiliki dan selalu dilakukan organisasi. 

h. Komunikasi yang dilakukan dalam organisasi. 

2. Variabel terikat ( Y ) Kinerja Guru dengan indikator : 

a. Tugas pembelajaran 

1) Guru merencanakan proses pembelajaran. 

2) Guru melaksanakan, memimpin dan mengelola proses pembelajaran. 

3) Guru menilai kemajuan proses belajar mengajar. 

4) Guru menguasai bahan ajar. 

b. Tugas pembimbingan 

1) Guru merencanakan tujuan bimbingan dan mengklasifikasikan 

kompentensi yang ingin dicapai.  

2) Guru harus melibatkan siswa dalam pembelajaran. 

3) Guru harus memaknai kegiatan pembelajran. 

4) Guru harus melakukan evaluasi dari pembinaan. 

c. Tugas administrasi  

1) Guru terlibat dalam administrasi kurikulum. 

2) Guru terlibat dalam administrasi kesiswaan. 

3) Guru terlibat dalam administrasi sarana dan prasarana. 

4) Guru terlibat dalam administrasi personal. 

5) Guru terlibat dalam administrasi keuangan. 

6) Guru terlibat dalam administrasi humas. 
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d. Tugas tambahan 

Guru melakukan tugas tambahan di sekolah untuk mengembangkan 

profesinya. 

D. Asumsi Dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Sehubungan dengan masalah penelitian ini. Maka asumsi yang bisa 

dibangun dari kajian teoritis dan fakta – fakta yang diamati di lapangan 

adalah : 

a. Semakin baik budaya organisasi disekolah SMAN Plus Provinsi Riau 

maka semakin tinggi kinerja guru SMAN Plus Provinsi Riau. 

b. Semakin buruk organisasi disekolah SMAN Plus Provinsi Riau maka 

semakin rendah kinerja guru SMAN Plus Provinsi Riau. 

2. Hipotesis 

Ha: Terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru di SMA 

Negeri Plus Provinsi Riau. 

Ho: Tidak terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru di 

SMA Negeri Plus Provinsi Riau. 

 


