
 
 

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU 

DI SMK PGRI 2 PONOROGO 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

 

SKRIPSI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH: 

ARIF MUDHAKIR 

NIM: 211215045 

 

 

 

 

JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

 MEI 2019



1 
 

ABSTRAK 

 

Mudhakir, Arif. 2019. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Guru di 

SMK PGRI 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi, Jurusan 

Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing  Dr. A.B. Musyafa’ 

Fathoni, M.Pd.I  

 

Kata Kunci: Budaya Organisasi, Kinerja Guru 

 

Dalam proses bekerja, guru harus mampu memberikan kinerja yang 

tinggi, karena dengan kinerja yang tinggi memberikan kepuasaan bagi sekolah. 

Dalam hal ini, kinerja guru yang tinggi  harus diiringi dengan budaya organisasi 

yang baik. Dengan budaya organisasi yang baik akan mempengaruhi kinerja 

guru sebagaimana yang dialami guru di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) 

untuk mengetahui tingkat budaya organisasi di SMK PGRI 2 Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019, 2) untuk mengetahui tingkat kinerja guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019, 3) untuk mengetahui adakah pengaruh 

yang signifikan antara budaya organisasi dengan kinerja guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian 

kuantitatif regresi sederhana dengan responden penelitian sebanyak 54 guru 

dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa angket dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini adalah budaya organisasi mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja guru dilihat dari tingkatan pada tabel kategori, dapat diketahui bahwa 

budaya organisasi di SMK PGRI 2 Ponorogo dalam kategori tinggi sebanyak 8 

guru, kategori sedang sebanyak 41 guru dan kategori rendah sebanyak 5 guru. 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat budaya 

organisasi adalah sedang. Sedangkan dari tingkatan pada tabel kategori kinerja 

guru dapat diketahui bahwa kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo dalam 

kategori tinggi sebanyak 32 guru, kategori sedang sebanyak 15 guru, dan 

kategori rendah sebanyak 7 guru. Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan tingkat kinerja guru adalah tinggi. Dari hasil besarnya nilai 

korelasi/hubungan R yaitu sebesar 0,560 dan dijelakan besar presentase 

pengaruh variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan 

hasil penguadtratan R. dari hasil koefisien R2  diperoleh sebesar 0,314 yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

guru di SMK PGRI 2 Ponorogo sebesar 31,2% sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh antara budaya organisasi dengan kinerja guru di SMK 

PGRI 2 Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu langkah untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Lembaga pendidikan 

menjadi tempat terjadinya transformasi ilmu pengetahuan 

yang ada. Sekolah baru maupun lama menjadi sebuah 

organisasi yang harus memberikan pelayanan dengan baik 

untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Dalam 

menjalankan aktivitasnya perlu ditata dengan baik agar 

tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal. 

Tujuan organisasi dipengaruhi oleh sikap dan perilaku 

orang-orang yang ada didalamnya, yang ikut terlibat 

proses berjalannya organisasi. Keberhasilan organisasi 

dalam mencapai tujuan tersebut tergantung pada 

kemampuan dan kehandalan guru dalam melaksanakan 

unit-unit kerja yang dikerjakannya. 

1 
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Pada dasarnya, manusia sebagai unit utama dalam 

mengendalikan dan mengopersikan unit-unit kerja 

tersebut. Dalam hal ini, manusia menjadi kunci kesuksesan 

sebuah organisasi. Ketika organisasi itu memiliki budaya 

yang baik maka akan memengaruhi kinerja guru yang baik 

pula. Namun sebaliknya, apabila organisasi itu memiliki 

budaya yang tidak baik, maka juga akan memengaruhi 

kinerja guru yang tidak baik pula. Dalam sebuah 

organisasi, sumber daya manusia mempunyai peranan 

yang begitu besar dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh 

karena itu, para guru mempunyai peranan penting dalam 

menjalankan maupun mengelola organisasi. 

Budaya sekolah atau iklim kerja menggambarkan 

suasana dan hubungan kerja antara sesama guru, guru 

dengan kepala sekolah, guru dengan tenaga kependidikan 

lainnya, dan Dinas di lingkungannya. Hal ini merupakan 

wujud dari lingkungan kerja yang kondusif. Suasana 
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seperti ini sangat dibutuhkan guru dan kepala sekolah 

untuk melaksanakan pekerjaannya dengan lebih efektif. 

Budaya sekolah dapat digambarkan melalui sikap saling 

mendukung (supportive), tingkat persahabatan (collegial), 

tingkat keintiman (intimate), serta kerjasama 

(cooperative). Kondisi yang terjadi atas keempat dimensi 

budaya sekolah tersebut diharapkan berpotensi 

meningkatkan kinerja guru.1 

Menurut Robbin, dikutip bukunya Edy Sutrisno 

bahwa organisasi yang berbudaya kuat akan 

mempengaruhi ciri khas tertentu sehingga dapat 

memberikan daya tarik bagi individu untuk bergabung. 

Setelah itu, individu itu dapat berfikir, bertindak dan 

berperilaku sesuai dengan nilai-nilai organisasi. 

Kesesuaian antara budaya organisasi dengan nilai-nilai 

                                                           
1 Sri Setiyati, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi 

Kerja, dan Budaya Sekolah Terhadap Kinerja Guru,” Jurnal Pendidikan 

Teknologi dan Kejuruan, 2 (Oktober, 2014), 201. 
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yang dimiliki oleh anggota organisasi akan menimbulkan 

kepuasan kerja, sehingga mendorong individu untuk 

bertahan pada satu perusahaan dan berkarir dalam jangka 

panjang. Sehingga menurut Kreitner dan kinicki, budaya 

organisasi merupakan nilai-nilai, asumsi-asumsi dan 

norma-norma yang diyakini kebenarannya dipakai sebagai 

sarana untuk lebih meningkatkan kualitas dari pegawai 

agar dapat mencapai tujuan perusahaan.2 

Dalam sebuah organisasi yang memiliki budaya 

lemah tidak akan mampu membuat anggota organisasi bisa 

mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Menurut Killman, 

dikutip bukunya Pabundu Tika menyatakan bahwa budaya 

organisasi yang lemah adalah budaya yang kurang 

didukung secara luas oleh para anggotanya, akan sangat 

dipaksakan sehingga berpengaruh negatif terhadap suatu 

organisasi, karena akan memberi arah yang salah kepada 

                                                           
2 Edy Sutrisno, Budaya Organisasi (Jakarta: Kencana, 2010), 5. 
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para karyawan.3 Jika hal ini terjadi pada suatu organisasi 

bisnis maka tugas-tugas tidak dapat dilaksanakan dengan 

baik. Yang dimaksudkan pegawai / karyawan dalam 

penelitian ini adalah guru di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Guru adalah salah satu komponen yang ada dalam 

lembaga pendidikan, baik itu sekolah ataupun madrasah. 

Kehadiran guru menjadi sangat penting dan memiliki 

posisi pada garda terdepan dalam suksesnya pelayanan 

pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan dan 

pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karenanya, perhatian 

terhadap profesi guru, kinerja guru menjadi penting untuk 

dilakukan.4 

Pengembangan kemampuan guru di dalam lembaga 

pendidikan sangatlah perlu dilakukan dengan berbagai 

cara. Budaya organisasi yang ada disekolah menjadi salah 

                                                           
3 Moh. Pabundu Tika, Budaya Organisasi dan Peningkatan 

Kinerja Perusahaan (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 111. 
4 Momon Sudarma, Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci 

(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 103. 
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satu cara dalam peningkatan maupun pengembangan 

kemampuan guru. Dengan adanya budaya yang baik akan 

menghasilkan kinerja guru baik pula. 

Kebijakan-kebijakan pendidikan yang muncul 

belakangan ini, mengarah pada kebutuhan mendesak untuk 

terus melakukan peningkatan pelayanan pendidikan 

kepada masyarakat. Tanpa adanya peningkatan pelayanan 

pendidikan, kiranya amat sulit untuk bisa mewujudkan 

tercapainya sumber daya manusia Indonesia yang 

berkualitas unggul.5 

Dengan demikian, guru harus memiliki kinerja yang 

memuaskan dalam mencapai tujuan organisasi. Guru yang 

memiliki level kinerja tinggi merupakan guru yang 

memiliki produktivitas kerjasama dengan/di atas standar 

yang ditentukan, begitupun sebaliknya, guru yang 

                                                           
5 Ibid., 104. 
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memiliki level kinerja rendah, maka guru tersebut 

merupakan guru yan tidak produktif.6 

Budaya organisasi mempengaruhi aktivitas kinerja 

pegawai/guru di dalam suatu organisasi. Budaya organisasi 

yang kuat akan mampu menciptakan likungan kerja yang 

baik dan semangat tumbuh untuk sukses mencapai tujuan 

organisasi. Menciptakan lingkungan di mana setiap 

individu dapat berinteraksi dengan individu yang lain, 

saling menolong, saling mendukung satu sama lain, dan 

selalu giat untuk berprestasi. Apabila dalam sebuah 

organisasi tidak mampu menciptakan budaya yang positif, 

maka akan berdampak negatif pada keberlangsungan 

organisasi itu sendiri. 

Dewasa ini, dari beberapa informasi yang peneliti 

peroleh menunjukkan bahwa secara umum kinerja guru di 

Indonesia masih rendah. Hal ini disebabkan berbagai 

                                                           
6 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru 

(Bandung: Alfabeta, 2014),  79. 
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faktor. Menurut berita kompas.com, Kinerja guru yang 

sudah lolos sertifikasi masih belum memuaskan. Motivasi 

kerja yang tinggi justru ditunjukkan oleh guru-guru di 

berbagai jenjang pendidikan yang belum lolos sertifikasi, 

dengan harapan segera mendapat sertifikasi berikut uang 

tunjangan profesi.7 Apabila hal ini terus dibiarkan saja, 

maka akan merusak kualitas pendidikan yang ada di 

Indonesia ini. Namun, peneliti mengamati ketika 

pelaksanaan magang 2 di SMK PGRI 2 Ponorogo tidak 

seperti pada umumnya. Budaya organisasi di sana baik 

sehingga menyebabkan kinerja guru yang baik dan 

memuaskan, tetapi ada sebagian guru memiliki kinerja 

yang rendah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian.8 

                                                           
7Kompas, Kinerja Guru Rendah, diakses dari 

https://nasional.kompas.com/read/2009/10/07/02424962/twitter.com, 

pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 19.00. 

8 Hasil pengamatan dan dokumnetasi ketika Magang 2 di SMK 

PGRI 2 Ponorogo. 

https://nasional.kompas.com/read/2009/10/07/02424962/twitter.com
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Melihat pentingnya budaya organisasi terhadap 

kinerja guru, akhirnya peneliti membahas masalah ini 

dengan memilih judul “Pengaruh Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja Guru di SMK PGRI 2 Ponorogo”. 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini ditekankan pada pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja guru. Berdasarkan latar 

belakang yang telah ada, tidak semua dijadikan masalah 

penelitian, karena keterbatasan peneliti sehingga peneliti 

membatasi masalah pada budaya organisasi, kinerja guru, 

dan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru di 

SMK PGRI 2 Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah tersebut, maka rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  tingkat budaya organisasi di SMK PGRI 2 

Ponorogo? 
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2. Bagaimana  tingkat kinerja guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan budaya organisasi 

terhadap kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Tingkat budaya organisasi di SMK PGRI 2 Ponorogo 

2. Tingkat kinerja pegawai di SMK PGRI 2 Ponorogo 

3. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru di 

SMK PGRI 2 Ponorogo 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Untuk mengembangkan dan memperluas 

pengetahuan dan keilmuwan dalam manajemen 

pendidikan islam, sehingga akan bermanfaat bagi 
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jurusan Manajemen Pendidikan Islam berupa 

informasi dan referensi dalam meningkatan kualitas 

pendidikan, khususnya dalam bidang manajemen 

pendidikan. 

2. Secara praktis 

Bagi sekolah, sebagai masukan lembaga 

tentang pentingnya budaya organisasi terhadap 

kinerja pegawai dan karakter disiplin peserta didik di 

SMK PGRI 2 Ponorogo ditinjau dari fungsi budaya 

organisasi sebagai komitmen kolektif, identitas 

organisasi, pembentukan perilaku, dan stabilitas 

sistem. Bagi pegawai, sebagai masukan mengenai 

pentingnya peningkatan kinerja pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. 

Sedangkan bagi peserta didik, sebagai masukan 

mengenai pentingnya karakter disiplin dalam 

membentuk sikap/kepribadian peserta didik. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami 

terhadap penulisan skripsi ini peneliti menyajikan dalam 

bentuk beberapa bab. Adapaun pembahasan dalam skripsi 

ini sebagai berikut: 

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan.   

Bab Kedua, berisi tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu, landasan teori budaya organisasi, dan kinerja 

guru serta kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab Ketiga, Berisi tentang metode penelitian yang 

meliputi rancangan penelitian, populasi, sampel, instrumen 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data.  
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Bab Keempat, berisi temuan dan hasil penelitian 

yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi 

data, analisis data (pengujian hipotesis) serta pembahasan 

dan interpretasi. 

Bab Kelima, merupakan penutup dari laporan 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian tersebut ada beberapa telaah 

pustaka yang peneliti temukan. Telaah pustaka tersebut 

yaitu: 

1. Skripsi dari Vela Miarri Nurma Arimbi (07101244028) 

Universitas Negeri Yogyakarta: 2011, dalam 

penelitiannya, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMK Negeri di 

Temanggung” dengan rumusan masalah sebagai 

berikut: (1) Bagaimana kepemimpinan kepala SMK 

Negeri di Temanggung? (2) Bagaimana kinerja guru 

SMK Negeri di Temanggung? (3) Adakah pengaruh 

14 
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kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru 

SMK Negeri di Temanggung? 

Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, 

teknik pengumpulan data menggunakan studi 

dokumentasi dan angket. Pada uji validitas 

menggunakan metode validitas isi (content validity) dan 

uji realibilitas menggunakan rumus alpha yang 

dikemukakan oleh cronbach. Sedangkan pada tahap 

analisis data menggunakan rumus analisis statistik 

deskriptif dan teknik analisis regresi sederhana. Dalam 

penelitian ini populasi berjumlah 247 guru dengan taraf 

kesalahan 5% berjumlah 145 guru. Dalam penelitian ini 

jumlah sampel ditentukan sebanyak 150 guru. 

Kesimpulan dari penelitian terdahulu ini adalah 

kepemimpinan kepala sekolah yang diukur 

menggunakan aspek karisma, pengaruh idealisme, 

motivasi yang inspiratif bagi guru, rangsangan 
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intelektual kepada guru, dan kepedulian terhadap 

individu guru, persepsi oleh separuh guru SMK Negeri 

di Temanggung pada penelitian ini berada pada kategori 

tinggi sebesar 54% (81 guru) dan pada kategori sedang 

sebesar 46% (69 guru).  Kinerja guru SMK Negeri di 

Temanggung yang dinilai pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut hasil penilaian 

pembelajaran, pada penelitian ini 54% guru berada pada 

kategori tinggi dan 46% pada kategori sedang. 

Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja guru SMK Negeri di 

Temanggung sehingga tinggi rendahnya kualitas 

kepemimpinan kepala sekolah akan berpengaruh 

terhadap tinggi rendahnya kinerja guru SMK Negeri di 

Temanggung. Hal tersebut ditunjukkan dengan uji 

regresi yang lebih kecil dari taraf signifikansi, yaitu < 

0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 
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65,222 > 3,92. Koefisien R² sebesar 0,306 berarti 

variabel kepemimpinan kepala sekolah mampu 

menjelaskan variabel kinerja guru sebesar 30,6%. 

Kebermaknaan 69,4% yang lainnya diperkirakan 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diungkap 

dalam penelitian ini seperti pengetahuan guru, 

kepribadian guru, dedikasi, pengembangan profesi, dan 

lain sebagainya. 

Terdapat persamaan antara penelitian karya Vela 

Miarri Nurma Arimbi dengan penelitian sekarang yaitu 

sama-sama membahas tentang kinerja guru. Sedangkan 

perbedaanya adalah penelitian terdahulu meneliti 

tentang kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru, 

sedangkan peneliti sekarang meneliti budaya sekolah 

dan kinerja guru. Dalam skripsi ini, peneliti sekarang 

menggunakan konsep/teori yang berbeda dengan 

konsep/teori dari penelitiannya Vela Miarri Nurma 
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Arimbi, meskipun sama-sama membahas mengenai 

kinerja guru. 

2. Skripsi dari Kiswoyo (09240039) UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta: 2014, dalam penelitiannya, “Pengaruh 

Budaya Organisasi Terhadap Kinerja pada Pegawai di 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, dengan rumusan 

masalah sebagai berikut: Apakah budaya organisasi 

berpengaruh terhadap kinerja pada pegawai UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta? 

Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, 

teknik pengumpulan data menggunakan angket 

(kuisioner), wawancara (interview), observasi 

(Observation), dan dokumentasi. Pada uji validitas 

menggunakan metode korelasi product moment dan uji 

realibilitas menggunakan rumus cronbach alpha. 

Sedangkan pada tahap analisis data menggunakan 

rumus analisis analisis regresi sederhana. Dalam 
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penelitian ini populasi berjumlah 451 pegawai. Dalam 

penelitian ini jumlah sampel ditentukan sebanyak 90 

pegawai. 

Kesimpulan dari penelitian terdahulu ini adalah 

antara buaday organisasi dan kinerja pegawai 

berpengaruh nyata disini dibuktikan uji t yaitu sebesar 

4,235 dengan taraf signifikan (0.05). hal ini berarti 

hipotesis yang menyatakan tipe budaya organisasi 

berpengaruh sangat positif terhadap kinerja pegawai 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

artinya perubahan budaya organisasi mempunyai 

pengaruh searah terhadap perubahan kinerja pegawai, 

atau dengan kata lain apabila terjadi peningkatan 

budaya organisasi maka akan terjadi peningkatan 

kinerja pegawai dan secara statistik memiliki pengaruh 

yang signifikan. 
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Terdapat persamaan antara penelitian karya Kiswoyo 

dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas 

tentang budaya organisasi dan kinerja. Sedangkan 

perbedaanya adalah penelitian terdahulu meneliti 

tentang kinerja pegawai, sedangkan peneliti sekarang 

meneliti kinerja guru dengan rumusan masalah yang 

berbeda. Dalam skripsi ini, peneliti sekarang 

menggunakan konsep/teori yang berbeda dengan 

konsep/teori dari penelitiannya dari Kiswoyo, meskipun 

sama-sama membahas mengenai budaya organisasi dan 

kinerja pegawai/guru. 

3. Skripsi dari Istyarini (1103503021) Universitas Negeri 

Semarang; 2008, dalam penelitiannya, “Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Budaya Organisasi 

Terhadap Keunggulan Suatu Sekolah di Sekolah Dasar 

Kabupaten Blora’, dengan rumusan masalah sebagai 

berikut: (1) seberapa besar pengaruh kepemimpinan 
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kepala sekolah terhadap keunggulan suatu sekolah? (2) 

seberapa besar pengaruh budaya organisasi sekolah 

terhadap keunggulan suatu sekolah? (3) seberapa besar 

pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan budaya 

organisasi secara bersama-sama terhadap keunggulan 

suatu sekolah? 

Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, 

teknik pengumpulan data menggunakan angket. Pada 

uji validitas menggunakan metode validitas internal dan 

uji realibilitas menggunakan rumus alpha. Sedangkan 

pada tahap analisis data menggunakan rumus analisis 

analisis regresi sederhana dan korelasi berganda. Dalam 

penelitian ini populasi berjumlah 318 orang. Dalam 

penelitian ini jumlah sampel ditentukan sebanyak 150 

orang. 

Kesimpulan dari penelitian terdahulu ini adalah 

didapatkan bahwa umumnya SD Negeri Kabupaten 
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Blora memiliki keunggulan sekolah yang cukup baik. 

Hal ini ditunjukkan oleh skor kepemimpinan kepala 

sekolah 78,00. Ada pengaruh yang signifikan 

kepemimpinan kepala sekolah dengan keunggulan suatu 

sekolah dasar negeri di kabupaten Blora dengan 

koefisien korelasi sebesar 19 %. Ada pengaruh yang 

signifikan budaya organisasi sekolah terhadap 

keunggulan sekolah dasar negeri di kabupaten Blora 

dengan koefisien korelasi sebesar 22,5%. Ada pengaruh 

yang signifikan secara simultan (bersama-sama) 

kepemimpinan kepala sekolah, dan budaya organisasi 

sekolah terhadap keunggulan sekolah dasar negeri di 

Kabupaten Blora dengan koefisien korelasi sebesar 

29,70 %. 

Terdapat persamaan antara penelitian karya Istyarini 

dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas 

tentang budaya organisasi. Sedangkan perbedaannya 
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adalah penelitian terdahulu meneliti tentang 

kepemimpinan kepala sekolah dan keunggulan suatu 

sekolah, sedangkan peneliti sekarang meneliti kinerja 

guru. Dalam skripsi ini, peneliti sekarang menggunakan 

konsep/teori yang berbeda dengan konsep/teori dari 

penelitiannya dari Istyarini, meskipun sama-sama 

membahas mengenai budaya organisasi. 

B. Landasan Teori 

1. Budaya Organisasi 

a. Pengertian Budaya Organisasi 

Budaya/kultur merupakan istilah yang 

banyak mendapat perhatian dari para pakar tentang 

organisasi, hal ini tidak lain karena peranannya 

yang penting yang dapat memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam tentang kehidupan organisasi. 

Menurut Tylor dikutip dari bukunya Uhar 

Suharsaputra, budaya adalah: “The complex whole 
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which includes knowledge, belief, art, moralw, law, 

custom, and any other capabilities and habits 

acquired by man as a member of society. 

Pengertian ini menunjukkan bahwa budaya proses 

kemasyarakatan menhasilkan pengetahuan, 

keyakinan, moral, hukum, kebiasaan, serta 

kemampuan dan kebiasaan. Dengan demikian 

tampak bahwa budaya/kultur terbentuk dan 

membentuk pola-pola perilaku individu di dalam 

kehidupan masyarakat.9  

Kebudayaan merupakan cermin cara berpikir 

dan bekerja manusia. Oleh karena itu, kebudayaan 

adalah bentuk yang sesungguhnya dari perilaku 

makhluk Tuhan. Bukan hanya manusia yang 

berbudaya, binatang pun berbudaya. Bahkan, ada 

manusia berkebudayaan seperti binatang, dan 

                                                           
9 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan (Bandung: Refika 

Aditama, 2010), 82. 
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sebaliknya binatang yang dilatih berbudaya seperti 

manusia. Menurut Vijay Santhe dikutip oleh 

hikmat dalam bukunya, budaya adalah “The set of 

important assumption (often unstated) that 

members of community share in common.”10 

Organisasi informal merupakan sebuah 

konsep lain yang melukiskan hakikat tempat kerja 

berdasarkan struktur sosial dan budaya kelompok 

kerja.11 Organisasi dapat dipandang sebagai 

institusi “doktriner” yang memiliki kekuatan 

memaksa atau sebagai alat untuk mengendalikan 

perilaku para anggotanya sehingga kultur 

organisasi merupakan kultur yang dibentuk secara 

                                                           
10 Hikmat, Manajemen Pendidikan (Surakarta: Pustaka Setia, 

2009), 201. 
11 Wayne K. Hoy & Cecil G. Miskel, Administrasi Pendidikan, 

diterjemahkan dari Educational Administration (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2014), 268. 



26 
 

normatif dan sengaja untuk menyatukan arah serta 

tujuan.12 

Budaya organisasi merupakan satu upaya 

untuk mewujudkan perasaan, kesan, atmosfer, 

karakter, atau sosok sebuah organisasi. Budaya 

organisasi mencakup banyak pandangan 

sebelumnnya tentang organisasi informal, norma, 

nilai, ideologi, dan sistem baru.13 

William Ouchi dikutip dalam bukunya 

Wayne K. Hoy & Cecil G. Miskel mendefinisikan 

budaya organisasi sebagai “simbol, upacara, dan 

mitos yang mengkomunikasikan aneka nilai dan 

kepercayaan dasar organisasi yang bersangkutan 

kepada para karyawannya.” Henry Mintzberg 

menyebut budaya sebagai ideologi organisasi, atau 

                                                           
12 Hikmat, Manajemen Pendidikan, 211. 
13 Wayne K. Hoy & Cecil G. Miskel, Administrasi Pendidikan.., 

269. 
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tradisi dan kepercayaan sebuah organisasi yang 

membedakannya dengan organisasi-organisasi lain 

dan menghembuskan ruh tertentu ke dalam 

kerangka strukturnya. Namun, Edgar Schein 

menyatakan bahwa budaya seyogyanya 

dikhususkan bagi “tingkat lebih dalam dari asumsi, 

nilai, dan kepercayaan dasar” yang menjadi milik 

bersama dan diterima apa adanya selagi 

organisasinya terus menuai sukses.14 

Budaya organisasi dapat dipandang sebagai 

sistem. Mc. Namara mengemukakan bahwa dilihat 

dari sisi input, budaya organisasi mencakup umpan 

balik dari masyarakat, profesi, hukum, kompetisi, 

dan sebagainya. Adapun dilihat dari proses, budaya 

organisasi mengacu pada asumsi, nilai, dan norma, 

misalnya nilai tentang uang, waktu, manusia, 

                                                           
14 Ibid., 270. 
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fasilitas, dan ruang. Sementara dilihat dari output, 

berhubungan dengan pengaruh budaya organisasi 

terhadap perilaku organisasi, teknologi, strategi, 

image, produk, dan sebagainya.15 

b. Unsur-unsur Budaya Organisasi 

Banyak pandangan yang dikemukakan oleh 

para pakar organisasi tentang unsur-unsur yang 

terkandung dalam budaya organisasi, namun pada 

intinya sama, yaitu bahwa dalam suatu budaya 

organisasi terdapat hal-hal yang tampak dan yang 

tersembunyi dalam suatu gradasi. 

Ralf Maslowski yang mengadaptasi pendapat 

Schein dikutip dari buku Uhar Suharsaputra 

menggambarkan level-level kultur organisasi 

sebagai berikut:16 

 

                                                           
15 Hikmat, Manajemen Pendidikan, 211. 
16 Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, 87-88. 



29 
 

 

 

Visible but often 

not decipherable 

 

Greater level of awareness 

 

 

Taken of granted  

invisible preconcious 

 

 

Tabel 2.0  

Levels of Culture and their Interaction 

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat 

tiga tingkatan sebagai unsur-unsur yang 

membentuk suatu kultur, unsur-unsur tersebut 

Level 1: Artifact and 

Practices 

Symbols, rites, rituals, myths 

visible and audible behavior 

patterns 

Level 2: Values 

Sense of what ougt to be 

done 

Level 3: Basic Assumptions 

Relationship to environment 

Nature of reality 

Nature of human nature 

Nature of human activity 

Nature of human relationship 
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berinteraksi dari mulai yang tersembunyi sampai 

yang terlihat. Asumsi-asumsi dasar berkaitan 

dengan hubungan dengan lingkungan akan menjadi 

dasar seseorang untuk menentukan apa yang 

sebaiknya dilakukan (nilai), dan dengan nilai-nilai 

ini kemudian akan membentuk/mewujud dalam 

bentuk praktik-praktik serta simbol-simbol yang 

menggambarkan nilai-nilai tersebut. Dengan 

demikian budaya pada dasarnya menggambarkan 

aspek-aspek yang bersifat kontinu, dari mulai yang 

konkret sampai dengan yang abstrak, namun 

demikian hal yang paling penting adalah aspek atau 

unsur nilai yang bersifat abstrak, sedang aspek 

konkret lebih menunjukkan manifestasi dari aspek 

abstrak tersebut.17  

 

                                                           
17 Ibid., 88. 
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c. Pembentukan Budaya Organisasi 

Suatu budaya pada hakikatnya adalah sebuah 

fenomena kelompok. Untuk menelaah proses 

terbentuknya budaya organisasi tidak lepas dari 

dukungan kelompok. Selain itu, proses kemunculan 

budaya organisasi memakan waktu yang cukup 

lama dan umumnya melibatkan seseorang tokoh 

(manajer puncak) yang mengintroduksikan visi dan 

nilai-nilai kepada stafnya. Pembentukan budaya 

organisasi dijadikan acuan oleh seluruh anggota-

anggota kelompoknya untuk bertindak dan 

berperilaku. Dalam hal ini, organisasi dapat 

dipahami sebagai agen atau target dari proses 

manajemen, dalam arti wadah berlangsungnya 

proses tersebut, atau sebagai efek dari proses 

manajemen. Hubungan timbal-balik ini 
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menjelaskan bahwa organisasi dan proses 

manajemen saling mempengaruhi.18 

Hodge dan Anthony dikutip Uhar 

Suharsaputra diterjemahkan penulis menyebutkan 

empat tahapan pembentukan budaya organisasi, 

yaitu; 1) Dependency/authority confrontation 

(ketergantungan/konfrontasi otoritas); 2) 

Confrontation of intimacy, role differentation, peer 

relationship issues (konfrontasi keakraban, 

pembedaan peran, dan isu-isu hubungan antar 

sejawat); 3) Creactivity/stability (kreativitas dan 

stabilitas); 4) Survival/growth issues (isu 

pertumbuhan/ dapat bertahan).19 

Pada tahap pertama, peran pemimpin sangat 

menentukan. Oleh karena itu, kelompok biasanya 

                                                           
18 Kusdi, Budaya Organisasi Teori, Penelitian, dan Praktik 

(Jakarta: Salemba Empat, 2011), 24. 
19 Suharsaputra, Administrasi Pendidikan., 90-91. 
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menentukan kriteria kepemimpinan yang dapat 

mereka terima, apakah berdasarkan usia, 

pengalaman, atau jenis kelamin atau yang lainnya. 

Pemimpin yang pertama biasanya memberikan 

pengaruh besar terhadap budaya organisasi. 

Keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang 

diletakkan oleh pendiri akan dijadikan acuan para 

pengikutnya.20 

Kinerja kepemimpinan kepala sekolah 

merupakan upaya yang dilakukan dan hasil yang 

dicapai oleh kepala sekolah dalam 

mengimplementasikan manajemen sekolah untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan 

efisien, produktif, dan akuntabel. Oleh karena itu, 

kepala sekolah memiliki posisi yang sangat penting 

dalam menggerakkan manajemen sekolah agar 

                                                           
20 Ibid., 92. 
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dapat berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat 

dan perkembangan kebutuhan zaman, khususnya 

kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, 

dan seni.21 

Tahap kedua, ditandai dengan isu-isu seputar 

pertentangan antara kedekatan, perbedaan peran 

dan hubungan antara teman sejawat. Keberhasilan 

yang dicapai pada tahap pertama mendatangkan 

perasaan dan hubungan baik di antara anggota. Hal 

ini disusul dengan tahap ketiga, yaitu kelompok 

mulai dihadapkan dengan pertentangan antara 

semangat inovasi dan kreativitas dengan 

kecenderungan terhadap kemapanan, di sinilah 

sering terjadi konflik. Pada tahap berikutnya 

kelompok akan mencapai kematangan ketika 

dihadapkan pada tuntutan untuk survive dan 

                                                           
21 Mulyasa, E, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah 

(Jakarts: PT Bumi Aksara, 2015), 17. 
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pertumbuhan. Dalam tahap ini organisasi mulai 

cenderung pada status quo dan menolak 

perubahan.22 

Kondisi di atas nampaknya menjadi dilema 

dalam konteks perubahan dewasa ini, apabila 

kemapanan nilai-nilai dalam organisasi menjadi 

sesuatu yang sulit berubah. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya terus-menerus untuk menjadikan 

budaya organisasi adaptif terhadap perubahan, dan 

ini memerlukan tertanamnya nilai-nilai keterbukaan 

pada seluruh anggota organisasi. Juga perhatian 

pada proses terbentuknya budaya amat penting agar 

dapat diketahui bagaimana mengembangkannya 

dalam konteks perubahan yang cepat dewasa ini.23 

 

 

                                                           
22 Suharsaputra, Administrasi Pendidikan., 92. 
23 Ibid., 92.  
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d. Karakteristik Budaya Organisasi 

Menurut Stepen P. Robbins dalam bukunya 

budaya organisasi dan peningkatan kinerja 

perusahaan karangan Moh. Pabundu Tika 

menyatakan ada 10 karakteristik yang apabila 

dicampur dan dicocokkan akan menjadi budaya 

organisasi tersebut sebagai berikut:24 

1) Inisiatif individu 

Tingkat tanggungjawab, kebebasan atau 

independensi yang dipunyai setiap individu dalam 

mengemukakan pendapat. Inisiatif individu 

tersebut perlu dihargai oleh kelompok atau 

pemimpin suatu organisasi sepanjang menyangkut 

ide untuk memajukan dan mengembangkan 

organisasi/perusahaan. 

 

                                                           
24 Moh. Pabundu Tika, Budaya Organisasi…, 10-12. 



37 
 

2) Toleransi terhadap tindakan resiko 

Dalam budaya organisasi perlu ditekankan, 

sejauh mana para pegawai dianjurkan untuk 

bertindak agresif, inovatif, dan mengambil resiko. 

Suatu budaya organisasi dikatakan baik, apabila 

dapat memberikan toleransi kepada anggota/para 

pegawai untuk bertindak agresif dan inovatif untuk 

memajukan organisasi/perusahaan serta berani 

mengambil resiko terhadap apa yang dilakukannya. 

3) Pengarahan 

Pengarahan dimaksudkan sejauh mana suatu 

organisasi/perusahaan dapat menciptakan dengan 

jelas sasaran dan harapan yang diinginkan. Sasaran 

dan harapan tersebut jelas tercantum dalam visi, 

misi, dan tujuan organisasi. Kondisi ini dapat 

berpengaruh terhadap kinerja 

organisasi/perusahaan. 
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4) Integrasi 

Integrasi dimaksudkan sejauh mana suatu 

organisasi/perusahaan dapat mendorong unit-unit 

organisasi untuk bekerja dengan cara yang 

terkoordinasi. Kekompakan unti-unit organisasi 

dalam bekerja dapat mendorong kualitas dan 

kuantitas pekerjaan yang dihasilkan 

5) Dukungan manajemen 

Dukungan manajemen dimaksudkan sejauh 

mana para manajer dapat memberikan komunikasi 

atau arahan, bantuan serta dukungan yang jelas 

terhadap bawahan. 

6) Kontrol 

Alat kontrol yang dapat dipakai adalah 

peraturan-peraturan atau norma-norma yang 

berlaku dalam suatu organisasi/perusahaan. Untuk 

itu diperlukan sejumlah peraturan dan tenaga 
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pengawas (atasan langsung) yang dapat untuk 

mengawasi dan mengendalikan perilaku pegawai 

atau karyawan dalam suatu organisasi.  

7) Identitas 

Identitas dimaksudkan sejauh mana para 

anggota/karyawan suatu organisasi/perusahaan 

dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai satu 

kesatuan dalam perusahaan dan bukan sebagai 

kelompok kerja tertentu atau keahlian profesional 

tertentu. Identitas diri sebagai satu kesatuan dalam 

perusahaan sangat membantu manajemen dalam 

mencapai tujuan dan sasaran 

organisasi/perusahaan. 

8) Sistem imbalan 

Sistem imbalan dimaksudkan sejauh mana 

alokasi imbalan (seperti kenaikan gaji, promosi, 

dan sebagainya) didasarkan atas kerja pegawai, 
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bukan sebaliknya didasarkan atas senioritas, sikap 

pilih kasih, dan sebagainya. Sistem imbalan yang 

didasarkan atas prestasi kerja pegawai dapat 

mendorong pegawai suatu organisasi untuk 

bertindak dan berperilaku inovatif dan mencari 

prestasi kerja yng maksimal sesuai kemampuan dan 

keahlian yang dimilikinya. 

9) Toleransi terhadap konflik 

Sejauh mana para pegawai didorong untuk 

mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka. 

Perbedaan pendapat merupakan fenomena yang 

sering terjadi dalam suatu organisasi. Namun 

perbedaan pendapat atau kritik yang terjadi bisa 

dijadikan sebagai media untuk melakukan 

perbaikan atau perubahan strategi untuk mencapai 

tujuan organisasi. 
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10) Pola komunikasi 

Sejauh mana komunikasi dibatasi oleh hierarki 

kewenangan yang formal kadang-kadang hierarki 

kewenangan dapat menghambat terjadinya pola 

komunikasi antara atasan dan bawahan atau antar 

karyawan itu sendiri. 

2. Kinerja Guru 

a. Pengertian kinerja guru 

Kinerja menurut Ondi Saondi dan Arius 

Suherman adalah tingkat keberhasilan seseorang 

atau kelompok dalam melakukan tugas dan 

tanggung jawab serta kemampuan untuk mencapai 

tujuan dan standart yang telah ditetapkan.25 Kata 

kinerja merupakan terjemah dari bahasa Inggris, 

yaitu dari kata performance. Kata performance 

berasal dari kata to perform yang berarti 

                                                           
25 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan 

(Bandung: Refika  Aditama, 2010), 20. 
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menampilkan atau melaksanakan.Performance 

berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, 

pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan 

kerja.26 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang 

diperlihatkan, atau penampilan kerja.27 

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pengawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Kinerja merupakan hasil kerja yang 

dicapai dan dapat diperlihatkan melalui kualitas 

hasil kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kecakapan 

dan komunikasi yang baik.28 Jadi dapat 

                                                           
26 Barnawi Dan Mohammad Arifin, Instrumen Pembinaan 

Peningkatan dan Penilaian Kinerja Guru Profesional (Jakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), 11. 
27 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Semarang:Widya Karya, 2014), 158. 
28 Suharsaputra, Administrasi, 167-168. 
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disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai 

dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.29 

Kinerja guru merupakan kemampuan 

seseorang guru dalam melaksanakan tugas 

pembelajaran di madrasah dan bertanggung jawab 

atas peserta didik dibawah bimbingannya dengan 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Oleh 

karena itu, kinerja guru dapat diartikan sebagai 

suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan 

seorang guru dalam menjalankan tugasnya di 

madrasah serta menggambarkan adanya suatu 

pembuatan yang ditampilkan guru dalam atau 

selama melakukan aktivitas pembelajaran.30 

b. Standar Beban Kinerja Guru 

                                                           
29 Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 45. 
30 Ibid, 54. 
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Standart beban kerja guru mengacu pada 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Dosen dan guru. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa 

beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, yaitu 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, menilai hasil pencapaian 

pembelajaran, membimbing dan melatih peserta 

didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Berikut 

uraiannya:31 

1) Merencanakan pembelajaran 

Guru wajib membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada awal 

tahun atau awal semester, sesuai rencana 

kerja sekolah. Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) merupakan rencana 

yang mengambarkan prosedur dan 

                                                           
31  Barnawi, Kinerja Guru Profesional, 12-13. 
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pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai suatu kompetensi dasar yang 

ditetapkan dalam standar isi dan telah 

dijabarkan dijabarkan dalam silabus. 

Langkah-langkah dalam menyusun RPP, 

sebagai berikut:  

a) Mengisi kolom identitas.  

b) Menentukan alokasi waktu yang 

dibutuhkan untuk pertemuan yang telah 

ditetapkan.  

c) Menentukan SK, KD, dan Indikator yang 

akan digunakan. 

d) Merumuskan tujuan pembelajaran 

berdasar SK, KD dan Indikator. 

e) Menentukan karakter siswa yang akan 

dikembangkan 
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f) Mengidentifikasi materi ajar berdasrakan 

materi pokok. 

g) Menentukan metode pembelajaran.  

h) Merumuskan langkah-langkah 

pembelajaran yang terdiri dari kegiatan 

awal, inti, dan akhir. 

i) Menentukan alat/bahan/sumber belajar 

yng digunakan. 

j) Menyusun kriteria penilaian, lembar 

pengamatan, contoh soal, teknik 

penskoran, dan lain-lain 

2) Melaksanakan pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan 

ketika terjadi interaksi edukatif antara peserta 

didik dengan guru, kegiatan ini adalah 

kegiatan tatap muka yang sebenarnya. Guru 
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melaksanakan tatap muka dengan tahapan 

sebagai berikut: 

a) Kegiatan awal tatap muka  

b) Kegiatan tatap muka 

c) Membuat resume proses tatap muka 

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah 

inti penyelenggaraan pendidikan yang 

ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan 

kelas, penggunaan media dan sumber 

belajar, dan penggunaan metode serta 

strategi pembelajaran. 

3) Menilai hasil pembelajaran 

Menilai hasil pembelajaran merupakan 

serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data tentang 

proses dan hasil belajar peserta didik yang 

dilakukan secara sistematis dan 
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berkesinambungan sehingga menjadi 

informasi yang bermakna untuk menilai 

peserta didik maupun dalam pengambilan 

keputusan lainnya.  

Dalam pelaksanaan penilaian 

dilakukan dengan mengunakan tes dan 

nontes. Penilaian nontes dapat dibagi menjadi 

pengamatan dan pengukuran sikap serta 

penilaian hasil karya dalam bentuk tugas, 

proyek fisik, atau produk kerja. 

4) Membimbing dan melatih peserta didik  

Membimbing dan melatih peserta 

didik dibagi menjadi tiga, yaitu membimbing 

atau melatih pserta didik dalam 

pembelajaran, intrakurikuler, dan 

ekstrakulikuler. 
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5)  Melaksanakan tugas tambahan  

Tugas-tugas tambahan guru dapat 

dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu 

tugas struktural dan tugas khusus. Tugas 

struktural merupakan tugas tambahan 

berdasarkan jabatan dalam struktur organisasi 

sekolah. Sementara tugas khusus adalah 

tugas tambahan yang dilakukan untuk 

menangani masalah khusus yang belum 

diatur dalam peraturan yang mengatur 

organisasi sekolah.  

c. Penilaian kinerja guru 

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan 

produktivitas karena merupakan indikator dalam 

menentukan usaha untuk mencapai tingkat 

produktivitas organisasi yang tinggi. Untuk 

mengetahui apakah tugas, tanggung jawab dan 
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wewenang guru sudah dilaksanakan atau belum 

maka perlu adanya penilaian objektif terhadap 

kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut maka 

upaya mengadakan penilaian terhadap kinerja 

organisasi merupakan hal yang sangat penting. 

Berbicara tentang kinerja guru erat kaitannya 

dengan standar kinerja yang dijadikan ukuran 

dalam mengadakan pertanggungjawaban. Penilaian 

kinerja bermanfaat untuk mengetahui 

perkembangan dan kemajuan organisasi sesuai 

dengan standar yang dibakukan dan sekaligus 

sebagai umpan balik bagi pekerja sendiri untuk 

dapat mengetahui kelemahan, kekurangannya 

sehingga dapat memperbaiki diri dan meningkatkan 

kinerjanya.32 

                                                           
32 Suharsaputra, Administrasi Pendidikan edisi revisi, 189. 
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Ukuran kinerja dapat dilihat dari quality of 

works, promthness, initiative and communication. 

Keempat komponen tersebut adalah ukuran standar 

kinerja yang dapat dijadikan dasar untuk 

mengetahui baik-buruknya atau efektif tidaknya 

kinerja seorang guru.33 

Kinerja guru merupakan kulminasi dari tiga 

elemen yang saling berkaitan, yakni keterampilan, 

upaya sifat keadaan dan kondisi eksternal. Kinerja 

guru sangat penting untuk diperhatikan dan 

dievaluasi karena guru mengemban tugas 

profesional. Untuk menilai kualitas kinerja dapat 

ditinjau dari beberapa indikator, antara lain:34 

 

                                                           
33 Rusman, Model-model pembelajaran: Mengembangkan 

Profesionalisme Guru (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 50.  
34 Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, 21-23. 
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1) Kemampuan membuat perencanaan dan 

persiapan mengajar  

2) Penguasaan materi, metode dan strategi 

mengajar  

3) Pemberian tugas-tugas kepada siswa  

4) Kemampuan mengelola kelas 

5) Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi 

Dari uraian dan deskripsi konsep mengenai 

kinerja, indikator kinerja, kinerja guru dan 

penilaian kinerja guru dapat dibuat sintesa teori 

yang dimaksud dengan kinerja guru adalah 

kemampuan dan keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugas-tugas pembelajaran yang 

ditunjukkan oleh indikator- indikator: (1) 

kemampuan menyusun rencana pembelajaran, (2) 

kemampuan melaksanakan pembelajaran, (3) 

kemampuan mengadakan hubungan antar pribadi, 
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(4) kemampuan melaksanakan penilaian hasil 

belajar, (5) kemampuan melaksanakan pengayaan, 

dan kemampuan melaksanakan remidial. 

Depdiknas dalam Barnawi menyebutkan 

bahwa tujuan penilaian kinerja guru antara lain; (1) 

mengembangkan profesi dan karir guru; (2) 

pengambilan kebijakan per 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; (7) 

penyempurnaan manajemen sekolah, dan (8) 

penyediaan informasi untuk sekolah serta 

penugasan-penugasan.35 

 

 

                                                           
35 Barnawi, Kinerja Guru Profesioal, 40. 
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

Kinerja guru merupakan faktor yang paling 

menentukan kualitas pembelajaran.36 Menurut 

Barnawi dan Mohammad Arifin faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru terdiri atas:  

1) Faktor internal Meliputi kemampuan, 

keterampilan, kepribadian, persepsi, motivasi 

menjadi guru, pengalaman lapangan, dan 

latar belakang keluarga.  

2) Faktor eksternal Meliputi gaji, sarana dan 

prasarana, lingkungan kerja fisik, dan 

kepemimpinan.37 

Menurut A. Timple Dake menyatakan bahwa 

kinerja seorang tenaga pengajar baik keloyalannya 

ataupun rasa tanggung jawabnya juga dipengaruhi 

                                                           
36 Martinis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru  

(Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 129. 
37 Barnawi, Kinerja Guru Profesional, 43. 
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oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: (1) 

perilaku pemimpin, (2) adanya pelatihan, (3) 

dorongan positif, (4) paham akan tugasnya, (5) 

adanya sistem penghargaan, (6) adanya penilaian, 

dan (7) adanya motivasi. Dengan pendapat tersebut 

nampak jelas bahwa perfoman sebagai perilaku 

pemimpin dalam hal ini kepala sekolahan sangat 

diperlukan dalam mencapai hasil kerja atau kinerja 

yang optimal.38 

Dari beberapa pakar sebagaimana 

dikemukakan terdahulu, bila digabungkan tampak 

bahwa banyak faktor yang dapat memengaruhi 

kinerja, yaitu: kemampuan (ability), motivasi, bakat 

(aptitude), persepsi (perception), kreativitas, 

inisiatif, nilai-nilai (values), imbalan (reward = 

Rw), minat (interest), emosi (emotions), kebutuhan 

                                                           
38 Chusnul Chotimah dan Muhammad Fathurohman, Komplemen 

Manajemen Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2014), 213-214. 
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(needs), kepribadian (personality), kejelasan peran 

(role clarity = Rc), kompetensi (competence = C), 

lingkungan (environment = E), nilai (value = V), 

kesesuaian preferensi (preferences fit= Pf), umpan 

balik (Feedback = F), keterampilan interpersonal, 

mental untuk sukses, terbuka untuk perubahan, 

keterampilan berkomunikasi.39 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja, penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja 

pegawai akan efektif apabila memperhatikan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, dan ini 

berarti bahwa upaya untuk mengembangkan kinerja 

pegawai kearah yang diinginkan oleh organisasi 

sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan 

perubahan, jelas menuntut pencermatan akan 

                                                           
39 Suharsaputra, Administrasi Pendidikan edisi revisi, 174-175. 
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faktor-faktor tersebut, baik itu faktor dari dalam 

(intern) individu itu sendiri maupun faktor ekstern. 

Hal ini pun berlaku dalam kaitannya dengan kinerja 

inovatif, dimana jika kinerja inovatif ingin 

ditumbuh kembangkan dalam suatu organisasi, 

maka kondisi/faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhinya perlu mendapat perhatian, 

sehingga kebijakan pemimpin dalam organisasi 

dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi 

terwujudnya hal tersebut. 

e. Aspek-Aspek Kinerja 

Menurut Siswanto Sastrohadiwiryo, beberapa 

aspek yang digunakan dalam penilaian kinerja 

karyawan adalah:40 

                                                           
40 Siswanto Sastrohadiwiryo, Menejemen Tenaga Kerja Indonesia 

Pendekatan Administratif dan Operasional (Jakarta; Bumi Aksara, 

2005), 181-182. 
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1) Kesetiaan, adalah tekat dan kesanggupan 

menaati, melaksanakan, dan mengamalkan 

suatu yang menjadi peraturan dengan penuh 

kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan 

tanggung jawab tersebut harus dibuktikan 

dengan sikap dan perilaku tenaga kerja yang 

bersangkutan dalam kegiatan sehari-hari. 

2) Prestasi, kerja adalah kinerja yang dicapai 

seorang tenaga kerja dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaan yang diberikan 

kepadanya. 

3) Tanggung jawab, adalah kesanggupan 

seorang tenaga kerja dalam menyelesaikan 

tugas dan pekerjaan yang diserahkan 

kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat 

waktu. 
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4) Ketaatan, adalah kesanggupan seorang tenaga 

kerja untuk menaati segala ketepatan, 

peraturan perundang-undangan dan peraturan 

kedinasan yang berlaku, menaati perintah 

kedinasan yang diberikan atasan yang 

berwenang, serta kesanggupan untuk tidak 

melanggar larangan yang telah ditetapkan 

perusahaan maupun pemerintah, baik secara 

tertulis maupun tidak tertulis. 

5) Kejujuran, adalah ketulusan hati seorang 

tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaan serta kemampuan untuk tidak 

menyalahgunakan wewenang yang telah 

diberikan kepadanya. 

6) Kerja sama, adalah kemampuan seorang 

tenaga kerja untuk bekerja bersama-sama 

dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu 



60 
 

tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan, 

sehingga mencapai daya guna dan hasil guna 

yang sebesar-besarnya. 

7) Prakarsa, adalah suatu kemampuan seorang 

tenaga kerja untuk mengambil keputusan, 

langkah-langkah, atau melakukan suatu 

tindakan yang diperlukan dalam melaksakan 

tugas pokok tanpa menunggu perintah dan 

bimbingan dari menejemen lininya. 

8) Kepemimpinan, adalah kemampuan yang 

dimiliki seorang tenaga kerja untuk 

menyakinkan tenaga kerja lain sehingga 

dapat dikerahkan secara maksimum untuk 

melaksakan tugas pokok. Penilaian unsur 

kepemimpinan bagi tenaga kerja sebenarnya 

khusus diperuntukan bagi tenaga kerja yang 



61 
 

memiliki jabatan seluruh hierarki dalam 

perusahaan. 

f. Tujuan penilain kinerja guru 

Penilaian kinerja guru pada hakikatnya 

merupakan suatu kegiatan untuk membina dan 

mengembangkan guru profesional yang dilakukan 

dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Hal ini 

penting terutama untuk melakukan pemetaan 

terhadap kompetensi dan kinerja seluruh guru 

dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan.hasil 

penilaian kinerja tersebut dapat dilakukan oleh 

guru, kepala sekolah dan pengawas untuk 

melakukan refleksi terkait dengan tugas dan 

fungsinya dalam rangka memberikan layanan 
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kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas 

pendidikan melalui peningkatan kinerja guru.41 

Kebutuhan organisasi dan tuntutan 

perubahan, jelas menuntut pencermatan akan 

faktor-faktor tersebut, baik itu faktor dari dalam 

(intern) individu itu sendiri maupun faktor ekstern. 

Hal ini pun berlaku dalam kaitannya dengan kinerja 

inovatif, dimana jika kinerja inovatif ingin 

ditumbuh kembangkan dalam suatu organisasi, 

maka kondisi/faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhinya perlu mendapat perhatian, 

sehingga kebijakan pemimpin dalam organisasi 

dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi 

terwujudnya hal tersebut.42 

                                                           
41 E Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 88. 
42 Barnawi, Kinerja Guru Profesional, 80. 
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3. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

Guru 

Menurut A. Dale Timple mengutip bukunya 

Robert L. Mathis dan John H. Jackson bahwa faktor-

faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang 

dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Faktor 

eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan, seperti 

perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, 

bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim 

organisasi. Faktor-faktor internal dan eksternal ini 

merupakan jenis-jenis atribusi mempengaruhi kinerja 

seseorang.43 

Sekolah merupakan suatu organisasi, dan 

budaya yang ada di tingkat sekolah merupakan budaya 

                                                           
43 A.A Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja Sumber 

Daya manusia (Bandung: Refika Aditama, 2005),  15. 
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organisasi. Resep utama budaya organisasi adalah 

interpretasi kolektif yang dilakukan oleh anggota-

anggota organisasi berikut hasil aktivitasnya.44 

Budaya organisasi merupakan norma-norma dan 

nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota 

organisasi. Budaya selalu mengalami perubahan, hal ini 

sesuai dengan peranan sekolah sebagai agen perubahan 

yang selalu siap untuk mengikuti perubahan yang 

terjadi. Maka budaya organisasi sekolah diharapkan 

juga mampu mengikuti, menyeleksi, dan berinovasi 

terhadap perubahan yang terjadi. Tilaar mengemukakan 

bahwa kebudayaan dan pendidikan merupakan dua 

unsur yang tidak dapat dipisahkan karena saling 

mengikat. Budaya itu hidup dan berkembang karena 

proses pendidikan, dan pendidikan itu hanya ada dalam 

                                                           
44 Seter Manik, Kamal Bustomi, “Pengaruh Kepemimpinan Kapala 

Sekolah, Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru 

Pada SMP Negeri 3 Rancaekek,” Jurnal Ekomoni, Bisnis & 

Etrepeneurship, 2 (Okober 2011), 101. 
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suatu konteks kebudayaan. Yang ada dalam arti 

kurikulum adalah sebagai rekayasa dari pembudayaan 

suatu masyarakat, sedangkan proses pendidikan itu 

pada hakekatnya merupakan suatu proses pembudayaan 

yang dinamik.45 

Budaya organisasi sekolah yang positif dapat 

mempengaruhi terselenggaranya pendidikan yang 

bermutu tinggi serta pembentukan sikap dan moral yang 

positif bagi segenap personel yang ada dalam lembaga 

pendidikan. Kondisi yang demikian ini sangat 

mendukung pencapaian prestasi belajar yang tinggi. 

Para pakar administrasi dan manajemen pendidikan 

sejak dekade 1980-an secara tegas meletakkan tanggung 

jawab kepala sekolah sebagai pencipta budaya sekolah 

yang kondusif dan ciri sekolah yang efektif. DeRoche 

menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki tanggung 

                                                           
45 Ibid.,, 101. 
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jawab utama dalam rangka penataan budaya organisasi 

sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah 

memegang peranan yang sangat menentukan dalam 

menciptakan keberhasilan di sekolah.46 

Sumber daya manusia yang berkualitas 

merupakan modal dasar sekaligus menjadi kunci 

keberhasilan pembangunan nasional jika sumber-

sumber daya manusia atau tenaga kerja Indonesia dalam 

jumlah besar dapat ditingkatkan mutu dan 

pendayagunaannya. Dengan begitu, dalam waktu yang 

relative singkat perekonomian Indonesia akan tumbuh 

dan berkembang secara mantap dan memberikan tingkat 

pendapatan nasional yang relative tinggi.47  

Creemers dan Renolds dalam Himah Eva 

Trisnantari mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa 

kepemimpinan mempunyai peranan dalam menciptakan 

                                                           
46 Ibid.,, 101. 
47 E. Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan., 93.  
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realitas organisasi dan membentuk budaya organisasi. 

Produktivitas organisasi termasuk di dalamnya adalah 

kinerja guru akan bisa terwujud jika ditopang oleh 

budaya organisasi yang kuat dan iklim organisasi yang 

kondusif.48 

Budaya organisasi sangat mempengaruhi kinerja 

dari seorang pegawai, apabila budaya organisasinya 

kuat, maka kinerja pegawai juga akan semakin baik dan 

begitu juga sebaliknya, apabila budaya organisasinya 

lemah, maka kinerja pegawai juga tidak akan menjadi 

maksimal sesuai harapan atautujuan organisasi. Dengan 

budaya organisasi yang baik akan menunjukkan 

komitmen organisasi untuk mencapai tujuan organisasi 

dengan baik. Hal ini akan dipacu dengan kinerja 

pegawai yang maksimal dan memuaskan. Maka dari itu, 

lembaga sekolah harus mempunyai budaya organisasi 

                                                           
48 Seter Manik, Kamal Bustomi, “Pengaruh Kepemimpinan, 101. 
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yang baik untuk menciptakan kinerja pegawai yang 

maksimal dan memuaskan dalam rangka mencapai 

tujuan sebuah organisasi. 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan telaah pustaka dan  landasan teori, 

maka dapat diajukan kerangka berfikir penelitian sebagai 

berikut: 

 Variabel Independen (X) : Budaya 

Organisasi 

 Variabel Dependen (Y) : Kinerja Guru 

1. Jika budaya organisasi baik maka kinerja guru baik. 

2. Jika budaya organisasi kurang baik maka kinerja guru 

kurang baik. 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian.49 Berdasarkan landasan teori 

dan kerangka berfikir yang telah dijabarkan diatas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi 

terhadap kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

  

                                                           
49 Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 96. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Dilihat dari jenis datanya, penelitian ini adalah 

kuantitatif dapat diartikan suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai 

alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita 

ketahui. Penelitian kuantitatif dapat dilaksanakan dengan 

penelitian deskriptif, penellitian hubungan/korelasi, 

penelitian kuasi-eksperimental, dan penelitian 

eksperimental.50 Dalam rancangan penelitian ini, penelitian 

kuantitatif bersifat ex-post facto, dimana menurut Suharsimi 

Arikunto yang dimaksud penelitian ex-post facto adalah 

sautu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa 

yang telah terjadi dan kemudian meruntut kebelakang 

                                                           
50 Deni Darmawan, Metode Penilitian Kuantitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013),  37. 
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melalui data tersebut untuk menetukkan faktor-faktor yang 

mendahului atau menentukan sebab-sebab yang mungkin 

atas peristiwa yang diteliti.51 Rancangan penelitian ini berisi 

sejumlah fakta yang ada di SMK PGRI 2 Ponorogo yang di 

gali penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data-

data berupa angket yang menyebar beberapa pertanyaan 

yang akan di jawab oleh guru di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis data kuantitatif berupa angka 

yang bisa diperoleh dari hasil pengukuran sehingga dapat 

diketahui ada atau tidaknya pengaruh antara budaya 

organisasi dengan kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua 

variabel yaitu: 

                                                           
51 Suharsin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek (Jakarta: Rineka Cipa, 2002), 10. 
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1. Budaya Organisasi (independen) yaitu variabel yang 

menjadi sebab perubahan atau timbul variabel 

dependen/terikat. 

2. Kinerja Guru sebagai variabel terikat (dependen) 

yaitu variabel yang di pengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas/independen. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang 

tetapi juga subyek dan benda alam yang lain. Populasi 

juga bukan hanya sekedar jumlah obyek/subyek yang 
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dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakter atau sifat 

yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.52 

Penelitian  kuantitatif  ini dilakukan di SMK 

PGRI 2 Ponorogo, dengan populasi yaitu seluruh guru 

yang secara keseluruhan berjumlah 108 orang terdiri 

dari 63 laki-laki dan 45 perempuan. 

2. Sampel  

  Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunaan sampel yang diambil dari 

populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 

                                                           
 52Sugiyono, Metode Penelitian…, 117. 
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populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi 

harus betul-betul representatif (mewakili).53 

  Menurut Suharsimi Arikunto, apabila 

subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Tetapi, jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 

antara 10-15% atau 15-20% atau lebih. Teknik ini 

disebut dengan teknik random sampling atau sampel 

acak.54 Adapun sampel yang diambil adalah guru 

SMK PGRI 2 Ponorogo yang diambil secara acak. 

Jadi, sampel yang diperoleh 50% dari 108 adalah 54 

guru yang terdiri dari 32 laki-laki dan 22 perempuan. 

3. Teknik Sampling  

  Teknik sampling adalah cara atau prosedur 

atau proses pengambilan sampel yang representatif 

                                                           
53 Ibid.., 118. 
54Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 134. 
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terhadap populasinya.55 Teknik simple random 

sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari 

populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

tersebut.56 

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik simple random sampling dengan cara kelipatan 

nomor dengan interval 2. Apabila jumlah guru belum 

memenuhi yang telah ditentukan, maka kelipatan 

nomor dilakukan secara berputar. Dalam pengambilan 

sampel peneliti memisahkan antara guru laki-laki 

dengan guru perempuan. 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen pengumpulan data adalah alat untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati 

(variabel penelitian). Peneliti menggunakan instrumen untuk 

                                                           
55Andhita Dessy Wulansari, Penelitian,… 43.  
56Sugiyono, Metode Penelitian, 82. 
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mengumpulkan data.57 Data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Data tentang Budaya Organisasi di SMK PGRI 

2 Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

2. Data tentang Kinerja Guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

Adapun instrumen pengumpulan data dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.0 

Kisi-Kisi Instrumen Pengumpulan Data Budaya 

Organisasi dan Kinerja Guru 

                                                           
57 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po 

Press, 2012), 78. 

Variabel 

Penelitian 

Sub 

Variabel 
Indikator 

Sebelum 

di Uji 

Setelah 

di Uji 

No Item No Item 

Budaya 

Organisasi 

(X) 

Karakteristik 

budaya 

organisasi 

1. Inisiatif 

individu 

1,2,3 1,2 

2. Toleransi 

terhadap 

resiko 

4,5,6 4 
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3. Pengarah

an 

7,8,9 9 

4. Integrasi 
10,11,12 11,12 

5. Dukunga

n 

manajem

en 

13,14,15 13,14 

6. Pengawa

san 

16,17,18 17,18 

7. Identitas 
19,20,21 19,20 

8. Sistem 

imbalan 

22,23,24 22,23 

9. Tolerans

i 

terhadap 

konflik 

25,26,27 26,27 

10. Pola 

komunik

asi 

28,29,30 28,29 

Unsur-unsur 

budaya 

organisasi 

11. Artifact 

and 

Practice

s 

31,32,33 31,33 

12. Values 34,35,36 34,36 

13. Basic 

Assumpti

ons 

relations

hip to 

environ

ment 

37,38,39 37 



78 
 

Pembentuka

n budaya 

organisasi 

14. ketergan

tungan 

40,41,42 40 

15. keakraba

n, 

pembeda

aan 

peran, 

isu 

hubunga

n antar 

sejawat 

43,44,45 43 

16. kreativit

as dan 

stabilitas 

46,47,48 48 

17. isu 

pertumb

uhan/dap

at 

bertahan 

49,50,51 50,51 

  
   

Kinerja 

guru (Y) 

Aspek-

aspek 

kinerja 

1. kesetia

an 

1,2,3 1,3 

2. prestasi 4,5,6 4,5 

3. tanggu

ngjawa

b 

7,8,9 7,9 

4. ketaata

n 

10,11,12 12 

5. kejujur

an 

13,14,15 13 

6. kerjasa

ma 

16,17,18 17,18 

7. prakars 19,20,21 19,20 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat di 

gunakan peneliti untuk mengumpulkan data:  

1. Kuisioner (angket) 

Sebelum menjelaskan alat-alat pengumpul data 

dengan menggunakan angka/kuesioner, ada baiknya 

kalau terlebih dahulu di jelaskan tentang kisi-kisi yang 

merupakan pedoman bagi si peneliti dalam menyusun 

dalam menyusun alat pengumpul datanya.58 Dalam 

penelitian ini angket digunakan untuk memperoleh data 

mengenai budaya organisasi dan kinerja guru.  Angket 

sebelum diuji yang meliputi budaya organisasi 

dapat dilihat pada lampiran 1, dan angket kinerja 

                                                           
58 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif…, 160. 

a 

8. kepemi

mpinan 

22,23,24 22,23 
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guru dilihat pada lampiran 2. Kemudian angket 

setelah diuji yang meliputi budaya organisasi dapat 

dilihat pada lampiran 3, dan angket kinerja guru 

dilihat pada lampiran 4. Adapun pelaksanaannya, 

angket diberikan kepada guru SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Guru diminta mengisi angket sesuai dengan realita dan 

keadaan yang sebenarnya. Para guru diberi arahan cara 

mengisi angket tersebut dan responden di haruskan untuk 

mengisi angket yang telah diberikan. 

Skala yang digunakan adalah skala likert, yaitu 

skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini 

telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang 

selanjunya disebut sebagai variabel penelitian.59  

                                                           
59 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif…, 93. 
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Pengumpulan data mengunakan angket yang 

mengacu pada skala likert dengan skor sebagai berikut:  

a. Sangat setuju   : 5  

b. Setuju   : 4 

c. Ragu-ragu   : 3  

d. Tidak Setuju   : 2 

e. Sangat tidak setuju : 1 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah data yang bersumber 

dari dokumen-dokumen sebagai laporan tertulis dari 

peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan-

penjelasan dan pemikiran-pemikiran, peristiwa itu ditulis 

dengan kesadaran dan kesenjangan untuk menyiapkan 

dan meneruskan keterangan-keterangan peristiwa.60 

Metode dokumentasi ini akan digunakan untuk 

                                                           
60 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Rosda Karya, 1994), 135. 
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memperoleh data tentang gambaran umum SMK PGRI 

2 ponorogo. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, Teknik analisis data 

yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.61 Analisis 

data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan 

program Excel dan Statistical Product And Services Solution 

(SPSS versi 19.0 for windows). 

1. Tahap Pra Penelitian  

a. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang 

mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

                                                           
61 Sugiyono, Metode Penelitian ,243.  
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fungsi ukurnya.62 Suatu alat ukur yang valid, tidak 

sekedar mampu mengungkapkan data dengan 

tepat akan tetapi juga harus memberikan 

gambaran yang cermat mengenai data.63 

Validitas merupakan derajat ketepatan 

antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan 

oleh peneliti. Dengan demikian data yang 

valid adalah data “yang tidak berbeda” antara 

data yang dilaporkan oleh peneliti dengan 

data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

penelitian.64  

Secara mendasar, validitas adalah 

keadaan yang menggambarkan tingkat 

instrumen yang bersangkutan mampu 

                                                           
62 Saifudin Azwar, Reabilitas dan Validitas (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1997),  5. 
63 Ibid., 6. 
64 Sugiyono, Metode Penelitian..., 363. 
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mengukur apa yang diukur. Suatu tes disebut 

valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa 

yang hendak akan diukur. Jadi, validitas itu 

merupakan tingkat ketepatan tes tersebut 

dalam mengukur materi dan perilaku yang 

harus diukur. Untuk menguji validitas ini, 

peneliti menggunakan bantuan komputer 

progam microsoft excel 2013. 

Kriteria dari validitas setiap item 

pertanyaan adalah apabila koefisien korelasi 

rhitung negatif atau lebih kecil dari rtabel maka 

item tersebut dikatakan tidak valid (drop). 

Selanjutnya apabila terdapat item-item 

pertanyaan yang tidak memenuhi kriteria 

validitas (tidak valid), maka item tersebut 

akan dikeluarkan dari angket. Nilai rtabel yang 

digunakan untuk subjek (N sebanyak 30 
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adalah ketentaun df=N-2, berarti 30-2=28, 

dengan menggunakan taraf signifikan 5% 

maka diperoleh rtabel = 0,374.65 

Untuk uji validitas dan reliabilitas 

instrumen penelitian, peneliti mengambil 

sampel sebanyak 30 responden. Dari hasil 

perhitungan validitas instrumen terhadap 51 

butir soal variabel budaya organisasi, dan 24 

butir soal variabel kinerja guru. Hasil 

perhitungan uji validitas instrumen budaya 

organisasi dan kinerja guru dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1 Rekapitulasi Uji Validitas 

Instrumen Budaya Organisasi 

No.soal “r” 

Hitung 

“r” 

Tabel 

Ket 

1 0,388797 0,374 Valid 

                                                           
65Anindita Desi wulandari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam 

Penelitian (Yogyakarta:Pustaka Felicha), 2016), 95. 



86 
 

2 0,458043 0,374 Valid 

3 0,051771 0,374 Drop 

4 0,401158 0,374 Valid 

5 0,145646 0,374 Drop 

6 0,040142 0,374 Drop 

7 0,256658 0,374 Drop 

8 0,172809 0,374 Drop 

9 0,552617 0,374 Valid 

10 0,310902 0,374 Drop 

11 0,382798 0,374 Valid 

12 0,398719 0,374 Valid 

13 0,540813 0,374 Valid 

14 0,634441 0,374 Valid 

15 0,273195 0,374 Drop 

16 0,354725 0,374 Drop 

17 0,427435 0,374 Valid 

18 0,439957 0,374 Valid 

19 0,456962 0,374 Valid 

20 0,393252 0,374 Valid 

21 0,111749 0,374 Drop 

22 0,48043 0,374 Valid 

23 0,557849 0,374 Valid 

24 0,148457 0,374 Drop 

25 0,22744 0,374 Drop 

26 0,426894 0,374 Valid 

27 0,426329 0,374 Valid 

28 0,50241 0,374 Valid 

29 0,498672 0,374 Valid 

30 0,076828 0,374 Drop 

31 0,423985 0,374 Valid 

32 0,097427 0,374 Drop 

33 0,404746 0,374 Valid 

34 0,407363 0,374 Valid 
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35 0,222358 0,374 Drop 

36 0,481062 0,374 Valid 

37 0,399453 0,374 Valid 

38 0,325388 0,374 Drop 

39 0,29327 0,374 Drop 

40 0,452219 0,374 Valid 

41 0,108941 0,374 Drop 

42 0,217883 0,374 Drop 

43 0,412589 0,374 Valid 

44 0,07887 0,374 Drop 

45 0,060365 0,374 Drop 

46 0,218358 0,374 Drop 

47 0,091269 0,374 Drop 

48 0,503133 0,374 Valid 

49 0,027203 0,374 Drop 

50 0,394497 0,374 Valid 

51 0,51895 0,374 Valid 

 

Intrumen nomor 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 

21, 24, 25, 30, 32, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 

46, 47, dan 49 tidak valid sehingga tidak 

diikutkan pada analisis selanjutnya. 

Sedangkan nomor item yang valid dan 

digunakan untuk penelitian sesungguhnya 

yaitu item nomor 1, 2, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 
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18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 

36, 37, 40, 43, 48, 50, dan 51. 

Tabel 3.2 Rekapitulasi Uji Validitas 

Instrumen Kinerja Guru 

No.Soal  “r” 

Hitung 

“r” 

Tabel 

Ket 

1 0,386398 0,374 Valid 

2 0,322167 0,374 Drop 

3 0,433218 0,374 Valid 

4 0,45776 0,374 Valid 

5 0,484753 0,374 Valid 

6 0,092003 0,374 Drop 

7 0,456489 0,374 Valid 

8 0,185954 0,374 Drop 

9 0,426054 0,374 Valid 

10 0,306502 0,374 Drop 

11 0,218088 0,374 Drop 

12 0,516837 0,374 Valid 

13 0,45097 0,374 Valid 

14 0,137353 0,374 Drop 

15 0,205015 0,374 Drop 

16 0,23856 0,374 Drop 

17 0,426173 0,374 Valid 

18 0,436907 0,374 Valid 

19 0,534577 0,374 Valid 

20 0,393893 0,374 Valid 

21 0,259134 0,374 Drop 

22 0,481011 0,374 Valid 

23 0,596286 0,374 Valid 
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24 0,152869 0,374 Drop 

 

Intrumen nomor 2, 6, 8, 10, 11, 14, 

15, 16, 21, dan 24 tidak valid sehingga tidak 

diikutkan pada analisis selanjutnya. 

Sedangkan nomor item yang valid dan 

digunakan untuk penelitian sesungguhnya 

yaitu item nomor 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 17, 

18, 19, 20, 22, dan 23. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas atau nama lainnya yaitu 

keterpercayaan, keterandalan, keajegan, 

kestabilan, konsistensi, dan sebagainya memiliki 

arti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Maksudnya ialah apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap 

kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang 
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relative sama, selama aspek yang diukur dalam 

diri subjek memang belum berubah.66 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, 

dalam penelitian ini dilakukan dengan 

instrumen menggunakan alpha cronbach 

dengan bantuan progam SPSS versi 19.0 for 

windows. Kriteria dan reliabilitas instrumen 

penelitian adalah apabila harga croanbach alfa  

lebih besar dari 0,6 maka instrumen tersebut 

dikatakan reliabel  dan sebaliknya.67 

Untuk menentukan tingkat reliabilitas 

intrumen peneliti berpedoman pada pendapat 

Suharsimi. Sebagaimana terdapat pada tabel 

berikut: 68 

 

                                                           
66 Saifudin Azwar, Reabilitas…, 4. 

67 Duwi Prayitno, SPSS  Handbook; Analisis Data, Olah data, dan 

Penyelesaian Kasus-Kasus Sraristik (Yogyakarta: Mediakom, 2016),60.  
68 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2000), 75. 
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Tabel 3.3 

Interpretasi Nilai r 

 

Interval 

Koefisien 

Tingkat 

Reliabilitas 

0,00 - 0,200 Sangat Rendah 

0,200 - 0,400 Rendah 

0,400 - 0,600 Cukup 

0,600 - 0,800 Tinggi 

0,800 - 1,000 Sangat Tinggi 

 

Adapun teknik yang digunakan untuk 

menghitung reliabilitas instrumen disini 

peneliti menggunakan SPSS versi 19.0 for 

windows. Kemudian ditemukan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4 

Uji Reliabilitas Budaya Organisasi 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.869 28 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai 

cronbach alpha adalah sebesar 0,869, jadi 

angka tersebut lebih besar dari rtabel sebesar 

0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mengukur variabel budaya organisasi dapat 

dikatakan reliabel sangat tinggi. 

               Tabel 3.5 

                Uji Reliabilitas Kinerja Guru 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai 

cronbach alpha adalah sebesar 0,759, jadi 

angka tersebut lebih besar dari rtabel sebesar 

0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

instrumen penelitian yang digunakan untuk 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.759 14 
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mengukur variabel budaya organisasi dapat 

dikatakan reliabel sangat tinggi. 

2. Uji Asumsi 

Sebelum menggunakan rumus statistik kita 

perlu mengetahui asumsi yang digunakan dalam 

penggunaan rumus. Dengan mengetahui asumsi 

dasar dalam menggunakan rumus nantinya, maka 

peneliti bisa lebih bijak dalam penggunaannya dan 

perhitungannya. Peneliti diwajibkan melakukan uji 

asumsi/prasyaratan tersebut agar dalam 

penggunaan rumus tersebut dan hasil yang kita 

dapatkan tidak menyimpang dari ketentuan yang 

berlaku.69 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji 

kenormalan distribusi (pola) data. Dengan 

                                                           
69 Retno Widyanigrum, Statistika (Yogyakarta: Felicha, 2015), 

203. 
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demikian, uji normalitas ini mengasumsikan 

bahwa, data tiap variabel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Untuk 

mempercepat perhitungan peneliti 

memanfaatkan program SPSS versi 19.0 for 

windows. Selanjutnya untuk mengetahui 

apakah distribusi frekuensi masing-masing 

variabel normal atau tidak, yaitu dengan 

membandingkan probobilitas atau 

signifikansi dengan alpha 0,05. Jika 

probobilitas hasil hitungan lebih besar dari 

0,05 artinya distribusi data normal. Namun 

jika probobilitas kurang dari 0,05 maka 

distribusi data tidak normal.70 

 

 

                                                           
70 Wulansari, Aplikasi Statistika., 38-54. 
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b. Uji Linearitas 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran 

garis regresi. Digunakan pada analisis regresi 

linier sederhana dan analisi regresi linier 

ganda. Uji linieritas dilakukan dengan cara 

mencari model garis regresi dari variabel 

independen X terhadap variabel dependen Y. 

Berdasarkan model regresi tersebut, dapat 

diuji linieritas garis regresinya. 

Untuk mempercepat perhitungan uji 

linieritas, peneliti juga memanfaatkan 

program SPSS versi 19.0 for windows. 

Selanjutnya apabila P-value lebih besar dari 

alpha 0.05 maka garis regresi X terhadap Y 

linier.71 

 

                                                           
71 Ibid., 55-61. 
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c. Uji Heteroskodastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda 

perlu juga diuji mengenai sama atau tidak 

varians dari residual dari observasi yang satu 

dengan observasi yang lain. Jika residualnya 

mempunyai varians yang sama disebut terjadi 

homoskedastisitas dan jika variansnya tidak 

sama/berbeda disebut terjadi 

heteroskedastisitas. Analisis uji asumsi 

heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui 

scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang 

merupakan variabel bebas (sumbu X = Y 

hasil prediksi) dan nilai residualnya 

(SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu 

Y = Y prediksi – Y riil). 
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Dasar analisis: 

1) Homoskedastisitas terjadi jika pada 

scatterplot titik-titik hasil pengolahan data 

antara ZPRED dan SRESID menyebar 

dibawah maupun diatas titik origin (angka 

0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai 

pola yang teratur.  

2) Heteroskedastisitas terjadi jika pada 

scatterplot titik-titiknya mempunyai pola 

yang teratur baik menyempit, melebar 

maupun bergelombang-gelombang.72 

Untuk mempercepat perhitungan ini 

peneliti juga menggunakan versi 19.0 for 

windows. 

 

 

                                                           
72 Ibid., 125. 
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3. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis data untuk menjawab 

rumusan masalah nomor 3 yaitu dengan 

menggunakan analisis regresi linier sederhana 

untuk mengetahui apakah variabel independen 

yang ada dalam model mempunyai pengaruh 

yang nyata secara serentak terhadap variabel 

dependen, yaitu pengaruh variabel Budaya 

Organisasi (X) terhadap kinerja guru (Y). 

Peneliti menggunakan program SPSS versi 

16.0 for windows untuk mengolah data. 

Adapun langkah-langkah pengambilan 

keputusan output SPSS berdasarkan pendapat 

V. Wiratna Sujarweti adalah sebagai berikut: 

1) Cara 1: jika Sig > 0,05 maka H0 diterima 

dan jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak. 
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2) Cara 2: jika t hitung < t tabel maka H0 

diterima, sebaliknya jika t hitung > t tabel 

maka H0 ditolak.73 

r : untuk menentukan koefisien korelasi 

R2 : untuk menentukan koefisien 

determinasi 

Dilakukan uji untuk pengujian 

signifikansi regresi sederhana, yaitu untuk 

melihat pengaruh antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Nilai t hitung konstanta 

regresi, sedangkan t tabel dengan alfa adalah 

0,05. 

Apabila hasil uji hipotesis 

menggunakan regresi sederhana menunjukkan 

H0 ditolak maka artinya ada pengaruh antara 

                                                           
73 C. Trihendradi, Langkah Praktis Menguasai Statistik untuk 

Ilmu Sosial Kesehatan- Konsep & Penerapannya Menggunakan SPSS 

(Yogyakarta: Andi, 2013), 168. 
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variabel bebas dengan variabel terikat sehingga 

perlu analisis lebih lanjut. Untuk mengetahui 

besar pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat yaitu dengan melihat output 

SPSS tabel Anova B. Untuk mengetahui 

berapa presentase variabel terikat dipengaruhi 

oleh variabel bebas yaitu dengan cara 

mengalikan R Square dengan 100%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMK PGRI 2 Ponorogo 

Berdiri pada tahun 1984 dengan nama STM 

PGRI Ponorogo yang beralamat di SD Keniten I dan II 

dengan membuka jurusan: Mesin, Listrik dan 

Bangunan. Dalam praktikum bekerjasama dengan ST 

Negeri Ponorogo (Sekarang SMP 5).  Tahun Pelajaran 

1987 / 1988 melaksanakan Akreditasi dengan jenjang 

DIAKUI. Tahun 1989/1990 pindahke ST Negeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tahun 1990/1991 STM PGRI Ponorogo telah 

menempati gedung sendiri yang terletak di Jl. 

Soekarno Hatta Ponorogo. Dan melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar pagi dan siang hari sedang 

praktikum tetap dilaksanakan di ST Negeri Ponorogo. 

101 
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Tahun Pelajaran 1991/1992 menambah jurusan 

OTOMOTIF yang menerima 5 kelas dan dalam 

kegiatan praktek bekerjasama dengan KLK (sekarang 

BLK-UKM Ponorogo) di Karanglo Lor. Tahun 1992 

STM PGRI Mendapat kepercayaan pemerintah 

mendapatkan HIBAH dari IPTN (INDUSTRI 

PESAWAT TERBANG NURTANIU) berupa Mesin 

Bor Radial, Mesin Honing dan Mesin Bor Kolom. 

Tahun Pelajaran 1994/1995 STM PGRI berganti nama 

dengan SMK PGRI 2 Ponorogo. 

Tahun Pelajaran 1998/1999 SMK PGRI 2 

Ponorogo telah memiliki 26 Ruang Teori, 1 Bengkel 

Otomotif, 1 Bengkel Pemesinan, 1 Bengkel Kerja 

bangku / kerja plat dan Las, serta 3 Bengkel Listrik. 

Tahun ini pula SMK PGRI 2 Ponorogo mendapatkan 

kepercayaan mendapat bantuan imbal swadaya berupa 

bangunan bengkel mesin. Tahun 2000/2001 SMK 
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PGRI 2 PONOROGO telah terakreditasi dengan status 

DISAMAKAN. Tahun 2002/2003 mendapat bantuan 

peralatan praktek dari “AUSTRIA” senilai 2,4 milyar. 

Tahun 2005/2006 mendapat bantuan satu orang suka 

relawan dari KOREA. Tahun 2006/2007 telah 

TERAKREDITASI : A. Tahun 2011 telah 

mendapatkan sertifikat ISO 9001: 2008, dari TUV 

North. Tahun 2015 SMK PGRI 2 Ponorogo menjadi 

Sekolah Rujukan. 

2. Visi dan Misi SMK PGRI 2 Ponorogo 

a. Visi Sekolah 

“Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, cerdas, terampil, kompeten, 

professional, berkarakter unggul dan berbudaya 

lingkungan” 
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b. Misi Sekolah 

Menyiapkan lulusan yang: 

1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

2) Mampu mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi masa sekarang 

dan masa yang akan datang. 

3) Mampu menguasai kompetensi sesuai paket 

keahlian. 

4) Bersertifikat kompetensi dan bersertifikat 

profesi. 

5) Sehat jasmani dan rohani, berdisiplin tinggi 

dan berakhlak mulia. 

6) Siap berkompetensi dan memilih karir untuk 

mengembangkan diri. 
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7) Mampu mengisi kebutuhan dunia usaha/ 

dunia industri dimasa sekarang maupun 

mendatang. 

8) Mempunyai daya dukung untuk melestarikan 

alam melalui tindakan pelestarian dan 

pencegahan kerusakan lingkungan 

3. Struktur Organisasi SMK PGRI 2 Ponorogo 

Setiap kegiatan tentunya memiliki 

penanggungjawab dalam pelaksanaan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam 

pengelolaan dan pengembangan suatu instansi 

pendidikan juga diperlukan wadah yang disebut 

organisasi. Dengan adanya organisasi tersebut 

nantinya akan memudahkan suatu instansi dalam 

mengelola dan mengatur segala hal yang diperlukan 

demi kemajuan suatu instansi. Berikut ini sktruktur 
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organisasi di SMK PGRI 2 Ponorogo tahun pelajaran 

2018-2019: 

a. Kepala Sekolah : Syamhudi Arifin, 

M.M 

b. Waka Kurikulum : Andy Dwi 

Restyawan, S.T. 

c. Waka Kesiswaan : Edy Priono, S.Pd. 

d. Waka Sarpras  : Sutikno, S.T. 

e. Kepala Tata Usaha : Sarji Utomo, S. Kom. 

4. Letak Geografis SMK PGRI 2 Ponorogo 

SMK PGRI 2 PONOROGO terletak di Jalan 

Soekarno Hatta Ponorogo, memiliki lokasi yang 

strategis, tidak jauh dari perkotaan sehingga sangat 

mudah dijangkau dari semua jurusan. SMK PGRI 2 

PONOROGO, terletak di jalur utama dari Madiun, Pacitan, 

Magetan, Trenggalek, Purwantoro. Sehingga banyak sekali 

siswa SMK PGRI 2 Ponorogo yang berasal dari beberapa 

daerah tersebut. 
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5. Keadaan Guru, Siswa, Sarana dan Prasarana 

SMK PGRI 2 Ponorogo 

a. Keadaan Guru 

Para pendidik di SMK PGRI 2 Ponorogo 

tahun ajaran 2018/2019 berjumlah 108 orang guru, 

63 orang guru laki-laki, dan 45 orang guru 

perempuan. Dari jumlah guru tersebut semua 

berstatus bukan PNS. Sedangkan tingkat 

pendidikannya semuanya sudah selesai S1. Selain 

guru, 3 orang karyawan yang bertugas di tata 

usaha. Karyawan yang dimaksud adalah 

membantu sebagai tenaga administrasi.  

b. Keadaan Siswa 

Siswa yang masuk di SMK PGRI 2 Ponorogo 

antara lain berasal dari daerah ponorogo, magetan, 

madiun, pacitan, purwantoro, dan trenggalek. 

Siswa SMK PGRI 2 Ponorogo pada tahun ajaran 
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2018/2019 berjumlah 2.136 siswa yang tediri dari 

kelas X sampai kelas XII. 

c. Sarana dan Prasarana 

SMK PGRI 2 Ponorogo memiliki fasilitas 

sebagai penunjang sarana pembelajaran antara lain 

gedung teori, praktek dan laboratorium serta penunjang 

lainnya seperti perpustakaan dan tempat ibadah. Status 

tanah yang dimiliki adalah Hak Milik. Luas tanah 

kurang lebih 21.605 m2. Dengan perincian luas tanah 

yang sudah dibangun 13.505 m2 dan luas tanah yang 

masih kosong/ siap dikembangkan yaitu 8100 m2 . 

Sarana dan prasarana yang ada di SMK PGRI 2 

Ponorogo secara terperinci tertera pada lampiran 11. 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Budaya Organisasi SMK PGRI 2 

Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor budaya 

organisasi SMK PGRI 2 Ponorogo diperoleh dari 
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skor angket yang didistribusikan kepada responden. 

Skor jawaban angket berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Sistem 

penskoran dalam pengambilan data angket yaitu 

dengan menggunakan skala likert dengan 

menggunakan kententuan pernyatan positif. 

Pada penelitian ini dijadikan objek penelitian 

adalah guru SMK PGRI 2 Ponorogo dengan jumlah 

54 guru. Dalam analisis ini untuk memperoleh 

jawaban tentang adakah tingkat budaya organisasi di 

SMK PGRI 2 Ponorogo, maka peneliti 

menggunakan teknik perhitungan Mean dan Standart 

Deviasi untuk menentukan kategori budaya 

organisasi tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya 

hasil skor budaya organisasi dapat dilihat pada tabel 

berikut:  
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Tabel 4.0 

Distribusi Frekuensi Variabel Budaya 

Organisasi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan 

perolehan skor variabel budaya organisasi tertinggi 

bernilai 132 dengan frekuensi 1 orang dan terendah 

100 dengan frekuensi 5 orang. Skor hasil angket 

budaya organisasi dapat dilihat pada lampiran 7. 

No Skor Angket Frekuensi 

1. 100 5 

2. 108 1 

3. 110 4 

4. 111 2 

5. 112 8 

6. 113 7 

7. 114 7 

8. 115 3 

9. 116 1 

10. 117 1 

11. 118 5 

12. 119 2 

13. 125 1 

14. 126 1 

15. 127 1 

16. 128 2 

17. 129 1 

18. 130 1 

19. 132 1 

Jumlah 54 
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Berdasarkan data di atas, dapat 

dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu budaya 

organisasi tinggi, sedang, dan rendah. Untuk 

menentukan tingkatan tinggi, sedang, ataupun rendah 

maka dikelompokkan dengan bantuan SPSS versi 

19.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Budaya organisasi tinggi : X > Mean + 

SD 

b. Budaya organisasi sedang : Mean – SD ≤ 

X ≤ Mean + SD 

c. Budaya organisasi rendah : X < Mean – 

SD 
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 Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Variabel Budaya Organisasi 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean 

sebesar 114,56 pada nilai standart deviasi sebesar 

7,394 nilai terendah 100 dan nilai tertinggi 132. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Budaya organisasi tinggi : X > 121,95 

b. Budaya organisasi sedang : 107,17 ≤ X ≤ 

121,95 

c. Budaya organisasi rendah : X <107,17 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 121,95 

dikategorikan budaya organisasi SMK PGRI 2 

Ponorogo tinggi, skor antara 107,17 - 121,95 

dikategorikan budaya organisasi SMK PGRI 2 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai Budaya 

Organisasi 

54 100 132 114.56 7.394 

Valid N 

(listwise) 

54 
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Ponorogo sedang, dan skor kurang dari 109,13 

dikategorikan budaya organisasi SMK PGRI 2 

Ponorogo rendah. Dirinci pada tabel sebagi berikut: 

Tabel 4.2 

Presentase dan Kategorisasi Variabel Budaya 

Organisasi 

 

 

D

a

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa guru 

memiliki budaya organisasi dengan kategori tinggi 

sebanyak 8 guru  dengan presentase 14,81%, 

kategori sedang sebanyak 41 guru dengan presentase 

75,93%, dan kategori rendah sebanyak 5 guru 

dengan presentase 9,26%. Dengan demikian secara 

umum dapat dikatakan budaya organisasi SMK 

PGRI 2 Ponorogo dalam kategori sedang dengan 41 

responden. 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. > 121,95 8 14,81% Tinggi 

2. 107,17 – 

121,95 

41 75,93% Sedang 

3. < 107,17 5 9,26% Rendah 
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2. Deskripsi Data Kinerja Guru SMK PGRI 2 

Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor kinerja guru 

SMK PGRI 2 Ponorogo diperoleh dari skor angket 

yang didistribusikan kepada responden. Skor 

jawaban angket berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. Sistem 

penskoran dalam pengambilan data angket yaitu 

dengan menggunakan skala likert dengan 

menggunakan kententuan pernyatan positif. 

Pada penelitian ini dijadikan objek penelitian 

adalah guru SMK PGRI 2 Ponorogo dengan jumlah 

54 guru. Dalam analisis ini untuk memperoleh 

jawaban tentang adakah tingkat kinerja guru SMK 

PGRI 2 Ponorogo, maka peneliti menggunakan 

teknik perhitungan Mean dan Standart Deviasi untuk 

menentukan kategori kinerja guru tinggi, sedang, dan 
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rendah. Selanjutnya hasil skor kinerja guru dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan 

perolehan skor variabel kinerja guru tertinggi 

bernilai 62 dengan frekuensi 1 orang dan terendah 48 

dengan frekuensi 1 orang. Skor hasil angket kinerja 

guru dapat dilihat pada lampiran 8. 

No Skor Angket Frekuensi 

1. 48 1 

2. 49 1 

3. 50 1 

4. 51 2 

5. 52 2 

6. 53 7 

7. 54 2 

8. 55 6 

9. 56 16 

10. 57 5 

11. 58 2 

12. 59 3 

13. 60 3 

14. 61 2 

15. 62 1 

Jumlah 54 
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Berdasarkan data di atas, dapat 

dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu kinerja 

guru tinggi, sedang, dan rendah. Untuk menentukan 

tingkatan tinggi, sedang, ataupun rendah maka 

dikelompokkan dengan bantuan SPSS versi 19.0 for 

windows. Rumusnya sebagai berikut: 

d. Kinerja guru tinggi  : X > Mean + 

SD 

e. Kinerja guru sedang  : Mean – SD ≤ 

X ≤ Mean + SD 

f. Kinerja guru rendah  : X < Mean – 

SD 
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Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Variabel kinerja guru 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean 

sebesar 55,56 pada nilai standart deviasi sebesar 

2,982 nilai terendah 48 dan nilai tertinggi 62. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

d. Kinerja guru tinggi  : X > 58,54 

e. Kinerja guru sedang  : 52,58 ≤ X ≤ 

55,56 

f. Kinerja guru rendah  : X <52,58 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 55,56 

dikategorikan kinerja guru SMK PGRI 2 Ponorogo 

tinggi, skor antara 52,58 – 55,56 dikategorikan 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

kinerja guru 54 48 62 55.56 2.982 

Valid N 

(listwise) 

54 
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kinerja guru SMK PGRI 2 Ponorogo sedang, dan 

skor kurang dari 52,58 dikategorikan kinerja guru 

SMK PGRI 2 Ponorogo rendah. Dirinci pada tabel 

sebagi berikut: 

Tabel 4.5 

Presentase dan Kategorisasi Variabel Kinerja 

Guru 

 

D 

 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa 

guru memiliki kinerja dengan kategori tinggi 

sebanyak 32 guru  dengan presentase 59,2%, 

kategori sedang sebanyak 15 guru dengan presentase 

27,8%, dan kategori rendah sebanyak 7 guru dengan 

presentase 13,0%. Dengan demikian secara umum 

dapat dikatakan kinerja guru SMK PGRI 2 Ponorogo 

dalam kategori tinggi dengan 32 responden. 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1. > 55,56 32 59,2% Tinggi 

2. 52,58 – 

55,56 

15 27,8% Sedang 

3. < 52,58 7 13,0% Rendah 
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C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

Tahap selanjutnya adalah menganalisis data agar 

diketahui maksud dari data tersebut. 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui 

apakah data dari variabel yang diteliti itu 

normal atau tidak. Uji normalitas peneliti ini 

dilakukan dengan rumus Kolmogorov-Smirnov 

yang menggunakan bantuan SPSS versi 19.0 

for windows. Untuk lebih jelasnya, hasil dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.6 

Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
budaya 

organisasi 

kinerja 

guru 

N 54 54 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 114.56 55.56 

Std. Deviation 7.394 2.982 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .161 .152 

Positive .161 .144 

Negative -.158 -.152 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.185 1.116 

Asymp. Sig. (2-tailed) .121 .166 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas 

dengan Kolmogorov Smirnov tersebut 

diperoleh jumlah Asymp. Sig. (2 tailed) yaitu 

variabel budaya organisasi (X) 0,121, dan 

variabel kinerja guru (Y) 0,166. Jika 

probobilitas hasil hitungan lebih besar dari 

0,05 artinya distribusi data normal. Namun jika 
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probobilitas kurang dari 0,05 maka distribusi 

data tidak normal. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel budaya organisasi 

(X) dan variabel kinerja guru (Y) berdistribusi 

normal. 

b. Uji Linieritas 

Tujuan uji linieritas adalah untuk 

mencari antara dua variabel mempunyai 

hubungan yang linier atau tidak. Kalau tidak 

linier maka analisis regresi tidak dapat 

dilanjutkan. Uji linieritas penelitian ini diuji 

dengan menggunakan bantuan SPSS versi 19.0 

for windows, dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linier bila nilai 

signifikansi pada devation from linearty > 

0,05. Untuk lebih jelasnya hasil dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.7 

Uji Linieritas Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

Guru 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

kinerja 

guru * 

budaya 

organisa

si 

Between 

Groups 

(Combined) 260.449 18 14.469 2.401 .013 

Linearity 147.775 1 147.775 24.52

6 

.000 

Deviation 

from 

Linearity 

112.674 17 6.628 1.100 .391 

Within Groups 210.885 35 6.025   

Total 471.333 53    

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

Berdasarkan uji linieritas di atas 

diperoleh nilai signifikansi  > α (0,391 > 0,05) 

yang artinya terdapat hubungan linier secara 

signifikan antara variabel budaya organisasi 

terhadap kinerja guru. 
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c. Uji Heteroskodastisitas 

Uji heteroskodastisitas digunakan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dan residual pada suatu 

pengamatan yang lain. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi heteroskodastisitas. 

Uji heteroskodastisitas penelitian ini diuji 

dengan menggunakan bantuan SPSS versi 19.0 

for windows. Pengujian ini apabila terjadi pada 

scatterplot titik-titik hasil pengolahan data 

antara ZPRED dan SRESID menyebar 

dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) 

pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang 

teratur, maka tidak terjadi heteroskodastisitas. 

Untuk lebih jelasnya hasil dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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Gambar 4.8 

Uji Heteroskodastisitas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Berdasarkan Uji heteroskodastisitas 

diatas, terjadi pada scatterplot titik-titik hasil 

pengolahan data antara ZPRED dan SRESID 

menyebar dibawah maupun diatas titik origin 

(angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 
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pola yang teratur, maka tidak terjadi 

heteroskodastisitas. 

2. Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

budaya organisasi terhadap kinerja guru di SMK 

PGRI 2 Ponorogo, maka peneliti menggunakan 

teknik perhitungan linier sederhana dengan bantuan 

SPSS versi 19.0 for windows. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1) Persamaan Regresi Sederhana 

Tabel 4.9 

Persamaan Regresi Sederhana Pengaruh 

Budaya Organisasi terhadap Kinerja Guru 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 29.684 5.320  5.580 .000 

budaya 

organisasi 

.226 .046 .560 4.873 .000 

a. Dependent Variable: kinerja guru 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 
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Pada tabel Coefficient, pada kolom B 

pada constanta (a) adalah 29,684 sedang nilai 

budaya organisasi (b) 0,226 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y  = a + bX 

= 29,684 + 0,226X 

Keterangan :  

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat 

diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 29,684 artinya jika 

budaya organisasi nilainya 0,226 

maka kinerja guru nilainya sebesar 

29,684. 
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b) Koefisien regresi variabel budaya 

organisasi sebesar 0,226 artinya jika 

budaya organisasi mengalami 

kenaikan satu satuan, maka kinerja 

guru akan mengalami peningkatan 

0,226 satuan. Koefisien bernilai 

positif artinya hubungan antara 

budaya organisasi dengan kinerja guru 

adalah positif, artinya semakin tinggi 

budaya organisasi maka semakin 

meningkat kinerja guru. 

2) Uji F (𝐅𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐚𝐧 𝐅𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen atau tidak. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 
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Tabel 4.10 

Uji F Pengaruh Budaya Organisasi terhadap 

Kinerja Guru 
S

u

m

b

e

r

: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

Hipotesis: 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan 

Budaya Organisasi terhadap Kinerja Guru 

di SMK PGRI 2 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan 

Budaya Organisasi terhadap Kinerja Guru 

di SMK PGRI 2 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 147.775 1 147.775 23.749 .000

a 

Residual 323.559 52 6.222   

Total 471.333 53    

a. Predictors: (Constant), budaya organisasi 

b. Dependent Variable: kinerja guru 
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Berdasarkan nilai F dari tabel anova 

diperoleh Fhitung = 23,749 > Ftabel  = 4,02 

sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,000 < 0,05. Dengan demikian disimpulkan 

Ho ditolak yang berarti terima Ha yaitu ada 

pengaruh yang signifikan Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja Guru di SMK PGRI 2 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

3. Koefisien Determinasi (𝐑𝟐
) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (𝐑𝟐
) 

Nilai koefisien determinasi (R2
) 

dapat dilihat pada tabel hasil pengolahan 

data regresi linier sederhana bagian 

Model Summary. Lebih jelasnya lihat 

tabel hasil berikut: 
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Tabel 4.11 

Koefisien Determinasi Pengaruh Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja Guru 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

b) Interpretasi 

Tabel di atas menjelaskan besarnya 

nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 

0,560 dan dijelaskan besar presentase 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat yang disebut koefisien determinasi 

yang merupakan hasil dari penguatan R. 

Dari output tersebut diperoleh koefisien R2 

sebesar 0,314 yang mengandung 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Squa

re 

Adjust

ed R 

Squar

e 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Cha

nge df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .560a .314 .300 2.494 .314 23.7

49 

1 52 .000 

a. Predictors: (Constant), budaya organisasi 

b. Dependent Variable: kinerja guru 
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pengertian bahwa pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja guru di SMk 

PGRI 2 Ponorogo adalah sebesar 31,2%, 

dan 68,8% di pengaruhi oleh faktor lain. 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Budaya Organisasi 

a. Interpretasi 

Dari analisis tabel 4.2 dapat diketahui bahwa 

guru memiliki budaya organisasi dengan kategori 

tinggi sebanyak 8 guru  dengan presentase 14,81%, 

kategori sedang sebanyak 41 guru dengan 

presentase 75,93%, dan kategori rendah sebanyak 5 

guru dengan presentase 9,26%. Dengan demikian 

secara umum dapat dikatakan budaya organisasi 

SMK PGRI 2 Ponorogo dalam kategori sedang 

dengan 41 responden. 
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b. Pembahasan 

Budaya organisasi kategori tinggi dengan 

frekuensi sebanyak 8 guru dengan presentase 

14,81%. Responden yang menilai budaya 

organisasi dengan kategori tinggi atau sangat  baik 

tersebut dalam pengisian angket rata-rata menilai 

dengan poin 5 dan beberapa poin 4. Dalam kategori 

ini budaya organisasi dalam pembentukannya, 

unsur-unsur, dan karakteristiknya telah ada dan 

dijalankan dengan sangat baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa 9 responden tersebut atau 

14,81% menyatakan budaya organisasi SMK PGRI 

2 Ponorogo secara umum sangat baik. 

Budaya organisasi dengan kategori sedang 

dengan frekuensi 41 guru dengan presentase 

75,93% . rata-rata responden yang menilai dengan 

kategori sedang atau baik ini menilai dengan poin 4 
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dan beberapa dengan poin 3 dan 5. Hal ini 

menunjukkan bahwa 41 guru atau 75,93% 

menyatakan bahwa budaya organisasi SMK PGRI 

2 Ponorogo secara umum sudah baik dan bisa 

ditingkatkan lagi. 

Budaya organisasi dengan kategori rendah 

dengan frekuensi 5 guru dengan presentase 9,26% . 

rata-rata responden yang menilai dengan kategori 

rendah atau kurang ini menilai dengan poin 3, 4 

dan beberapa dengan poin 2. Berdasarkan hasil 

angket budya organisasi pernyataan yn\ang 

mendapat skor terkecil 214 adalah pernyataan 

nomor 16, pernyataan nomor 16 yaitu “Jika ada 

masalah pekerjaan dengan pihak lain dalam instansi 

diselesaikan dengan win-solution” pernyataan 

nomor 16 membahas mengenai  toleransi terhadap 

konflik. 



134 
 

Hal ini menandakan bahwa SMK PGRI 2 

Ponorogo belum melakukan secara maksimal 

dalam menyelesaikan masalah dengan win-

solution. Dikatakan belum maksimal dikarenakan 

terdapat responden lain yang menilai pernyataan ini 

dengan poin 4. 

Pembahasan ini berkaitan dengan pendapat 

E. Mulyasa bahwasanya kehadiran konflik biasanya 

diawali dengan munculnya bibit konflik, sehingga 

para pemimpin baik formal maupun informal 

bertangggungjawab  untuk mengidentifikasi 

sumber dan tipe bibit-bibit konflik secara dini, 

menganalisis akibat yang harus ditanggung, serta 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya 

untuk menentukan langkah preventif secara tepat. 

Jika tahap pertama tidak dapat diatasi dan bibit 

konflik meningkat, maka anggota organisasi akan 
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semakin jeli terhadap kehadiran bibit tersebut, dan 

sering menimbulkan dampak emosional.74 

Pernyataan yang mendapat skor paling tinggi 

232 adalah pernyataan nomor 13 yang membahas 

mengenai sistem penghargaan. Pernyataan nomor 

13 yaitu “Gaji yang diterima sesuai dengan 

pekerjaan saya”. Dapat disimpulkan bahwa SMK 

PGRI 2 ponorogo telah menerapkan karakteristik  

budaya organisasi yang disebutkan oleh Moh. 

Pabundu Tika yaitu mengenai sistem imbalan. 

2. Kinerja Guru 

a. Interpretasi 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa guru 

memiliki kinerja dengan kategori tinggi sebanyak 

32 guru  dengan presentase 59,2%, kategori sedang 

sebanyak 15 guru dengan presentase 27,8%, dan 

                                                           
74 E. Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan.., 259. 
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kategori rendah sebanyak 7 guru dengan presentase 

13,0%. Dengan demikian secara umum dapat 

dikatakan kinerja guru SMK PGRI 2 Ponorogo 

dalam kategori tinggi dengan 32 responden. 

b. Pembahasan 

Kinerja Guru kategori tinggi dengan 

frekuensi sebanyak 32 guru dengan presentase 

59,2%. Responden yang menilai kinerja guru 

dengan kategori tinggi atau sangat  baik tersebut 

dalam pengisian angket rata-rata menilai dengan 

poin 5 dan beberapa poin 4. Dalam kategori ini 

kinerja guru dalam aspek-aspek kinerja telah 

dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa 32 responden tersebut atau 

59,2% menyatakan kinerja guru SMK PGRI 2 

Ponorogo secara umum sangat baik. 
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Kinerja guru dengan kategori sedang dengan 

frekuensi 15 guru dengan presentase 27,8% . rata-

rata responden yang menilai dengan kategori 

sedang atau baik ini menilai dengan poin 4 dan 

beberapa dengan poin 3 dan 5. Hal ini 

menunjukkan bahwa 15 guru atau 27,8% 

menyatakan bahwa kinerja guru SMK PGRI 2 

Ponorogo secara umum sudah baik dan bisa 

ditingkatkan lagi. 

Kinerja guru dengan kategori rendah dengan 

frekuensi 7 guru dengan presentase 13,0% . rata-

rata responden yang menilai dengan kategori 

rendah atau kurang ini menilai dengan poin 3, 4 

dan beberapa dengan poin 2. Berdasarkan hasil 

angket kinerja guru pernyataan yang mendapat skor 

terkecil 202 adalah pernyataan nomor 10, 

pernyataan nomor 10 yaitu “saya menyadari akan 
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pentingnya akurasi dalam menyelesaikan 

pekerjaan” pernyataan nomor 10 membahas 

mengenai  kerjasama. 

Hal ini menandakan bahwa SMK PGRI 2 

Ponorogo belum melakukan secara maksimal 

dalam membangun kerjasama, baik dengan 

pimpinan maupun dengan teman sebaya. Dikatakan 

belum maksimal dikarenakan terdapat responden 

lain yang menilai pernyataan ini dengan poin 4. 

Pembahasan ini berkaitan dengan pendapat 

Siswanto Sastrohadiwiryo bahwasanya kemampuan 

seorang tenaga kerja untuk bekerja bersama-sama 

dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas 

dan pekerjaan yang telah ditetapkan, mampu 

mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-

besarnya..75 

                                                           
75 Sastrohadiwiryo, Menejemen Tenaga Kerja.., 182. 
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Pernyataan yang mendapat skor paling tinggi 

223 adalah pernyataan nomor 2 yang membahas 

mengenai aspek kesetian. Pernyataan nomor 2 yaitu 

“saya merasa dapat menyelesaikan pekerjaan 

dengan tepat sesuai standar yang ditetapkan”. 

Dapat disimpulkan bahwa guru SMK PGRI 2 

ponorogo telah menerapkan aspek-aspek kinerja 

guru yang disebutkan oleh Siswanto 

Sastrohadiwiryo yaitu mengenai aspek kesetiaan. 

3. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

Guru di SMK PGRI 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2018/2019 

a. Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, 

didapatkan persamaan model regresi sederhana 

sebagai berikut: 

Y  = a + bX 
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    = 29,684 + 0,226X 

Dari model tersebut, dapat diketahui bahwa 

tingkat kinerja guru akan naik apabila budaya 

organisasi ditingkatkan dan sebaliknya. 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R2) 

diatas yaitu 0,314 artinya budaya organisasi (X) 

berpengaruh sebesar 31,2% terhadap kinerja  guru 

(Y) di SMK PGRI 2 Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019, sedangkan 68,8% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak termasuk dalam model 

penelitian ini. 

b. Pembahasan 

Berdasarkan analisis diatas, dengan 

perhitungan statistik diperoleh Fhitung (23,749) > 

Ftabel (4,02) sehingga H0 ditolak. Hal itu berarti 

budaya organisasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo 
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tahun pelajaran 2018/2019. Selanjutnya, dari 

perhitungan sebelumnya juga diperoleh persamaan 

model regresi sederhananya yaitu Y  = 29,684 + 

0,226X. dari model tersebut dapat diketahui bahwa 

kinerja guru akan meningkat apabila budaya 

organisasi ditingkatkan dan sebaliknya. 

Berdasarkan perhitungan koefisien 

determinasi (R2) diatas diperoleh nilai yaitu 0,314 

artinya variabel budaya organisasi berpengaruh 

sebesar 31,2% terhadap kinerja guru dan 68,8% 

ditentukan oleh variabel lain yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini. 

Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo. Hal ini 

berarti, tinggi rendahnya kinerja guru SMK PGRI 2 

Ponorogo salah satunya dipengaruhi oleh budaya 



142 
 

organisasi. Budaya organisasi berpengaruh sebesar 

31,2%. Sedangkan, 68,8% ditentukan oleh variable 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

Menurut A. Dale Timple mengutip bukunya 

Robert L. Mathis dan John H. Jackson bahwa 

faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang 

dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Faktor 

eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan, 

seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan 

kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan 

iklim organisasi. Faktor-faktor internal dan 

eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi 

mempengaruhi kinerja seseorang.76 

 

                                                           
76 A.A Anwar, Evaluasi Kinerja.., 15. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian data dan analisis data di atas, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat budaya organisasi di SMK PGRI 2 Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019 tergolong sedang. Hal ini 

terbukti yang menyatakan tingkat budaya organisasi 

memiliki frekuensi sebanyak 41 responden (75,93%), 

dari 54 responden. 

2. Tingkat kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 tergolong tinggi. Hal ini terbukti 

yang menyatakan tingkat kinerja guru memiliki 

frekuensi sebanyak 32 responden (59,2%), dari 54 

responden. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya 

organisasi terhadap kinerja guru di SMK PGRI 2 

143 
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Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. Berdasarkan nilai 

F dari tabel anova diperoleh Fhitung = 23,749 > Ftabel  = 

4,02 sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 0,000 < 

0,05. Dengan demikian disimpulkan Ho ditolak yang 

berarti terima Ha yaitu ada pengaruh yang signifikan 

Budaya Organisasi terhadap Kinerja Guru di SMK 

PGRI 2 Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. Pada 

perhitungan koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai 

yaitu 0,314 artinya variabel budaya organisasi 

berpengaruh sebesar 31,2% terhadap kinerja guru dan 

68,8% ditentukan oleh faktor lingkungan, perilaku, 

sikap dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau 

pimpinan, dan fasilitas kerja yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 
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B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan penelitian 

ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini hendaknya digunakan 

sebagai pertimbangan bagi pihak sekolah khususnya 

bagi kepala sekolah untuk tetap mempertahankan 

dan meningkatkan  budaya organisasi yang telah 

berjalan dengan baik, serta mampu meningkatkan 

kinerja guru di SMK PGRI 2 Ponorogo tersebut. 

Namun, peneliti lebih menitik fokuskan pada 

peningkatan toleransi terhadap konflik. Berdasarkan 

hasil penelitian menyatakan bahwa toleransi 

terhadap konflik memperoleh skor terendah dan 

harus ditingkatkan agar kinerja guru juga akan 

semakin meningkat.  
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2. Bagi Guru 

Bagi guru diharapkan lebih giat dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya 

sehingga sekolah memperoleh kualitas layanan yang 

baik dan memuaskan. Tujuan organisasi akan 

tercapai dengan didukung oleh kinerja guru yang 

tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, ada 

aspek yang harus ditingkat oleh guru yaitu dalam 

aspek kerjasama karena aspek ini memperoleh skor 

terendah. Kerjasama menjadi salah satu faktor dari 

beberapa aspek dalam peningkatan kinerja guru. 

3. Bagi peneliti yang akan datang 

Hendaknya hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai dasar atau paling tidak sebagai 

pembanding untuk penelitian yang akan datang. 

Selain itu, diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat 

melanjutkan penelitian denga pendekatan kuantitatif. 
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