


Lampiran 1

INSTRUMEN WAWANCARA

No. Objek Materi Wawancara Ket.
1. Kepala Sekolah 1. Dengan adanya keberagaman budaya lokal di

Smp Negeri 22 Konsel budaya organisasi apa
yang ibu terapkan untuk menyatukan seluruh
anggota organisasi yang memiliki budaya yang
berbeda?

 Dengan adanya keberagaman suku bangsa dan
agama serta budaya lokal yang dianut oleh
anggota organisasi dalam hal ini guru, staf, dan
siswa maka kami disini selaku anggota
organisasi sekaligus pemimpin organisasi untuk
menanamkan dan melestarikan budaya
organisasi, adapun budaya organisasi yang kami
tanamkan di sekolah SMP Negeri 22 Konsel ini,
diantaranya budaya disiplin, budaya
musyawarah, budaya saling menghargai sesame
warga sekolah, budaya damai, budaya
kebersamaan, budaya kekeluargaan dan lain-
lain. Namun yang paling terpenting yang kami
tanamkan disini yaitu budaya displin.

2. Apakah dengan keberagaman budaya local guru,
tidak berdampak pada pengambilan suatu
kebijakan bapak selaku pimpinan disekolah ini?

 Terkait dengan kebijakan yang saya ambil
selaku pimpinan organasasi tentu dengan adanya
budaya lokal pasti berdampaknya tetapi karena
adanya perbedaan justru memberikan kontribusi
positif terhadap perkembangan sekolah ini
apalagi budaya organisasi yang dianut disekolah
ini sudah diterima dan oleh seluruh anggota
organisasi dengan baik dan sudah berjalan sejak
saya memimpin sekolah ini selama kurang lebih
3 tahun.

3. Apakah guru yang baru bergabung cenderung
aktif terhadap nilai-nilai local yang ada
dilingkungan sekolah?

 Ia jadi guru yang baru bergabung disekolah ini
pasti saya tidak suru langsung mengajar tetapi
saya berikan dulu kesempatan untuk mengenal



guru-guru lain sehingga guru baru tersebut
mampu menyesuaikan diri dengan keadaan
lingkungan sekolah, kemudian saya memberikan
juga kesempatan untuk mengecek kelas-kelas
yang akan nantinya dimasuki mengajar, setelah
itu semua selesai maka dihari berikutnya saya
biarkan masuk mengajar dengan catatan harus
melengkapi RPPnya terkait mata pelajaran yang
diajarkan seperti yang dilaksanakan dengan
guru-guru yang lain yang ada di SMP Negeri 22
Konsel.

4. Bagaimana ibu membangun budaya disiplin dan
budaya musyawarah dengan menerapkan nilai
keteladanan sementara disekolah ini tergabung
dari beberapa suku dan agama?

 Jika berbicara tentang banyaknya budaya lokal
yang tergabung sekolah ini sebenarnya tidak
berdampak pada budaya yang diterapkan
disekolah karena saya anggap mereka sudah
paham bahwa budaya disiplin yang diterapkan
disekolah ini tidak terlepas dari visi misi sekolah
itu sendiri. Sedangkan cara member kebebasan
kepada guru dalam mengemukakan pendapat.
Dengan mengembangkan inisiatif individu akan
memiliki guru kreatif dan inovatif dalam
melaksanakan pekerjaannya sehingga akan
memajukan sekolah.

5. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan ibu dalam
membangun budaya organisasi di SMP Negeri
22 Konsel?

 Budaya organisasi mustahil dikembangkan
apabila kepada para guru tidak diberi sosialisasi
setiap saat dalam berbagai kesempatan baik
pada pelaksanaan upacara, apel pagi dihalaman
sekolah dan pada saat rapat maupun pada saat
dialog antar agama yang dilaksanakan secara
rutin setiap 6 bulan sekali yang dihadiri oleh
orang tua/wali siswa maupun siswa sebagai
bentuk penanaman nilai toleransi antar
beragama yang menjadi cirri khas SMP Negeri
22 Konsel.



6. Faktor pendukung dalam menerapkan budaya
organisasi di SMP Negeri 22 Konsel?

 Saya sangat senang, karena semua unsur baik
dinas pendidikan, tokoh masyarakat, orang tua
murid, semuanya mendukung program kerja
yang kami buat, memang dalam penyusunan
program kerja, kami selalu melibatkan semua
unsur yang ada baik dari dinas, komite sekolah,
masyarakat maupun orang tua murid, sehingga
secara moral mereka ikut bertanggung jawab
atas keberhasilan program kerja tersebut. Hal
tersebut merupakan asset bagi sekolah untuk
mengembangkan budaya organisasi di SMP
Negeri 22 Konsel.

7. Faktor penghambat dalam menerapkan budaya
organisasi di SMP Negeri 22 Konsel ?

 Adanya guru yang bukan berlatar belakang
pendidikan, sehingga menyulitkan kepala
sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan
norma-norma budaya organisasi di SMP Negeri
22 Konsel. Kepala sekolah dalam
kepemimpinannya selalu mengedepankan
kepemimpinan kekeluargaan. Padahal dalam
menanamkan budaya oragnisasi itu tidak selama
harus ditempuh dengan kepemimpinan
kekeluargaan, terkadang ada beberapa aturan
yang harus ditempuh dengan kepemimpinan
otoriter.

8. Upaya apa saja yang dilakukan kepala sekolah
dalam mengatasi hambatan dalam menerapkan
budaya organisasi di SMP Negeri 22 Konsel?

 Jadi upaya yang kami lakukan dalam mengatasi
hambatan disini yaitu mengadakan sosialisasi
budaya organisasi dan memelihara budaya
organisasi baik dalam dalam bentuk rapat
maupun dalam bentuk monitoring dan evaluasi
kinerja guru dan staf SMP Negeri 22 Konsel.

9. Budaya organisasi apa yang paling menonjol di
SMP Negeri 22 Konsel dibandingkan dengan
sekolah yang lain?

 Budaya yang kami tanamkan disini yaitu budaya



disiplin karena sesuai dengan visi misi SMP
Negeri 22 Konsel.

10.Kapan ibu melakukan pembinaan di SMP
Negeri 22 Konsel?

 Kami disini senantiasa melakukan pembinaan
yang sifatnya incidental dimana pembinaan ini
kami bagi menjadi dua yaitu pembinaan umum
dan khusus. Pembinaan incidental bersifat
umum yaitu pembinaan yang kami lakukan
kepada seluruh guru dan staf agar mereka selalu
memacu diri dalam melaksanakan tugas dan
proses pembelajaran dengan baik  dengan selalu
mengedepankan nilai-nilai semangat. Sedangkan
pembinaan insidental bersifat khusus yaitu
selalu memerintahkan kepada guru agar mereka
membuat RPP sebagai acuan mengajar sebelum
masuk kelas agar semua guru dan staf dapat
melakukan pekerjaan dengan teratur dan terarah,
pembinaan ini juga kami lakukan untuk
meningkatkan motivasi dan kinerja guru.

11.Apa saja nilai-nilai yang selalu ditekankan oleh
ibu selaku kepala sekolah di SMP Negeri 22
Konsel?

 Jika berbicara nilai-nilai tentu sangatlah banyak,
namun guru dan staf dalam bekerja yang
dipandang cukup penting adalah nilai semangat,
kebersamaan, keteladanan, keilmuan,
kepercayaan, dan toleransi.

12.Hal apa saja yang dilakukan pihak pimpinan
ketika ada pegawai yang bertindak dan
berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai
dan norma yang diajarkan dilingkungan SMP
Negeri 22 Konsel?

 Kami memang tidak pernah memberikan berupa
benda yang begitu berharga bagi guru dan staf
yang melakukan pekerjaan dengan baik tetapi
kami hanya memberikan seperti insentif
kemudian kami berikan pekerjaan tambahan
tentu didalam pekerjaan tambahan itu kami juga
masih memberinya insentif karena saya selaku
kepala sekolah menghargai hasil usahanya.
Sedangkan yang berupa hukuman kami belum



pernah memberikan hukuman baik itu teguran
keras atau sanksi kepada guru karena sejauh ini
belum ada yang melanggar aturan yang begitu
berat.

13.Apa saja kendalanya dalam kegiatan tersebut?
 Yang menjadi kendala saya disini yaitu guru

yang mengajar disini bukan berlatar belakang
pendidikan kemudian masih ada guru yang
kurang disiplin, misalnya masih ada guru yang
kadang-kadang datang terlambat, kemudian
pada saat mengajar sampai kelewatan waktunya.

14.Penghargaan apa saja yang ibu berikan kepada
guru terkait dengan pekerjaan?

 Kami memang tidak pernah memberikan berupa
benda yang begitu berharga bagi guru dan staf
yang melakukan pekerjaan dengan baik tetapi
kami hanya memberikan seperti insentif
kemudian kami berikan pekerjaan tambahan
tentu didalam pekerjaan tambahan itu kami juga
masih memberinya insentif karena saya selaku
kepala sekolah menghargai hasil usahanya.
Sedangkan yang berupa hukuman kami belum
pernah memberikan hukuman baik itu teguran
keras atau sanksi kepada guru karena sejauh ini
belum ada yang melanggar aturan yang begitu
berat.

15.Apa harapan dan cita-cita ibu setelah
menerapkan budaya organisasi di SMP Negeri
22 Konsel?

 Harapan saya disini secara pribadi dengan
diterapkannya budaya organisasi agar kinerja
guru maupun staf semakin meningkat,
kedisiplinan dan kerja sama baik internal
maupun eksternal sekolah, kemudian prestasi
dengan adanya kinerja guru yang baik
diharapkan sekolah SMP Negeri 22 Konsel
mampu mencetak siswa yang berprestasi baik
itu prestasi akademik maupun non akademik.

2. Guru 16.Dengan melihat keberagaman budaya local
disekolah ini apa yang anda lihat dan alami
tentang budaya organisasi yang diterapkan
kepala sekolah di SMP Negeri 22 Konsel?



 Budaya disiplin, yang mana hal ini dilakukan
oleh kepala sekolah apa bila ada guru

17.Usaha yang dilakukan kepala sekolah dalam
menerapkan budaya organisasi di SMP Negeri
22 Konsel?

 Kami mengadakan rapat guna membahas
program mingguan, program rapat semester dan
program tahunan. Untuk program mingguan
yaitu dengan mengevaluasi seluruh kegiatan
baik kegiatan administrasi maupun kegiatan
proses belajar mengajar dan selanjutnya kami
mendesain program pembelajaran minggu depan
untuk lebih baik lagi. Sedangkan program rapat
semester itu kami adakan setiap enam bulan
sekali atau persemester dalam rapat ini kami
mengevaluasi seluruh kegiatan selama enam
bulan dan kami membahas mengenai kegiatan
ekstra kurikuler siswa sampai pada program
pemeblajaran yang akan berlangsung selama
satu semester yang akan datang. Sedangkan
program rapat tahunan kami membahas tentang
iuran komite, ujian nasional siswa dalam
kegiatan ini biasanya kami mengundang orang
tua siswa untuk membahas secara bersama-
sama.

18.Faktor pendukung dalam menerapkan budaya
organisasi di SMP Negeri 22 Konsel?

 Semua unsur baik itu masyarakat, pemerintah
maupun orang tua siswa sangat mendukung
program yang dijalankan disini sehingga kepala
sekolah dan semua guru merasa nyaman
menjalankan program itu karena secara moral
masyarakat bertanggung jawab juga atas
berjalannya proses pendidikan di SMP Negeri
22 Konsel.

19.Faktor penghambat dalam menerapkan budaya
organisasi di SMP Negeri 22 Konsel?

 Memang dalam pelaksanaan kepemimpinan
kepala sekolah dalam menanamkan budaya
organisasi di SMP Negeri 22 Konsel ada
beberapa hal yang menghambat pelaksanaan
program kerjanya diantaranya adanya guru yang



bukan berlatar belakang pendidikan, sehingga
menyulitkan kepala sekolah dalam menanamkan
nilai-nilai dan norma-norma budaya organisasi
di SMP Negeri 22 Konsel. Kepala sekolah
dalam kepemimpinannya selalu mengedepankan
kepemimpinan kekeluargaan. Padahal dalam
menanamkan budaya oragnisasi itu tidak selama
harus ditempuh dengan kepemimpinan
kekeluargaan, terkadang ada beberapa aturan
yang harus ditempuh dengan kepemimpinan
otoriter.

20.Upaya apa saja yang dilakukan kepala sekolah
dalam mengatasi hambatan dalam menerapkan
budaya organisasi dengan adanya keberagaman
budaya local di SMP Negeri 22 Konsel?

 Kepala sekolah dalam mengatasi hambatan
menerapkan budaya organisasi yaitu, melakukan
sosialisasi kemudian melakukan pembinaan
apakah pembinaan itu sifatnya khusus maupun
umum, kemudian status guru dihadapan kepala
sekolah itu sama.

21.Budaya organisasi apa saja yang paling
menonjol di SMP Negeri 22 Konsel
dibandingkan dengan sekolah lain?

 Kesempatan sebagai pembina apel pagi setiap
senin, kepala sekolah selalu menekankan
perlunya disiplin bagi siswa, mengingatkan
kembali tata tertib dan sangsi kepada siswa,
serta memberikan motivasi kepada siswa untuk
selalu rajin belajar. Selain itu upaya untuk
meningkatkan disiplin siswa dilakukan oleh
kepala sekolah melalui supervise setiap saat,
dimana bila kepala sekolah mengetahui siswa
diluar kelas pada saat jam pelajaran, kepala
sekolah langsung menegurnya.

22.Apa hasil dari menerapkan budaya organisasi di
SMP Negeri 22 Konsel?

 Nilai-nilai semangat dapat dilihat dari adanya
koordinasi antara guru dan staf. Adanaya
komunikasi dan berusaha menjalankan
pekerjaan dengan tepat waktu dan sesuai dengan



sasaran yang ingin ditempuh. Nilai integritas
yaitu dengan melakukan pekerjaan sesuai
dengan peraturan yang berlaku, sehingga
program-program yang sudah ditentukan oleh
sekolah dan sudah disepakati bersama akan
lebih terarah dan lebih maksimal dalam
mengerjakannya. Nilai kebersamaan yaitu sikap
peduli dengan sesama guru dan pegawai, atasan
maupun siswa. Pada dasarnya dari nilai
kebersamaan dapat ditanamkan nilai saling
tolong menolong, saling menghargai, saling
menghormati dan yang mana kita disni
tergabung dari beberapa suku dan agama, nilai
keteladanan dapat menjadi acuan siswa untuk
berperilaku.

23.Apa saja nilai-nilai yang selalu ditekankan oleh
kepala sekolah di SMP Negeri 22 Konsel?

 Nilai- nilai yang paling ditekankan oleh kepala
sekolah yaitu nilai keteladanan dimana setiap
aktivitas yang ada disekolah selalu ditekankan
oleh kepala sekolah untuk memberikan contoh
yang baik kepada siswa agar siswa mampu
mempraktekkan dengan baik. Baik itu di sekolah
, di rumah maupun di masyarakat.

24.Hal apa saja yang dilakukan pihak pimpinan
ketika ada pegawai yang bertindak dan
berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai
dan norma yang diajarkan dilingkungan SMP
Negeri 22 Konsel?

 Mendapatkan sanksi berupa teguran baik berupa
teguran lisan maupun teguran administrasi.
Namun yang mendapat teguran administrasi
secara formal belum ada karena belum ada guru
yang melanggar aturan yang begitu berat.

25.Apa saja kendala dalam kegiatan tersebut?
 Memang dalam pelaksanaan kepemimpinan

kepala sekolah dalam menanamkan budaya
organisasi di SMP Negeri 22 Konsel ada
beberapa hal yang menghambat pelaksanaan
program kerjanya diantaranya adalah adanya
guru yang bukan berlatar pendidikan, sehingga



menyulitkan bagi kepala sekolah  dalam
menanamkan nilai-nilai dan norma-norma
budaya organisasi di SMP Negeri 22 Konsel.
Kepala sekolah dalam kepemimpinannya selalu
mengedepankan kepemimpinan kekeluargaan.
Padahal dalam menanamkan budaya oragnisasi
itu tidak selama harus ditempuh dengan
kepemimpinan kekeluargaan, terkadang ada
beberapa aturan yang harus ditempuh dengan
kepemimpinan otoriter.

26.Kepercayaan seperti apa yang diajarkan terkait
dengan pekerjaan?

 Membentuk kepanitiaan untuk penyelenggaraan
kegiatan ujian nasional semua guru dilibatkan
bukan hanya guru yang mendapatkan SK hanya
formalitas tetapi untuk kesuksesan
penyelenggaraan tersebut semua guru harus
terlibat. Pembinaan apel pagi/upacara bendera
biasa guru diberikan kepercayaan untuk menjadi
pembina upacara ketika kepala sekolah tidak ada
disekolah.

27.Harapan dan cita-cita kepala sekolah setelah
menerapkan budaya organisasi di SMP Negeri
22 Konsel?

 Kepercayaan masyarakat semakin meningkat
demi memajukan nilai-nilai budaya organisasi di
SMP Negeri 22 Konsel, kemudian kinerja guru
semakin meningkat dan dapat membina siswa
untuk mencapai prestasi baik prestasi akademik
maupun non akademik.

Catatan :

 Item pertanyaan hanya bersifat umum

 Item pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan dilapangan

 Pertanyaan kepada informan kunci hanya bersifat umum.



Lampiran 2

DATA INFORMAN PENELITIAN SMP NEGERI 22 KONSEL KABUPATEN

KONAWE SELATAN

NO. NAMA JABATAN

1 Harna Ningsih Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Konsel

2 Dewa Ketut Putra UR. Kurikulum

3 Ardiansyah Ketua Osis/ Siswa SMP Negeri 22 Konsel

5 Sadaruddin UR. Kesiswaan

6 Nyoman Sridana Guru SMP Negeri 22 Konsel

7 Gusti Ketut Kartika Guru SMP Negeri 22 Konsel

8 Nirpawati Guru SMP Negeri 22 Konsel

9 Nyoman Supriyanto Wakasek / Guru SMP Negeri 22 Konsel

10 Hastian Koord. LAB. TIK

11 Aspin KTU /  Guru SMP Negeri 22 Konsel

12 Gusti Made Wiarta Guru SMP Negeri 22 Konsel

13 Samsidar Guru SMP Negeri 22 Konsel

14 Ilman Guru SMP Negeri 22 Konsel



Lampiran 3

Sruktur Organisasi SMP Negeri 22 Konawe Selatan

Tahun Pelajaran 2016/2017

Sumber Dokumen: Kantor SMP Negeri 22 Konsel

Kelas IX. D
Hardi Kusumo Pranoto, S.Pd

Kelas IX. C
Ilman, S.Pd

Kelas 1X. B
Gusti Ketut Kartika, S.Pd

Kelas IX. E
Samsidar, A.Md

Kelas VIII. A
Made Eko Sumiarta, S.Pd

Kepala Sekolah
Harna Ningsih, S.Pd

Wakasek
Nyoman Sridana, S.Pd

UR. Kurikulum
Dewa Ketut Putra, S.Pd

KTU
Ketut Bidurini

UR. Humas
Gusti Ketut Kartika, S.Pd

UR. Kesiswaan
Gusti Ketut Kartika,

S.Pd

UR. Sarpras
Made eko sumiarta, S.Pd

Komite Sekolah
Ahmad Yani

Koord LAB. IPA
Hardi Kusumo. P, S.Pd

Koord. Lab Tik
Gusti Made Wiarta, S.Pd

WALI KELAS

Koord Perpustakaan
Dra. Hasiah.T

Koord. 7K
Drs. Sadaruddin

Kord. PBM
Nyoman Sridana, S.Pd

Kelas IX. A
Ratna Muslim, S.Pd

Kelas VIII. C
Nyoman Sridana, S.Pd

Kelas VIII.D
Nyoman Suprianto, Pd. H

Kelas VIII.E
Maria Wayan Yustina, S.S

Kelas VIII. B
Ketut Budirini, S.Pd

Kelas VII. B
Dra. Hasiah

Kelas VII.A
Wahyu Dyah Setyorini, S.Pd

Kelas VII.C
Gusti Made Wiarta, S.Pd

Kelas VII.D
Drs. Sadaruddin

Kelas VII.E
Aspin, S.Pd



Lampiran 4 Dokumentasi Lokasi Penelitian

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGEMBANGKAN BUDAYA
ORGANISASI DI SMP NEGERI 22 KONSEL  KABUPATEN KONAWE

SELATAN

Rapat guru yang dipimpin oleh kepala sekolah sebagai bentuk peningkatan kerja guru
yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah.

Bentuk pelatihan kepada para guru dan bentuk penghargaan dari kepala UPTD
kecamatan Mowila sebagai apresiasi karena kesetiaannya mengabdi di SMP Negeri
22 Konsel.



Hukuman bagi siswa yang terlambat (kerja bakti) dan Absen luar kelas sebelum
memasuki ruangan.

Bentuk kegiatan extrakurikuler dan  kebersamaan antara guru dan siswa.










