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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Kepala Sekolah

1. Deskripsi kepala sekolah

Secara etimologi istilah kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepada dan

sekolah. Kata kepada dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu

organisasi atau lembaga.1 Sedangkan sekolah sebuah lembaga dimana menjadi tempat

menerima dan memberi pelajaran. Jadi secara umum kepala sekolah dapat diartikan

pemimpin sekolah atau lembaga dimana tempat menerima dan memberi ilmu.2

Greenfield mengemukakan bahwa “indikator kepala sekolah efektif secara

umum dapat diamati dari 3 hal pokok sebagai berikut : 1) komitmen terhadap visi

sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 2) menjadikan visi sekolah sebagai

pedoman dalam mengelola dan memimpin sekolah, dan 3) senantiasa memfokuskan

kegiatannya terhadap pembelajaran dan kinerja guru di kelas”.3Kepala sekolah

sebagai pemimpin yang baik adalah seorang kepala sekolah yang memiliki karakter

atau ciri-ciri khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan

pengetahuan profesional, diklat dan ketrampilan profesional, pengetahuan

administrasi dan pengawasan.4

1Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Jakarta:Perum
Balai Pustaka, 1998), h. 420.

2Ibid, h. 420.
3Sitti Nurbaya M. Ali, “Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja

Guru pada SD Negeri Lambaro Angin,Jurnal Administrasi pendidikan, Volume 3 no. 2, Mei 2015
ISSN 2302-0156, h. 119.

4Ibid, h. 119
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

kepala  sekolah  adalah  tenaga  fungsional  guru  yang  bertugas  sebagai  pemimpin

pendidikan  yang  bertugas  untuk  menggerakkan  sumber  yang  ada  di  sekolah

tersebut  agar  dapat  didayagunakan  secara  maksimal  guna  mencapai  tujuan  dan

mengembangkan mutu pendidikan.

2. Kemampuan yang harus dimiliki Kepala Sekolah

Kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan disyaratkan menguasai

keterampilan dan kompetensi tertentu yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya.

Sahertian mengartikan “kompetensi sebagai kemampuan melaksanakan sesuatu yang

diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan

dan latihan dengan standari dan kualitas tertentu sesuai dengan tugas yang akan

dilaksanakan”. Secara umum tugas dan peran kepala sekolah memiliki lima dimensi

komptensi sebagaimana termaktub pada Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007,

tentang “Standar Kepala Sekolah/ Madrasah, yaitu kompetensi kepribadian,

manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan kompetensi sosial”5.  Terkait  dengan

efektivitas  kepemimpinan  kepala  sekolah,  E.  Mulyasa mengemukakan  kriteria

dari kepemimpinan  kepala  sekolah  yang efektif sebagai berikut ini.

a. Mampu  memberdayakan  guru-guru  untuk  melaksanakan  proses pembelajaran

dengan baik, lancar, dan produktif.

b. Dapat  menyelesaikan  tugas  dan  pekerjaan  sesuai  dengan  waktu  yang sudah

ditetapkan.

5Ibid, h. 120
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c. Mampu  menjalin  hubungan  yang  harmonis  dengan  masyarakat sehingga

dapat  melibatkan  secara  aktif  dalam  rangka  mewujudkantujuan sekolah dan

pendidikan.

d. Berhasil  menerapkan  prinsip  kepemimpinan  yang  sesuai  dengan tingkat

kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah.

e. Bekerja dengan tim manajemen.

f. Berhasil  mewujudkan  tujuan  sekolah  secara  produktif  sesuai  dengan

ketentuan yang telah ditetapkan.

Lebih  lanjut,  E. Mulyasa menyebutkan  indikator-indikator kepemimpinan

kepala sekolah yang efektif antara lain sebagai berikut:

a. Menerapkan  pendekatan  kepemimpinan  partisipatif  terutama  dalam  proses

pegambilan keputusan.

b. Menyiapkan  waktu  untuk  berkomunikasi  secara  terbuka  dengan  para  guru,

peserta didik, dan warga sekolah lainnya.

c. Memantau  kemajuan  belajar  siswa  melalui  guru  sesering  mungkin

berdasarkan data prestasi belajar.

d. Menyelenggarakan  pertemuan  secara  aktif,  berkala  dan  berkesinambungan

dengan komite sekolah, guru, guru dan warga sekolah lainnya menganai topik-

topik yang memerlukan perhatian.

e. Membimbing  dan  mengarahkan  guru  dalam  memecahkan  masalah-masalah

kerjanya  dan  bersedia  memberikan  bantuan  secara  proporsional  dan

profesional, dll.
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B. Peran Kepala Sekolah

Kepala sekolah, antara lain kepala sekolah sebagai educator, manajer,

pendidik, administrator, motivator, pemimpin.6

1. Kepala Sekolah sebagai Educator

Dalam  melakukan  fungsi  ini,  kepala  sekolah  harus  mempunyai  strategi

yang tepat agar profesionalisme tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut

dapat meningkat. E. Mulyasa mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat dilakukan

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dan prestasi belajar

siswa adalah sebagai berikut.7

a. Mengikutsertakan  guru-guru  dalam  penataran  serta  memberi  kesempatan

kepada guru untuk belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

b. Membuat  tim  evaluasi  hasil  belajar  siswa  agar  lebih  giat  bekerja,  kemudian

mengumumkan hasilnya di papan pengumuman. Hal  ini bertujuan agar siswa

termotivasi untuk meningkatkan prestasinya.

c. Menggunakan waktu belajar di sekolah secara efektif dengan cara mendorong

guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai dengan waktu yang

ada.

6Sri purwanti, “Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Disiplin kerja
guru dan Pegawai di SMA Bakti Sejahtera Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, eJournal
Administrasi negara, volume 1, no. 1. 2013: 210-224

7Ibid, h. 218
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2. Kepala Sekolah sebagai Manajer

E. Mulyasa menyatakan bahwa dalam rangka melakukan peran  sebagai

manajer, kepala sekolah  harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan

tenaga  kependidikan  melalui  kerja  sama,  memberi  kesempatan kepada para

tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan

seluruh  tenaga  kependidikan  dalam  berbagai  kegiatan  yang menunjang program

sekolah8. Hal yangdapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. kepala sekolah harus mau dan mampu mendayagunakan seluruh sumber daya

sekolah dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan mencapai tujuan;

b. kepala  sekolah  harus  mampu  bekerja  melalui  wakil-wakilnya  serta  berusaha

untuk senantiasa mempertanggungjawabkan setiap tindakan;

c. kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai persoalan di sekolah;

d. kepala  sekolah  harus  memberikan  kesempatan  kepada  seluruh  tenaga

kependidikan untuk mengembangkan potensinya, dan

e. kepala  sekolah  harus  berusaha  untuk  mendorong  keterlibatan  semua  tenaga

kependidikan dalam setiap kegiatan di sekolah.

3. Kepala Sekolah sebagai Administrator

Dalam meningkatkan mutu sekolah, kepala sekolah bertugas mengembangkan

dan memperbaiki sumber daya sekolah. Semua kegiatan perbaikan tersebut tercakup

dalam bidang administrasi pendidikan, sehingga kepala sekolah juga memiliki peran

sebagai administrator. Tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai administrator,

8Ibid, h. 218
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meliputi kegiatan pengelolaan terhadap personalia, keuangan, sarana-prasarana,

kurikulum, siswa serta humas.9

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan sangat erat dengan

berbagai aktivitas pengelolaan adminsitrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan,

dan pendokumenan seluruh program sekolah.10 Sementara itu, dalam Buku Kerja

Kepala Sekolah, menyatakan bahwa menyusun administrasi sekolah meliputi:

a. Administrasi program pengajaran, meliputi: menyusun jadwal pelajaran
sekolah, daftar pembagian tugas guru, daftar pemeriksaan  persiapan
mengajar, daftar penyelesaian kasus khusus di sekolah, daftar hasil UAS,
rekapitulasi kenaikan kelas, daftar penyerahan STTB, catatan pelaksanaan
supervisi kelas, laporan penilaian hasil belajar.

b. Administrasi kesiswaan, meliputi: menyusun administrasi penerimaan siswa
baru, buku induk siswa dan buku klaper, daftar jumlah siswa, buku absensi
siswa, surat keterangan pindah sekolah, daftar mutasi siswa selama semester,
daftar peserta UAS, daftar kenaikan kelas, daftar rekapitulasi kenaikan
kelas/lulusan, tata tertib siswa.

c. Administrasi keguruan, meliputi: menyusun daftar kebutuhan guru, daftar
usulan pengadaan guru, data keguruan, daftar hadir guru, buku penilaian PNS,
dan file-file keguruan lainnya.

d. Administrasi keuangan, meliputi: menyusun buku kas, rangkuman penerimaan
dan pengeluaran keuangan sekolah, laporan penerimaan dan pengeluaran
anggaran sekolah.

e. Administrasi perlengkapan, meliputi: menyusun buku pemeriksaan
perlengkapan/barang, buku inventaris perlengkapan/barang, daftar usul
pengadaan perlengkapan/barang.11

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas

keadministrasian kepala sekolah merupakan tugas yang berhubungan dengan

9Soewadji Lazaruth,Kepala Sekolah Dan Tanggung Jawabnya, (Yogyakarta:Yanisius, 1992),
h.21-22.

10E Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung PT Remana Rosdakarya, 2004),
h.107.

11Kemendiknas, Buku Kerja Kepala Sekolah,(Jakarta: Pusat Pengembangantenaga
Kependidikan, 2011), h.49.
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pendokumenan pada semua sumber daya di sekolah, baik sumber daya manusia

maupun sumber daya pendukung lainnya guna peningkatan mutu sekolah.

4. Kepala Sekolah sebagai Supervisor

Suharsimi Arikunto mendefinisikan supervisi sebagai kegiatan membina

tenaga kependidikan dalam mengembangkan proses pembelajaran termasuk segala

unsur penunjangnya. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa dalam supervisi dilakukan

kegiatan perbaikan pada kinerja tenaga kependidikan yang masih negatif, dan

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan yang sudah positif. Berdasarkan  pendapat

tersebut Sergiovani mengemukakan bahwa:

Supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk
membantu para guru dan supervisor dalam mempelajari tugas sehari-hari di
sekolah, agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk
memberikan layanan yang baik kepada orang tua, peserta didik, sekolah serta
berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang efektif.12

Dengan demikian maka supervisi dapat diartikan sebagai proses

mengefektifkan kegiatan pembelajaran, melalui pembinaan kepada  tenaga

kependidikan/guru.

Suharsimi  Arikunto  yang mengemukakan bahwa Supervisi memiliki 3

fungsi, yakni sebagai peningkat mutu pembelajaran, sebagai penggerak terjadinya

perubahan unsur-unsur yang berpengaruh pada peningkatan kualitas pembelajaran,

serta berfungsi sebagai kegiatan memimpin dan membimbing bagi kepala sekolah.

12 Kusmiati Endang, Hubungan Keterampilan Manajer Kepala Sekolah Dengan Kinerja Guru
Sekolah Dasar Di Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya,(Tesis.Pps UNY, 2010), h.15.
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Dalam Buku Kerja Kepala Sekolah dikemukakan bahwa tugas kepala sekolah

sebagai supervisor adalah menyusun program supervisi, melaksanakan program

supervisi, memanfaatkan hasil supervisi yang meliputi pemanfaatan hasil supervisi

untuk peningkatan/pembinaan kinerja guru/staf dan pemanfaatan hasil supervisi

untuk pengembangan sekolah.13

Dari uraian  di atas, dapat dilihat bahwa banyaknya tugas dan tanggung jawab

kepala sekolah sebagai supervisor, namun walaupun begitu kepala sekolah harus tetap

mampu menjalankan supervisi dengan sebaik-baiknya.

5. Kepala Sekolah sebagai Inovator

E. Mulyasa menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai inovator akan

tercermin dari cara-caranya dalam melakukan pekerjaan secara

(1) konstruktif yaitu membina setiap tenaga kependidikan untuk dapat
berkembang secara optimal dalam melaksanakan tugas yang diembannya, (2)
kreatif yaitu berusaha mencari gagasan dan cara-cara baru dalam melaksanakan
tugasnya, (3) delegatif yaitu berusaha mendelegasikan tugas kepada tenaga
kependidikan sesuai dengan deskripsi tugas, jabatan serta kemampuan masing-
masing, (4) integratif yaitu berusaha mengintegrasikan semua kegiatan sehingga
dapat menghasilkan sinergi  untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif, efisien
dan produktif, (5) rasional dan objektif yaitu berusah bertindak dengan
mempertimbangkan rasio dan obektif, (6) pragmatis yaitu berusaha menetapkan
kegiatan atau target berdasarkan kondisi dan kemampuan  nyata yang dimiliki
oleh setiap tenaga kependidikan, serta kemampuan sekolah, (7) keteladanan yaitu
kepala sekolah harus menjadi teladan dan contoh yang baik bagi bawahannya, (8)
disiplin, serta (9) adaptabel dan fleksibel yaitu mampu beradaptasi dan fleksibel
terhadap sesuatu yang inovatif, serta berusaha menciptakan situasi kerja yang

13 Kemendiknas. Buku Kerja Kepala Sekolah, (Jakarta: Sekolah Pusat Pengembangan Tenaga
Kependidikan,2011), h.7-10.
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menyenangkan dan memudahkan bagi setip tenaga kependidikan dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya.14

Dengan demikian, seiring dengan perkembangan zaman kepala sekolah harus

bertindak sebagai inovator, yang senantiasa mengikuti perubahan yang ada guna

mengembangkan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah  harus mampu

menciptakan metode-metode pembelajaran yang inovatif, mengikuti perkembangan

IPTEK, serta menjalin hubungan dengan masyarakat luar guna mencari gagasan-

gagasan/ide-ide baru yang dapat diterapkan di sekolah yang dipimpinnya.

6. Kepala Sekolah sebagai Motivator

Sekolah merupakan suatu organisasi yang di dalamnya terdapat beragam

karakteristik individu. Kepala sekolah sebagai pimpinan harus mampu memberikan

dorongan atau motivasi kepada anggotanya untuk selalu bersedia bekerja sama

sehingga tujuan bersama dapat tercapai, dorongan tersebut dapat berupa pemberian

penghargaan atas prestasi guru, staf, maupun siswa, pemberian sanksi/hukuman atas

pelanggaran peraturan dan kode etik bagi guru, staf, maupun siswa, serta

menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif,hal ini menunjukkan bahwa

kepala sekolah juga berperan sebagai motivator.

Kepala sekolah  sebagai  motivator  bertugas memberikan dorongan atau

dukungan kepada semua bawahannya agar mampu bekerja sama dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat dua macam motivasi atau dorongan yang dapat

diberikan kepada bawahan yaitu motivasi finansial yang berupa pemberian imbalan

14E Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung PT Remana Rosdakarya,
2003),h.118-119.
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finansial kepada bawahan, dan motivasi nonfinansial yang berupa pemberian

motivasi tidak dalam bentuk finansial namun berupa hal-hal seperti pujian,

penghargaan, pendekatan manusiawi.15

E. Mulyasa mengemukakan sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki

strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan

dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya.16Agar dalam memberikan motivasi

dapat dilakukan dengan tepat, maka kepala sekolah harus memahami karakteristik

bawahannya, hal ini dikarenakan setiap individu memiliki motif masing–masing yang

berbeda dalam melaksanakan tugasnya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui

pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan,

penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar  melalui

pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

kepala sekolah sebagai  motivator  harus mampu mendorong atau memotivasi

bawahannya untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas. Kegiatan motivasi

ini dapat dilakukan dengan cara memberikan reward atau penghargaan bagi bawahan

yang kinerjanya baik, dan memberikan hukuman/sanksi bagi bawahan yang

melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

15Gitosudarmo Indriyo,Prinsip Dasar ManajemenEdisi 2 (Yogyakarta: BPFE, 1990), h.47
16Op.Cit, h. 120 E Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT Remana

Rosdakarya, 2003), h.120



17

B. Hakekat Budaya Organisasi

1. Definisi Budaya

Stoner mengatakan budaya (culture) adalah “gabungan kompleks dari asumsi,

tingkahlaku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain yang menjadi satu untuk

menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu” Sedangkan menurut

Alisyahbana budaya merupakan “manifestasi dari cara berfikir, sehingga menurutnya

pola kebudayaan itu sangat luas sebab semua tingkah laku dan perbuatan, mencakup

di dalamnya perasaan, karena perasaan juga merupakan maksud dari pikiran”17

Kemudian Perucci dan Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Keefektifan

Organisasi Hamby dalam Manahan P. Tampubalon mendefinisikan budaya adalah

“segala sesuatu yang dilakukan, dipikirkan dan diciptakan oleh manusia dalam

masyarakat, serta termasuk pengakumulasian sejarah dari objek-objek atau perbuatan

yang dilakukan sepanjang waktu”18.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa budaya

adalah segala sesuatu yang merupakan hasil pemikiran dan kemudian dilakukan

dalam kehidupannya baik sebagai individu maupun sebagai anggota dalam

masyarakat. Hasil pemikiran tersebut dapat berupa pengetahuan kepercayaan,

kesenian, nilai-nilai dan moral yang didapat dari interaksi manusia dengan

lingkungannya baik interaksi terhadap alam maupun terhadap

17Http:Ryusaki69.Wordpress/Budaya-Organisasi/Html.Com, Diunduh 2016/12/28.
18Manahan P. Tampubolon, Perilaku Keorganisasian. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

2004. h. 184.
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manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Soekanto “bermasyara-kat

adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”19. Dengan

demikian, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan, dan sebaliknya

tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Sehingga

suatu organisasi yang merupakan bagian dari masyarakat tentulah memiliki

kebudayaan didalamnya.

2. Definisi Organisasi

Secara sederhana  Chester 1 Barnard dalam Abdul Azis Wahab

mengemukakan bahwa organisasi adalah “ sitem kerja sama (cooperative activities)

antara dua orang atau lebih”20. Disamping itu juga bahwa organisasi merupakan

“lembaga atau wadah tempat dimana seluruh kegiaatan dan fungsi

manajemen berjalan termasuk kegiatan pengorganisasian”21. Menurut Griffin dalam

Erni Tisna Wati Sule & Kurniawan Saefullah “Organisi adalah a group of people

working together in a strutured and coordinated fashion to achieve a set of goals.

Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan

koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu”22.

Sedangkan Stephen P. Robbin mendefinisikan bahwa:

19Soekanto, Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada 1990. h.
171.

20Abdul Azis Wahab, op. Cit. h. 3.
21Hasan Basri, Pengantar Manajemen Pendekatan Baru ( Cet. 1, Kendari : Shadra Kendari,

2009) h. 52.
22Erni Tisna wati sule & Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen.( Ed 1, Cet Ke 3.

Jakarta : Pranada Media, 2005). h. 4.
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“Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar,
dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar
yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau
sekelompok tujuan.”23

Selanjutnya Rivai dalam Kartono dan Kartini mengatakan “ organisasi

merupakan wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang

sebelumnya tidak dapat dicapai individu secara sendiri-sendiri”24. Organisasi

merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri daridua orang atau lebih yang

berfungsi untuk mencapai sasaratertentu. Kemudian Morehead dan Grifin dalam

Abdul Azis Wahab mengatakan bahwa organisasi adalah “ sekelompok yang bekerja

sama untukmencapai tujuan bersama”25.

Dari pengertian para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi

suatu kelompok terstruktur yang terdiri atas orang-orang yang memiliki suatu tujuan

tertentu untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Dapat dikatakan pula bahwa organisasi merupakan proses kerja sama yang di

dalamnya terdapat struktur yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota-

anggota organisasi untuk melaksanakan kerjasama.

3. Definisi Budaya Organisasi

Dalam budaya organisasi ditandai adanya sharing atau berbagi nilai dan

keyakinan yang sama dengan seluruh anggota organisasi. Sejak lebih dari seperempat

23http://teori-organisasi-umum-1.blogspot.com/2013/05/definisi-dari-organisasi-menurut-
10.html di unduh  2016-11-30.

24Kartono dan Kartini, Pemimpin Dan Kepemimpinan. (Jakarta:Ghalia Indonesia,  2003).
h. 188.

25Abdul Azis Wahab, op.cit, h. 3.



20

abad yang lalu, kajian tentang budaya organisasi menjadi daya tarik tersendiri bagi

kalangan ahli maupun praktisi manajemen, terutama dalam rangka memahami dan

mempraktekkan perilaku organisasi. Olehnya itu perlu dipahami apa budaya

organisasi itu.

Davis Dalam Adres Loko mengatakan budaya organisasi merupakan “pola

keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang dipahami, dijiwai dan dipraktekkan oleh

organisasi sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar aturan

berperilaku dalam organisasi”26.

Sedangkan menurut Edgar Scein dalam John M. Ivancevich, dkk

mendefinisikan budaya organisasi sebagai:

“Suatu pola dari asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan
oleh kelompok tertentu saat belajar menghadapi masalah adaptasi eksternal dan
integrasi internal yang telah berjalan cukup baik untuk dianggap valid dan oleh
karena itu, untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk
berpresepsi, berpikir dan berperasaan sehubungan dengan masalah yang
dihadapinya”27.

Pendapat Scein diatas diperkuat oleh Druiker dalam Prabundu H, Moh Tika

yang menyatakan bahwa budaya organisasi adalah:

“pokok penyelesaian masalah-masalah eksternal dan internal yang
pelaksanaannya dilakukan secara konsistan oleh suatu kelompok yang kemudian

26Adres Lako, Kepemimpinan Dan Kinerja Isu Teori Dan Solusi (Jakarta: Amara Books.
2004). h. 29.

27John M. Invencivich dkk, Prilaku Dan Manajemen Organisasi, (Edisi Ke tujuh, Jilid 1;
Jakarta: Erlangga, 2006 ) h. 44.
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mewariskan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat untuk
memahami, memikirkan, merasakan terhadap masalah- maslah terkait”28.

Dari definisi yang dikemukakan oleh para tokoh di atas terkandung unsur-

unsur dalam budaya organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi budaya

organisasi yaitu:

a. Asumsi dasar yang berfungsi sebagai pedoman bagi anggota maupun kelompok

dalam organisasi untuk berprilaku.

b. Keyakinan yang dianut ini mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk slogan

atau moto, asumsi dasar, tujuan umum organisasi, filosofi usaha, atau prinsip-

prinsip menjelaskan usah.

c. Artefak atau bukti-bukti pemimpin atau kelompok pencipta dan pengembangan

budaya organisasi. Budaya organisasi perlu diciptakan dan didesain serta

dikembangkan oleh pemimpin organisasi atau kelompok tertentu dalam

organisasi tersebut.

d. Pedoman mengatasi maslah. Dalam organisasi ada dua masalah pokok yang

sering muncul, yakni masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal.

Kedua masalah tersebut dapat diatasi dengan asumsi dasar dan keyakinan yang

dianut bersama anggota organisasi.

e. Berbagai nilai. Dalam budaya organisasi perlu berbagi nilai terhadap apa yang

paling diinginkan atau apa yang paling baik dan berharga bagi seseorang.

28Prabundu H, Moh Tika,. Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan.(
Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006). h. 4.
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f. Pewaris. Asumsi dasardan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi perlu

diwariskan kepada anggota-anggota dalam organisasi sebagai pedoman untuk

bertindak dan berprilaku dalam organisasi tersebut.

g. Penyesuain (adaptasi). Perlu penyesuaian anggota kelompok terhadap peraturan

atau norma yang berlaku dalam kelompok atau organisasi tersebut, serta adaptasi

organisasi terhadap perubahan lingkungan.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi diantaranya

yaitu:

a. Sejarah organisasi: memuat tentang bagaimana proses pendirian suatu organisasi

tersebut, keberhasilan yang dimulai dari bawah, pengurangan tenaga kerja,

pemindahan karyawan dan juga masalah lain yang muncul dalam organisasi. Hal

tersebut menjadi suatu cerminan budaya dan memberikan agar dapat melakukan

hal yang lebih baik bagi di masa sekarang.

b. Kebiasaan: merupakan suatu pengulangan aktivitas yang dilakukan dalam

organisasi sehingga akan menjadi suatu kebiasaan dan juga akan menjadi budaya

yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan tetap terjaganya budaya-budaya

organisasi maka akan memantapkan nilai-nilai dalam organisasi dan tujuan-

tujuan organisasi.
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c. Bahasa: dengan mempelajari bahasa organisasi yang ada, maka pelaku-pelaku

organisasi pun akan mempelajarinya bahasa-bahasa tersebut dan akan berusaha

mempertahankannya.29

Dengan demikin dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan

keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang dijiwai oleh seluruh anggotanya dalam

melakukan pekerjaan sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan

merasakan terhadap masalah-maslah terkait, sehingga akan menjadi sebuah nilai atau

aturan didalam organisasi tersebut.

4. Fungsi Budaya Organisasi

Setiap organisasi mempunyai budaya sendiri. Budaya organisasi yang kuat

memberikan kepuasan kerja terhadap keryawan. Karena budaya menjadi pembeda

Menurut Robbin  fungsi budaya organisasi sebagai berikut :

a. Budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dan yang
lain.

b. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi.
c. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas

daripada kepentingan diri individual seseorang.
d. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi

itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh
karyawan.

e. Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan
membentuk sikap serta perilaku karyawan30.

29Chia, Budaya Organisasi, (online) ( http://chiaaachi.blogspot.com, diakses, 16 Desember
2016).

30http://dhino-ambargo.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-fungsi-budaya-
organisasi.html di unduh 2016/12/19.
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Sedangakan menurut Anthony dan Govindarajan dalam Abdul Azis Wahab

fungsi budaya organisasi adalah:

a. Memberikan suatu identitas organisasi kepada para anggota organisasi.
b. Memfasilitasi atau memudahkan komitmen kolektif.
c. Meningkatkan stabilitas sistem sosial dan,
d. Membentuk prilaku dengan membantu anggota-anggota organisasi memiliki

sense terhadap sekitarnya”31.

5. Peran Budaya organisasi

Budaya organisasi pada dasarnya mewakili norma-norma perilaku yang

diikuti oleh para anggota organisasi, termasuk anggota organisasi yang berada dalam

hirarki organisasi, misalnya bagi organisasi yang didominasi oleh pendiri, maka

budaya organisasi yang ada didalam organisasi tersebut menjadi wahana untuk

mengkomunikasikan harapan-harapan pendiri kepada pekerja lainnya. Mengetahui

peran budaya organisasi dalam suatu organisasi. Budaya organisasi

mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Richard L. Gardner dalam wirawan telah melakuakan penelitian untuk

mengetahui perannya dalam organisasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan dan

menyimpulkan bahwa budaya organisasi mempunyai peran besar dalam upaya

mencapai tujuan organisasi yaitu: Identitas organisasi, menyatukan organisasi,

reduksi konflik, komitmen kepada organisasi dan kelompok, reduksi ketidakpastian,

menciptakan konsistensi, motivasi, kinerja organisasi, keselamatan kerja, sumber

keunggulan kompetitif.32

31Abdul azis wahab. Op, Cit. h. 214
32Wirawan. Budaya dan Iklim Organisasi (online). (Jakarta : Salemba Empat, 2007). h. 35.
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Budaya organisasi mampu menjadi faktor kunci keberhasilan organisasi,

tetapi dapat pula menjadi faktor utama kegagalan organisasi. Budaya ini berbeda-

beda dapat pula menjadi faktor utama kegagalan organisasi. Budaya ini berbeda-beda

tiap-tiap organisasi, ada organisasi yang memilki budaya yang kuat dan ada

organisasi yang memiliki budaya yang lemah. Persoalan ini merupakan persoalan

yang paling terkait satu sama lain dan biasanya muncul secara bersamaan, oleh

karena itu untuk menghadapinya dan untuk menjaga kelangsungan hidup

organisasi, maka dalam hal ini budaya organisasi merupakan faktor yang signifikan.

C. Kajian Relevan

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan peran kepala sekolah

dalam mengembangkan budaya organisasi antara lain sebagai berikut:

1. Lita Wulantika (2011) telah melakukan penelitian dengan judul “Budaya

Organisasi Dalam Meningkatkan Keefektifan Organisasi” dalam penelitiannya

dia telah berkesimpulan bahwa Budaya Organisasi merujuk pada suatu sistem

pengertian bersama yang di pegang oleh anggota-anggota suatu organisasi,

yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainya. Suatu budaya

yang kuat ditandai oleh nilai-nilai inti organisasi yang dipegang kukuh dan

disepakati secara luas. sejalan dengan itu, suatu budaya yang kuat jelas sekali

akan memiliki pengaruh yang besar dalam sikap anggota organisasi

dibandingkan dengan budaya yang lemah.
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2. Sutrisno telah melakukan penelitian dengan mengangkat topik “Peran Kepala

Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Organisasi (Studi Kasus di TK

Al Islamiyah Al-Irsyad)”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan

mengarah pada kesimpulan sosialisasi budaya organisasi bagi staf diarahkan

kepada upaya memperluas informasi, dan pemahaman staf tentang budaya orga-

nisasi. Pemeliharaan budaya organisasi dilakukan untuk melesatarikan budaya

organisasi yang telah ada tertanam semakin kokoh dalam jiwa diri staf,

dilaksanakan dalam proses perjalanan organisasi, sehingga memberikan ciri

khusus organisasi. Sedangkan pengembangan budaya organisasi dilakukan

melalui peningkatan nilai semangat, kebersmaan dan nilai prilaku hidup muslim

amar ma’ruf nahi mungkar menuju akhlakul karimah.

3. Istyarini (2008) yang mengangkat topik “Pengaruh Kepemimpinan Kepala

Sekolah  Dan Budaya Organisasi, Terhadap Keunggulan  Suatu Sekolah Di

Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Blora Melalui analisis regresi sederhana

ditemukan bahwa variabel kepemimpinan kepala sekolah (X1) dan budaya

organisasi (X2) berpengaruh sebesar 29,70% terhadap keunggulan sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa keunggulan sekolah antara lain

dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, budaya organisasi sekolah.

Meski demikian, diluar kedua variabel tersebut, masih banyak faktor lain yang

mempengaruhi, Untuk itu disarankan kepala sekolah dasar di kabupaten Blora

untuk melakukan peningkatan SDM dengan jalan studi lanjut bagi guru-guru,

training-training, diklat kepemimpinan, memberikan motivasi pada siswa dan
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guru yang berprestasi, revitalisasi nilai-nilai budaya juga menyaring input anak-

anak yang potensial.

4. Hasrul (2014) telah melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Budaya

Organisasi dengan Kinerja Guru di Madrasah Tsannawiyah (MTS) Bahrul

Mubarak Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe” dalam

penelitiannya dia telah berkesimpulan bahwa ada hubungan yang fositif dan

signifikan antara budaya organisasi dengan kinerja guru di Madrash

Tsannawiyah (MTS) Bahrul Mubarak Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten

Konawe”, karena r hitung lebih besar dari pada r table dan hubungan budaya

organisasi terhadap kinerja guru di Madrasah Tsannawiah (MTS) Bahrul

Mubarak Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe berada pada

kategori kuat. Dengan demikian hipotesa awal yang menyatakan bahwa ada

hubungan budaya organisasi dengan kinerja guru dapat diterima berdasarkan

perhitungan determinan (D) maka diketahui hubungan budaya organisasi

dengan kinerja guru di Madrasah Tsannawiyah (MTS) Bahrul Mubarak

Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe sebesar 38,44% dan 61,56%

dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian di atas, keempatnya memiliki sisi persamaan dan

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian yang pertama sama-

sama membahas tentang budaya organisasi tetapi lebih pada peningkatan Keefektifan

Organisasi, penelitian yang kedua sama-sama membahas tentang peran kepala
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sekolah dalam mengembangkan budaya organisasi di TK Al Islamiyah Al-Irsyad

namun memiliki perbedaan tempat penelitian, dalam penelitian ini dilakukan SMP

Negeri 22 Konsel dimana memiliki perbedaan budaya organisasi. Penelitian yang

ketiga sama-sama membahas kepemimpinan kepala sekolah  dan budaya organisasi

namun lebih kepada pengaruh kepala sekolah dan budaya organisasi terhadap

keunggulan  suatu sekolah di sekolah dasar (SD). Sedangkan penelitian yang terakhir

sama-sama membahas tentang budaya organisasi tetapi lebih pada hubungan budaya

organisasi dengan kinerja guru di Madrasah Tsannawiyah (MTS) Bahrul Mubarak.

Sehingga dari pemaparan di atas jelas mengenai perbedaan dan persamaan

antara penelitian yang akan dilakukan dengan hasil penelitian-penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa terdapat peran kepala

sekolah dalam mengembangkan budaya organisasi di SMP Negeri 22 Konsel

Kabupaten Konawe Selatan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adaah penelitian kualitatif yang menggambarkan sekaligus

mengkaji kondisi riil objek penelitian berdasarkan data-data yang dikumpulkan.

Dengan demikian penelitian ini berupaya mengumpulkan data-data atau informasi

obyektif dilapangan mengenai Budaya Organisasi Di SMP Negeri 22 Konsel,

kemudian ditelaah, dikaji dan diolah secara deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi

dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Oleh

karena itu peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul atau data

dibiarkan terbuka untuk diinterpretasikan. Kemudian pengamatan dihimpun dengan

pengamatan seksama, meliputi deskripsi yang mendetail disertai catatan-catatan hasil

wawancara yang mendalam (intervieuw),  serta hasil analissis dokumen dan catatan-

catatan.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 22 Konsel Kecamatan Mowila

Kabupaten Konsel.
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