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ABSTRAK 

Abdul Azis, NIM. 11010103028. “Budaya Organisasi Di SMK Negeri 9 Konsel. 

Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan”, Melalui Bimbingan Dr. Abdul 

Kadir, M. Pd dan Syahrul Marham, M. Pd  

 

Skripsi ini membahas tentang Budaya Organisasi di SMK Negeri 9 Konsel 

Kecamatan Mowila kabupaten Konawe Selatan, dengan rumusan masalah 

Bagaimana deskripsi Budaya Organisasi Di SMK Negeri 9 Konsel Kecamatan 

Mowila Kabupaten Konawe Selatan, Apa saja kebijakan kebijakan kepela sekolah 

dalam membangun Budaya Organisasi Di SMK Negeri 9 Konsel Kecamatan Mowila 

Kabupaten Konawe Selatan dan Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Budaya 

Organisasi Di SMK Negeri 9 Konsel Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Budaya Organisasi Di SMK Negeri 9 

Konsel Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan. 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Tehnik 

pengumpulan data adalah wawancara, observasi/pengamatan dan dokumentasi/ 

pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Budaya Organisasi 

yang dimaksud dalam penelitian ini ialah segala sesuatu menjadi daya dorong yang 

mengandung nilai-nilai, norma, yang kemudian dijiwai dan difahami sehingga dapat 

menjadi sebuah aturan yang bernilai bagi seluruh anggota organisasi dalam 

mengahadapi suatu permasalahan baik internal maupun eksternal. Sehingga seluruh 

anggota organisasi menjadikan hal tersebut sebagai pedoman tingkah laku, sebagai 

cara yang tepat untuk memahami, memikirkan serta merasakan terkait masalah-

masalah yang timbul dalam organisasi sehingga akan mejadi aturan dalam organisasi 

dalam hal ini di SMK Negeri 9 Konsel Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe 

Selatan. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Budaya Organisasi yang 

ditanamkan di SMK Negeri 9 Konsel yaitu budaya disiplin, budaya musyawarah 

untuk mencapai mufakat, budaya saling menghargai sesama warga sekolah, budaya 

damai, budaya kebersamaan, budaya senyum dan sapa antar warga sekolah, dan 

budaya kekeluargaan. Namun yang paling terpenting yang ditanamkan yaitu budaya 

disiplin. Kemudian Nilai-nilai budaya organisasi yang terdapat di SMK Negeri 9 

Konsel yaitu Nilai kepercayaan, Nilai toleransi dan Nilai keteladanan. Kebijakan-

kebijakan kepala sekolah dalam membangun budaya organisasi di SMK negeri 9 

Konsel yaitu sosialisasi budaya organisasi, memelihara nilai-nilai budaya organisasi 

Selanjutnya Faktor pendukung dalam menanamkan budaya organisasi di SMK Negeri 

9 Konsel adalah tepeliharanya nilai-nilai budaya organisasi dengan 

mengesampingkan budaya lokal yang ada demi memajukan SMK Negeri 9 Konsel 

serta guru yang mempunyai loyalitas yang tinggi, siswa yang masih polos dan belum 

banyak pengaruh, dan warga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pendanaan. 

Sedangkan faktor penghambat kepemimpinan kepala sekolah dalam menanamkan 

budaya organisasi sekolah yaitu para guru di SMK Negeri 9 Konsel mayoritas 
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berstatus honorer dan masih banyak guru yang mengajar yang tidak berlatar belakang 

pendidikan dan belum memiliki sertfikat mengajar, sehingga menyulitkan bagi kepala 

sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma budaya organisasi di SMK 

Negeri 9 Konsel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keinginan dan kebutuahan manusia di era globalisasi saat ini semakin 

kompleks saja, sehingga tidak mungkin dapat dipenuhi dengan usaha sendiri 

maka diprlukan wadah atau organisasi untuk merealisasikan kebutuhan dan 

keinginan yang ingin dicapai. Organisasi adalah “sekelompok orang yang 

bekerjasama dalam struktur dan kondisi tertentu dalam mencapai serangkaian 

tujuan tertentu”
1
. Tujuan dari suatu organisasi itu harus jelas dan rasional, apakah 

organisasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan laba (bussines organisation) 

ataukah untuk memberikan pelayanan (public organization). 

Organisasi akan mencapai tujuannya jika dikelola dengan baik. Hanya saja 

keberhasilan untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik, efektif dan efisien 

serta sesuai dengan kebutuhan, tidak lagi hanya ditentukan oleh keberhasilan 

penerapan prinsip-prinsip organisasi. Akan tetapi terdapat faktor lain yang tidak 

tampak yang juga dapat menentukan keberhasilan organisasi, faktor trsebut adalah 

keberhasilan budaya organisasi yang dimiliknya. 

Dalam kenyataannya organisasi itu lebih dari pada sekedar rasionalitas. 

Organisasi dapat memiliki kepribadian juga seperti manusia pada umumnya. Ada 

yang kaku ada yang fleksibel, tidak bersahabat atau suka membantu, ada yang 

inovatif atau konservatif. Budaya organisasi yang kuat akan menumbuh 

                                                           
1
Ernie Trisnawati Sule Dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media, Ed. 1, Cet. 2, 2005),h. 4. 
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kembangkan rasa tanggung jawab yang besar dalam diri anggota organisasi 

sehingga mampu memotivasi untuk menampilkan kinerja yang paling memuaskan 

dan mencapai tujuan dari organisasi itu. 

Perubahan situasi dunia organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan 

bisa mengadopsi budaya organisasi yang tidak hanya fleksibel tapi juga harus 

sensitif terhadap perbedaan budaya. Perkembangan jumlah, variasi, kedudukan 

dan peran organisasi dalam proses transformasi masyarakat menimbulkan 

pertanyaan mendasar, apakah budaya menjadi landasan sosial tetap mampu 

berfungsi sebagai kerangka acuan dalam transformasi masyarakat dan membawa 

manfaat untuk perubahan yang diinginkan. 

Semua organisasi mempunyai satu budaya yang bergantung pada 

kekuatannya. Budaya organisasi dapat “memberikan suatu kesadaran pada 

anggotanya bagaimana berperilaku dan bagaimana mereka seharusnya melakukan 

sesuatu”
2
 orang mulai belajar untuk bergantung dan menaruh harapan pada 

budaya. Budaya dianggap mampu memberikan stabilitas danjaminan bagi mereka, 

karena mereka dapat memahami hal-hal yang sedang terjadi dalam masyarakat 

mereka dan mengetahui cara menanggapinya. Ada dua perubahan yang dapat 

dialami oleh orang-orang. Pertama diantaranya perpindahan dari suatu tempat 

ketempat lain dengan budaya yang lain pula. Kedua adalah perubahan dalam 

lingkungan mereka sekarang dan belajar menyesuaikan diri dengan kedua

                                                           
2
Amin Widjaja Tunggal,Manajemen Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. 1 

1993),h. 232. 
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situasi itu untuk menghindari kemungkinan timbulnya konsekuensi negatif 

dalam dirinya.  

Sekolah merupakan sebuah organisasi yang tidak bisa lepas dari budaya 

yang diciptakannya. Keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan suatu 

pendidikan merupakan dambaan semua masyarakat, dan menaruh perhatian besar 

terhadap kualitas dan kuatitas out-put pendidikan yang dihasilkan. 

Peran budaya organisasi pendidikan adalah untuk menjaga dan memelihara komitmen 

sehingga kelangsungan mekanisme dan fungsi yang telah disepakati oleh organisasi 

dapat memelihara tujuan yang ingin dicapainya. “Budaya organisasi dapat 

mempengaruhi cara orang dalam berperilaku dan harus menjadi patokan dalam setiap 

program pengembangan organisasi dan kebijakan yang diambil”
3
. Budaya organisasi 

yang kuat akan mempengaruhi setiap prilaku. Hal itu tidak hanya membawa dampak 

pada keuntungan organisasi pendidikan secara umum, namun juga akan berdampak 

pada perkembangan kemampuan manejerial pemimpin. Nilai-nilai budaya yang 

ditanamkan oleh pimpinan yang kemudian dijalankan oleh guru akan meningkatkan 

kemauan, kesetiaan dan kebanggaan serta lebih jauh meningkatkan kinerja organisasi.  

Oleh karena itu budaya organisasi merupakan pengendali dan arah dalam membentuk 

sikap dan perilaku para anggota di dalam suatu organisasi. Secara individu maupun 

kelompok seseorang tidak akan terlepas dari budaya organisasi dan pada umumnya 

anggota organisasi akan dipengaruhi oleh beraneka ragamnya sumber daya yang ada.  

 

                                                           
3
http://dhino-ambargo.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-fungsi-budaya-organisasi.html 

(di unduh 26/01/2015) 

http://dhino-ambargo.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-fungsi-budaya-organisasi.html
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Dari hasil observasi awal  di lokasi penelitian, peneliti mendapatkan 

informasi bahwa meskipun SMK Negeri 9 Konsel baru berdiri selama empat 

tahun tetapi kepala sekolah dan juga seluruh guru memiliki kesadaran betapa 

pentingnya menanamkan nilai-nilai budaya dalam suatu organisasi sebagai pola 

asumsi dasar yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan atau 

konflik baik internal maupun eksternal sekolah. Karena SMK Negeri 9 Konsel 

terdiri dari beberapa suku dan agama, diantaranya suku Tolaki, Muna, Bugis, Bali 

dan Jawa. Sedangkan agama yang ada  di SMK Negeri 9 Konsel yaitu, agama 

Islam, Hindu, dan Kiristen. Dengan melihat beberapa perbedaan suku dan agama 

maka hal ini menjadi tumpuan dasar untuk menanamkan nilai-nilai budaya yang 

dapat dijadikan sebagai asumsi dasar untuk mengembangkan dan mengarahkan 

prilaku anggota organisasi. Oleh karana itu prilaku kepala sekolah dalam 

mengambil suatu kebijakan dengan tidak menonjolkan perbedaan antara guru 

yang satu dengan guru yang lain, misalnya persoalan pemebrian amanah untuk 

mengikuti pelatiahan peningkatan profesionalitas guru pada bidang pertanian dan 

teknologi pangankarena masih banyak guru dan tenaga kependidikan yang belum 

profesional dibidang itu dan hal tersebut dipandang perlu untuk dilakukan maka 

kepala sekolah tidak memandang suku dan agama tetapi yang dilihat adalah 

bagaimana personil memiliki kemauan untuk bekerja dan menjadi tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional demi mewujudkan cita-cita 

dan harapan SMK Negeri 9 Konsel dimasayang akan datang dan hal ini secara 

terus  menerus. 
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Demi mewujudkan cita-cita dan harapan SMK Negeri 9 Konsel maka pihak 

sekolah juga melakukan komunikasi aktif baik internal maupun eksternal sekolah. 

Komunikasi internal yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan adanya keterbukaan 

informasi kepada seluruh anggota sekolah mengenai perancangan kurikulum dan 

program-program lain yang sudah direncanakan. Untuk menjalankan progaram yang 

sudah dirncanakan oleh kepala sekolah secara bersama kepala sekolah menjalankan 

kepemimpinan kekeluaragaan  dengan tidak membeda-bedakan antara guru yang satu 

dengan guru yang lain malainkan kepala sekolah memposisikan guru dan staf sebagai 

mitra kerja hal ini dilakukan untuk menghindari miskonsepsi antara kepala sekolah 

dengan guru sehingga program-program yang direncanakan oleh kepala sekolah 

untuk pengembangan SMK Negeri 9 Konsel tidak berjalan dengan baik. Sedangkan 

komunikasi ekstrnal yang dilakukan oleh pimpinan sekolah dan seluruh pegawai serta 

guru yang ada di SMK Negeri 9 konsel selalu melakukan komunikasi aktif dengan 

cara mengajak masyarakat untuk befikir positif tentang pentingnya pendidikan hal ini 

dilakukan karena masih rendahnya perhatian masyarakat terhadap pendidikan apalagi 

sekolah tersebut memiliki jurusan pertanian sebagai jurusan unggulan oleh sebab itu 

masyarakat masih lebih banyak yang memilih untuk menyekolahkan putera-puterinya 

disekolah lain. 

Berdasarkan hasil pengamatan sementara di SMK Negeri 9 Konsel, 

penulis menemukan bahwa ketidak tertarikan masyarakat terhadap sekolah 

tersebut karena mayoritas masyarakat yang ada di sekitaran SMK Negeri 9 

Konsel mayoritas petani jadi asmsi mereka tentang sekolah yang miliki jurusan 
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pertanian hanya mencetak lulusan petani juga sementara orang tuanya juga 

petani dengan demikin SMK Negeri 9 Konsel perlu menciptakan suatu budaya 

untuk menghilangkan presepsi masyarak yang negatif dan juga perlu melakukan 

sosiaalisasi aktif terhadap masyarakat apa lagi sekolah tersebut merupakan 

sekolah kejuruan yang menghasilkan out put yang setidaknya mampu 

menciptakan lapangan kerja sehingga masyarakat tidak menyekolahkan anaknya 

hanya untuk menjadi PNS saja. Pihak sekolah juga selalu melakukan rapat komite 

dengan mengundang orang tua/wali murid dan ini biasanya dilakukan setiap siswa 

akan melakukan prakering. 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah esensial yang menjadi fokus 

masalah dalam penelitian ini adalah: “Budaya Organisasi Di SMK Negeri 9 

Konsel Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan”. Alasan pemilihan judul 

ini peneliti ingin menggali dan mengetahui tentang bagaimana budaya organisasi 

dapat membentuk sekolah menjadi kuat dan mampu bersaing dengan sekolah-

sekolah kejuaruan lainnya melalui penanaman nilai-nilai organisasi atau sekola 

hsehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja kepala sekolah. 

B. Fokus Penelitian 

Bertolak dari latar belakang di atas, adapun fokus penelitian dalam 

penelitian ini didasarkan pada ruang lingkup kajian tentang Budaya Organisasi Di 

SMK Negeri 9 Konsel Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, yang menjadi masalah dalam 
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penelitian ini adalah. 

1. Bagaimana gambaran umum Budaya Organisasi Di SMK Negeri 9 Konsel 

Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan? 

2. Apa saja langkah-langkah yang ditempuh kepala sekolah dalam membangun 

Budaya Organisasi Di SMK Negeri 9 Konsel Kecamatan Mowila Kabupaten 

Konawe Selatan? 

3. Apa Yang Menjadi Faktor Pendukung Dan Penghambat Budaya Organisasi Di 

SMK Negeri 9 Konsel Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah sebagaimana telah 

dirumuskan di atas. Tujuan penelitian adalah “pernyataan mengenai apa yang 

hendak kita capai”
4
. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

memahami deskripsi dari rumusan masalah, dengan demikian tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk Mendapatkan Gambaran Sekaligus Menganalisis Budaya Organisasi Di 

SMK Negeri 9 Konsel Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan 

 

2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh kepala sekolah dalam 

membangun Budaya Organisasi Di SMK Negeri 9 Konsel Kecamatan Mowila 

Kabupaten Konawe Selatan.  

                                                           
4
Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara Cet. 6, 2006), h. 29. 
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3. Untuk mengetahui Faktor Pendukung Dan Penghambat Budaya Organisasi Di 

SMK Negeri 9 Konsel Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan maka daharapkan dapat 

memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah keilmuan dalam hal Budaya Organisasi agar sekolah 

dapat berfungsi dan berkembang menuju perubahan yang lebih baik, serta dapat 

menjadi bahan masukan bagi peneliti lain yang penelitiannya memiliki hubungan 

atau memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta 

meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. 

b. Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kendari. 

c. Sebagai bahan informasi bagi pelaksana pendidikan dan masyarakat, 

khususnya di SMK Negeri 9 Konsel Kecamatan Mowila Kabupaten 

Konawe Selatan dalamhal mengembangkan Budaya Organisasi sekolah. 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan dalam memaknai maksud dan tujuan penelitian 

ini, maka peneliti perlu memberikan definisi operasional dari permaslahan penelitian. 

Adapun yang dimaksud budaya organisasi dalam penelitian ini ialah nilai-nilai dan  
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norma yang hidup dan berkembang yang difahami dan dilaksnakan oleh 

seluruh anggota organisasi dalam hal ini SMK Negeri 9 Konsel dan menjadi aturan 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan baik internal. 
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BAB II 

KAJIANPUSTAKA 

A. Diskripsi Budaya Organisasi 

1. Pengertian Budaya 

Budaya mencerminkan perbedaan yang dapat kita rasakan dari suatu 

organisasi ke organisasi lain. Kita mungkin tidak bisa menyentuh perbedaan itu. 

Kadang-kadang kita hanya mengetahui bahwa organisasi itu berbeda dan dapat 

dikatakan bahwa “budaya adalah sistem kepercayaan dan nilai bersama yang 

dipakai sebagai pedoman perilaku organisasi. Budaya merupakan sistem asumsi 

atau perasaan yang sama yang diterima apa adanya”
5
. 

Stoner mengatakan budaya (culture) adalah “gabungan kompleks dari 

asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain yang menjadi 

satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu”
6
. Kemudian 

Perucci dan Hamby dalam Manahan P. Tampubolon 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”
7
. 

Gert hofstede dalam Abdul Azis Wahab juga mendefenisikan budaya 

bahwa budaya sebagai : 

                                                           
5
Patricia Buhler, Alpa Teach Your self Management Skills Dalam 24 Jam (Jakarta: Prenada  

Media Group, Ed. 1, Cet. 2, 2007). h. 292 

6
Www/http//Pengaruh-Budaya-Organisasi-Terhadap_18.Html di unduh 2015/03/26 

7
Manahan P. Tampubolon, Perilaku Keorganisasian. (Jakarta: Penerbit  Ghia Indonesia. 

2004),h. 184  
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Collective programming of the mind atau collective mental program” yang terdiri 

dari tiga tingkatan yaitu : 

a. Universal level of mental programming, yaitu system biologikal operasional 

manusia termasuk perilakunya yang bersifat universal seperti senyuman dan 

tangkisan. 

b. Collective level of mental programming, misalnya bahasa. 

c. Individual of mental programmig, misalnya kepentingan individu
8
. 

 

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 manusia 

lain dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Soekanto “bermasyarakat adalah 

orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan”
9
. 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. Pengertian Organisasi 

Secara sederhana  Chester 1 Barnard dalam Abdul Azis Wahab 

mengemukakan bahwa organisasi adalah “ sitem kerja sama (cooperative 

                                                           
8
Abdul Azis Wahab, Anatomi Organisasi Kepemimpinan Pendidikan (Telaah Terhadap 

Organisasi Dan Pengelola Organisasi Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, Tahun 2008),h. 216 

9
Soekanto, Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1990),h. 

171  
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activities) antara dua orang atau lebih”
10

. Disamping itu juga bahwa organisasi 

merupakan “lembaga atau wadah tempat dimana seluruh kegiatan dan fungsi 

manajemen berjalan termasuk kegiatan pengorganisasian”
11

. 

Kemudian Gibson dalam Abdul Azis Wahab mengemukakan pendapatnya 

tentang organisasi yang mengatakan bahwa organisasi adalah “unit yang 

dikoordinasikan yang berisi paling tidak dua orang atau lebih yang fungsinya 

adalah untuk mencapai tujuan bersama atau seperangkat tujuan bersama”
12

. 

Menurut Griffin dalam Erni Tisna Wati Sule & Kurniawan Saefullah 

mengatakan bahwa: 

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 dalammencapai 

serangkaian tujuan tertentu
13

. 

 

Pengertian ini didukung pula oleh Gers yang mengatakan bahwa organisasi 

“merupakan tata hubungan antara orang untuk dapat memungkinkan tercapainya 

tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab”
14

. Kemudian 

Malinowski dalam Ati Cahyani juga mengatakan “organisas

                                                           
10

Abdul Azis Wahab, Op. Cit.,h. 3. 

11
Hasan Basri, Pengantar Manajemen Pendekatan Baru (Kendari : Shadra Kendari, Cet. 1, 

2009),h. 52. 

12
Abdul Azis Wahab, Op. Cit, h. 3. 

13
Erni Tisna wati sule & Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen.(Jakarta: Pranada 

Media, Ed 1, Cet Ke 3. 2005),h. 4. 

14
Http://Ryusaki69.Wordpress/Budaya-Organisasi/Html.Com di Unduh/2015/03/28 

http://ryusaki69.wordpress/Budaya-Organisasi/Html.Com
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sebagai suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas, terikat pada 

lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan”
15

 

Sedangkan Stephen P. Robbin mendefinisikan bahwa: 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.”
16

 

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”
17

. Organisasi 

merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri dari dua orang atau lebih yang 

berfungsi untuk mencapai sasaran tertentu. Kemudian Morehead dan Grifin dalam 

Abdul Azis Wahab mengatakan bahwa organisasi adalah “sekelompok orang 

yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama”
18

. 

Stephen Robbin dalam Abdul Azis Wahab menjelaskan bahwa organisasi 

merupakan kesatuan soasial yang dikoordinasikan secara sadar yang berfungsi 

secara relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau seperangkat 

tujuan
19

. 

                                                           
15

Ati Cahyani, Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen. (Jakarta: PT Grasindo. 2004),h.2. 

16
http://teori-organisasi-umum-1.blogspot.com/2013/05/definisi-dari-organisasi-menurut-

10.html  di unduh  2015-03-30 

17
Kartono dan Kartini, Pemimpin Dan Kepemimpinan. (Jakarta: Ghia indonesia, 2003), h. 

188. 

18
Abdul Azis Wahab, Op.Cit., h. 3. 

19
Ibit., h. 3. 

http://teori-organisasi-umum-1.blogspot.com/2013/05/definisi-dari-organisasi-menurut-10.html
http://teori-organisasi-umum-1.blogspot.com/2013/05/definisi-dari-organisasi-menurut-10.html


 

 

14 

 

 

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. Dari pengertian di atas 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. Struktur tersebut memuat unit-unit kerja sebagai pengelompokan 

tugas-tugas atau pekerjaan sejenis dari penjenjangan dari yang terendah sampai 

yang tertinggi. Setiap unit kerja memiliki volume dan beban kerja yang harus 

diwujudkan guna mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut 

maka dibutuhkan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama berdasarkan prosedur 

yang diatur secara formal berupa peraturan dengan cara kerja sama. 

3. Pengertian Budaya Organisasi 

Dalam budaya organisasi ditandai adanya sharing atau berbagi nilai dan 

keyakinan yang sama dengan seluruh anggota organisasi. Sejak lebih dari 

seperempat 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. 

Budaya organisasi memiliki makna yang luas. Menurut Mc Namara  

mengemukakan bahwa dilihat dari sisi in put, budaya organisasi “mencakup 

umpanbalik (feed back) dari masyarakat, profesi, hukum, kompetisi dan 
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sebagainya”
20

. 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 berprilaku dalam organisasi”
21

. Hal yang sama juga 

diungkapkan oleh Mangkunegara yang menyatakan bahwa organisasi adalah 

“seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang 

dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi 

anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan internal”
22

. 

Selanjutnya Robbin dalam Manahan P. Tampubolon berpendapat budaya 

organisasi merupakan “praktek sosial yang mengikat anggota-anggota organisasi 

secara bersama-sama melalui nilai-nilai, norma-norma standar yang jelas tentang 

apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dan dikatakan oleh anggotanya”
23

. 

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

                                                           
20

http://realitaswujud.blogspot.com/2011/11/budaya-organisasi-di-sekolah.html. di unduh 

2015/30/03 

21
Adres Lako, Kepemimpinan Dan Kinerja Isu Teori Dan Solusi. (Jakarta: Amara Books. 

2004),h. 29. 

22
Anwar prabu mangkunegara,  Prilaku Dan Budaya Organisasi. (Bandung: PT. Rafika 

Aditama. 2005),h. 113. 

23
Manahan P Tampubolon. Prilaki Keorganisasian. (Jakarta: Penerbit  Ghalia Indonesia. 

2004),h. 190 

http://realitaswujud.blogspot.com/2011/11/budaya-organisasi-di-sekolah.html
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berpresepsi, berpikir dan berperasaan sehubungan dengan masalah yang 

dihadapinya”
24

. 

 

Pendapat Schein di atas 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 konsisten oleh suatu kelompok yang kemudian mewariskan 

kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat untuk memahami, 

memikirkan, merasakan terhadap masalah- maslah terkait”
25

. 

 

Dengan memahami konsep budaya organisasi yang dijelaskan oleh para 

ahli di atas, selanjutnya kita akan memahami budaya organisasi (organizational 

culture). Adapun pengertian organisasi di sini lebih diarahkan dalam penegertian 

organisasi formal. Dalam arti, kerja sama yang terjalin antar anggota terhadap 

nilai-nilai dan keyakinan yang dapat mempengaruhi prilaku anggota organisasi 

dalam mengambil suatu tindakan. 

Luthans dalam Abdul Azis Wahab mengemukakan bahwa budaya 

organisasi “merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan prilaku 

anggotanya”
26

. Sedangkan menurut Cushway dan Lodge dalam Amin Widjaja 

Tunggal budaya organisasi “merupakan sistem nilai organisasi dan akan 

mempengaruhi cara pekerjaan yang dilakukan dan cara para karyawan 

                                                           
24

John M. Invencivich dkk, Prilaku Dan Manajemen Organisasi, (Jakarta: Erlangga, Ed.7, Jil. 

1, 2006 ),h. 44 

25
Prabundu H, Moh Tika,. Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. 

(Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006),h.4 

26
Abul azis wahab. Op. Cit, h.212 
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berprilaku”
27

. Menurut Wood, Wallace, Zevane, Schermerhon, Hunt, Osborn, 

budaya organisasi adalah “sistem yang dipercayai dan nilai yang dikembangkan 

oleh organisasi dimana hal itu menuntun perilaku dari anggota organisasi itu 

sendiri”
28

 Menurut Tosi, Rizzo, Carroll seperti yang dikutip oleh Munandar, 

budaya organisasi adalah cara-cara berpikir, berpesan dan bereaksi berdasarkan 

pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian 

organisasi.
29

. 

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

unsur dalam budaya organisasi yaitu: 

a. Asumsi dasar yang berfungsi sebagai pedoman bagi anggota maupun 

kelompok dalam organisasi untuk berperilaku. 

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 usaha. 

c. 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 masalah. Dalam organisasi ada dua masalah pokok yang 

sering muncul, yakni masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi

                                                           
27

Amin widjaja tunggal, Manajemen Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Rineka Cipta,Cet 1 

1993),h. 231 

28
Ibid.,h. 231 

29
Http://Ryusaki69.Wordpres/Buday-Organisasi/Html.Com di unduh 2015/03/29 

http://ryusaki69.wordpres/Buday-Organisasi/Html.Com
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e. internal. Kedua masalah tersebut dapat diatasi dengan asumsi dasar dan 

keyakinan yang dianut bersama anggota oerganisasi. 

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

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

g. Pewaris. Asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi 

perlu diwariskan kepada anggota-anggota dalam organisasi sebagai pedoman 

untuk bertindak dan berperilaku dalam organisasi tersebut. 

h. Penyesuain (adaptasi). Perlu penyesuaian anggota kelompok terhadap 

peraturan atau norma yang berlaku dalam kelompok atau organisasi tersebut, 

serta adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan. 

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 karyawan. 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. 
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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 karyawan
30

. 

 

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. Karakteristik Budaya Organisasi 

Adapun karakteristik dari pada budaya organisasi adalah inovasi dan 

pengambilan resiko, perhatian kerincian, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi 

tim, keagresifan, kemantapan. Disini dasar pemilihan karakteristik-karakteristik 

tersebut karena karakter yang dipilih dianggap sudah bisa mewakili atau sudah 

menangkap hakikat budaya organisasi. 

Menurut Robbins, ada tujuh karakteristik utama yang secara keseluruhan, 

mencakup isi dari budaya organisasi. Ketujuh karakteristik tersebut adalah : 

a. Inovasi dan pengembalian risiko, yaitu sejauh mana para karyawan didorong 

untuk inovatif dan mengambil risiko. 

b. Perhatian rincian, yaitu sejauh mana para karyawan diharapkan 

memperlihatkan presepsi (kecermatan) analisis dan perhatian kerincian. 

c. Orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen memusatkan pada hasil 

bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil itu.
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d. Orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manjemen memperhitungkan 

efek hasil-hasil pada orang-orang didalam organisasi tertentu. 

e. Orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-

tim, bukannya individu-individu. 

f. Keagresifan, yaitu sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif 

bukannya santai-santai. 

g. Kemantapan, Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya 

status quo sebagai kontras dari pertumbuhan”
32

. 

 

Sedangkan menurut Luthans dalam Adres Loko mengidentifikasi 6 

karakteristik penting di dalam budaya organisasi yaitu, 

a. Observed behavior regulation, yaitu apabila partisipan organisasi saling 

berinteraksi antar anggota organisasi maupun interaksi antara anggota 

organisasi dengan orang yang berhubungan dengan organisasi, maka mereka 

akan menggunakan bahasa, dan ritual yang sama yang berhubungan dengan 

rasa hormat dan cara bertindak. 

b. Norms, yaitu standar-standar prilaku yang ada, mencakup pedoman tentang 

berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan perbuatan-perbuatan apa 

saja yang tidak boleh dilkukan. 

c. Dominant value, yaitu ada sejumlah nilai-nilai utama organisasi anjurkan dan 

harapan kepada anggota organisasi untuk menyumbangkannya, misalnya 

absensi rendah, dan efesiensi yang tinggi. 

d. Philosophy, yaitu ada sejumlah kebijakan yang menyatakan keyakinan 

organisasi tentang bagaimana para guru dan masyarakat. 

e. Rules, yaitu ada sejumlah pedoman pasti yang berhubungan dengan kemajuan 

atau cara berhubungan dalam organisasi, para guru baru harus mempelajari 

“ikatan” atau rules yang telah ada sehingga mereka dapat diterima sepenuhnya 

sebagai anggota baru dalam organisasi. 

f. Organizational climate, yaitu ada satu perasaan yang dibawa oleh individu, 

cara anggota memperlakukan dirinya menghadapi masyarakat dan pihak luar 

lainnya.
33

 

 

                                                           
32

http://eprints.undip.ac.id/Peran_Budaya_Organisasi.pdf di unduh 2015/04/22 

33
Adres Lako. Op. Cit., h. 33 

http://eprints.undip.ac.id/PERAN_BUDAYA_ORGANISASI.pdf


 

 

21 

 

Robins dalam prabundu H, Moh Tika mengatakan terdapat beberapa 

karakteristik yang apabila dicampur dan dicocokkan, akan menjadi budaya 

organisasi yaitu:  

1. Inisiatif individu yaitu sejauh mana organisasi memberikan kebebasan  kepada 

setiap guru dalam mengemukakan pendapat atau ide-ide yang didalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya. Inisiatif individu tersebut perlu dihargai 

oleh kelompok atau pimpinan atau organisasi sepanjang menyangkut ide 

untuk memajukan dan mengembangkan organisasi. 

2. Toleransi terhadap tindakan beresiko yaitu sejauh mana para guru dianjurkan 

untuk dapat bertindak agresif, inovatif dan mengambil resiko dalam 

mengambil kesempatan yang dapat memajukan dan mengembangkan 

organisasi. Tindakan yang beresiko yang dimaksudkan adalah segala akibat 

yang timbul dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh guru. 

3. Pengarahan yaitu sejauh mana pimpinan suatu organisasi dapaat menciptakan 

dengan jelas sasaran dan harapan yang diinginkan, sehingga para guru dapat 

memahaminya dan segala kegiatan yang dilakukan mengarah pada tujuan 

pencapaian tujuan organisasi. Sasaran dan harapan tersebut jelas tercantum 

dalam visi, misi. 

4. Integrasi yaitu sejauhmana suatu organisasi dapat mendorong unit-unit 

organisasi unuk kerja dengan terkoordinasi
34

. 

 

Handoko mengatakan “koordinasi merupakan proses pengintegrasian 

tujuan-tujuan  dan kegaiatan-kegiatan pada unit-unit yang terpisah (depertemen 

dan bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan”
35

. 

5. Dukungan manajemen yaitu sejauh mana para pimpinan organisasi dapat 

memberikan komunikasi atau arahan, bantuan serta dukungan yang jelas 

terhadap guru dukungan tersebut dapat berupa adanya upaya pengembangan 

kemampuan para guru seperti mengadakan pelatihan. 

6. Kontrol yaitu adanya pengawasan dari para pimpinan terhadap guru dengan 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan demi kelancaran organisasi. 

7. Toleransi terhadap konflik yaitu sejauhmna para guru didorong untuk 

mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka guna memajukan organisasi, 

danbaimana pulatanggapan organisasi terhadap konflik yang tersebut. Konflik 

dapat diartika sebagai ketidak setujuan antar dua atau lebih anggota organisasi 

                                                           
34

Prabundu H, Moh Tika,. Op. Cit, h. 10 

35
Budaya-Organisasi-Dan-Implementasinya.Pdf-Adobe-Reader. di Unduh /2015/03/30 



 

 

22 

 

atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus 

menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama atau 

menjalankan kegiatan bersama-sama  atau menjalankan kegiatan secara 

bersama-sama dan atau mereka mempunyai status, tujuan, nilai-nilai dan 

presepsi yang berbeda. 

8. Pola komunikasi yaitu sejauh mana komunikasi dalam organisasi yang 

dibatasi oleh hirarki kewenangan yang formal dapat berjalan dengan baik
36

. 

 

Meski karakteristik budaya organisasi yang dikembangkan Robins telah 

dapat dijadikan sebagai ukuran dalam menggambarkan budaya yang terdapa pada 

suatu organisasi, namun tidak seluruhnya karakteristik budaya tersebut dapat 

digunakan untuk melihat budaya yang ada dalam organisasi pendidikan. Dalam 

organisasi pendidikan terdapat beberapa karakteristik budaya yang tidak menonjol 

atau sifatnya sama bila dibandingkan antaran suatu organisasi pendidikan dengan 

organisasi lainnya. 

Secara umum karakteristik yang ada pada organisasi pendidikan yaitu, 

inisiatif individu, pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, kontrol dan pola 

komunikasi. 

Menurut Gavindarajan dalam Abdul Azis Wahab mengajukan tujuh 

karakteristik jika dipadukan dan dicocokkan akan mengambil esensi dari sebuah 

budaya organisasi.  

1. Inisiatif individu. Tingkat tanggung jawab, kebebasan dan independensi yang 

dipunyai individu 

2. Toleransi. Terhadap tindakan beresiko, sejauh mana para pegawai diajukan 

bertindak agresif, inovatif, dan mengambil resiko 

3. Arah. Sejauh mana organisasi tersebut menciptakan dengan jelas sasaran dan 

harapan mengenai prestasi. 
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4. Integrasi. tingkat sejauh mana unit-unit organisasi didorong untuk bekerja 

dengan cara yang terkoordinasi. 

5. Dukungan dari manajemen. Tingkat sejauh mana para manejer memberi 

komunikasi yang jelas, bantuan serta dukungan terhadap bawahan mereka  

6. Kontrol.Jumlah peraturan danpengwasan langsungyang digunakan untuk 

mengwasi danmengendalikan prilaku pegawai 

7. Identitas. Tingkat sejauh mana para anggota mengidentifikasi dirinya secara 

keseuruhan dengan organisasinya dari pada kelompok tertentu atau bidang 

keahlian profesional 

8. Sistem imbalan. Tingkat sejauh mana alokasi imbalan (kenaikan gaji,promosi) 

didasarkan atas kriteria prestasi pegawai sebagai kebalikan dari senioritas, 

sikap pilih kasih, dan sebagainya 

9. Toleransi terhadap konflik. Sejauh mana para pegawai didorong untuk 

mengemukakan konflik dankritik secara terbuka.
37

 

 

Sedangkan toleransi terhadap tindakan beresiko, dan toleransi terhadap 

konflik di dalam organisasi pendidikan menjadi tidak menonjol menjadi budaya 

yang dapat membedakan antara suatu organisasi pendidikan dengan organisasi 

pendidikan lainnya. Karena dalam hal ini organisasi terdapat pengaturan yang 

struktural yang formal dan mekanitis yang mengakibatkan organisasi menjadi 

kaku. Hal ini organisasi  pendidikan memiliki aturan-aturan yang sifatnya 

memaksa guru untuk memacu siwa di Sekolah untuk melakuakan interaksi yang 

saling mempengaruhi antara individu dengan lingkungannya, baik lingkungan 

fisik maupun sosial. Lingkungan ini akan dipersepsi dan dirasakan oleh individu 

tersebut sehingga menimbulkan kesan dan perasaan tertentu. Dalam hal ini, 

sekolah harus dapat menciptakan suasana lingkungan kerja yang kondusif dan 
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menyenangkan bagi setiap anggota sekolah, melalui berbagai penataan 

lingkungan, baik fisik maupun sosialnya. 

Pada konteks karakteristik budaya organisasi yang telah dijelaskan oleh 

para pakar diatas perlu juga diperkenalkan tentang bentuk dari budaya organisasi 

sebagai asumsi awal yang dapat dijadikan sebagai pedomanan dalam melakukan 

tugas dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Yang menjadi bentuk atau 

model dalam budaya organisasi sebagaimana Edgar H. Schein melukiskan budaya 

organisasi dalam 3 level. Ketiga level tersebut adalah: 

1. Artefak. 

Level ini merupakan dimensi yang paling terlihat dari budaya organisasi, 

merupakan lingkungan fisik dan social organisasi. Pada level ini, orang yang 

memasuki suatu organisasi dapat melihat dengan jelas bangunan, output, 

teknologi, bahasa tulisan dan lisan, produk seni dan prilaku anggota 

organisasi. 

2. Nilai-nilai 

Semua pembelajaran organisasi merefleksikan nilai-nilai anggota organisasi, 

perasaan mereka mengenai apa yang seharusnya berbeda dengan apa yang 

adanya. Jika anggota organisasi menghadapi persoalan atau tugas baru, 

solusinya adalah nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut dapat dites dalam lingkungan 

fisik dan dapat dites melalui consensus. 

3. Asusmsi Dasar 

Asusmsi Dasar yaitu : Hubungan dengan lingkungan, Sifat realitas, waktu dan 

ruang, karakteristik sifat manusia, sifat aktivitas manusia, sifat dari hubungan 

antar manusia.
38

 

 

Anthoni dan Galles dalam Abdul Azis Wahab mengatakan: 

Budaya organisasi (corporate culture) “sebagai kontruksi dari dua 

karakteristik organisasi yang kelihatan (observable) dan yang tidak kelihatan 

(unobservable). Pada level observable, budaya organisasi mencakup beberapa 

aspek organisasi seperti arsitektur, seragam pola prilaku, peraturan, legenda, 

mitos, bahasa, dan seremoni yang dilakukan perusahaan.  Sedangkan pada 

level unobservable, budaya organisasi mencakup shared values, norma-norma,
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 kepercayaan, asumsi-asumsi para anggota organisasi untuk mengelola masalah 

dan keadaan-keadaan disekitarnya
39

. 

 

Dari sejumlah pendapat para ahli di ats tentang karakteristik dan level 

budaya organisasi, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, budaya organiasasi 

memiliki dorongan yang sangat positif dan dapat  meningkatkan efektifitas kinerja 

organisasi khususnya kinerja manajemen dan kinerja ekonomi. Hal ini dukungan 

manajemen yang menggambarkan ukuran menegenai prilaku kepemimpinan. 

Maksudnya budaya organisasi bukan hanya refleksi dari sikap para anggota serta 

kepribadiannya. Akan tetapi setiap organisasi terdapat pola mengenai 

kepercayaan ritual, mitos serta praktik-praktik yang telah berkembang sejak 

beberapa lama. Kesemua itu pada gilirannya, menciptakan pemahaman yang sama 

diantara para anggotanya dalam berprilaku. Budaya mengimplikasikan adanya 

dimensi atau karakteristik tertentu yang berhubungan secara erat dan inter 

dependen. 

6. Karakteristik Budaya Organisasi Sekolah 

Dengan memahami konsep dan karakteristik tentang budaya organisasi 

sacara umum sebagaimana telah diraikan di atas, selanjutnya di bawah ini akan 

diuraikan tentang karakteristik budaya organisasi dalam konteks persekolahan. 

Secara umum, karakteristik dan konsep budaya organisasi disekolah sebenarnya 

tidak jauh berbeda dengan penerapan konsep budaya organisasi lainnya. Kalaupun 

terdapat perbedaan mungkin hanya terletak pada jenis nilai dominan yang 

dikembangkannya dari para pendukungnya. Nilai-nilai yang dikembangkan 
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disekolah, tentunya tidak dapat terlepas dari keberadaan  sekolah itu sendiri 

sebagai organisasi pendidikan, yang memiliki peran dan fungsi untuk berusaha 

mengembangkan, melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada para 

siswanya. 

Dengan merujuk pada pemikiran Fred Luthan dan Edgar Schein, dibawah ini 

akan diuraikan tentang karakteristik budaya organisasi di sekolah, yaitu tentang 

(1) obeserved behavioral regularities; (2) norms; (3) dominant value.(4) 

philosophy; (5) rulesdan (6) organization climate”
40

. 

 

1) Obeserved behavioral regularities; budaya organisasi disekolah ditandai 

dengan adanya keberaturan cara bertindak dari seluruh anggota sekolah yang 

dapat diamati. Keberaturan berperilaku ini dapat berbentuk acara-cara ritual 

tertentu, bahasa umum yang digunakan atau simbol-simbol tertentu, yang 

mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh anggota sekolah. 

2) Norms; budaya organisasi disekolah ditandai pula oleh adanya norma-norma 

yang berisi tentang standar perilaku dari anggota sekolah, baik bagi siswa 

maupun guru. Standar perilaku ini bisa berdasarkan pada kebijakan intern 

sekolah itu sendiri maupun pada kebijakan pemerinta daerah dan pemerintah 

pusat. Standar perilaku siswa terutama berhubungan dengan pencapaian hasil 

belajar siswa,yang akan menentukan apakah seorang siswa dapat dinyatakan 

lulus/naik kelas atau tidak. Standar perilaku siswa tidak hanya berkenaan 

dengan aspek kognitif atau akademik semata namun menyangkut seluruh 

aspek kepribadian. 
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Jika kita berpegang pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 Bab V Pasal 12 ayat 1 dan 2 Tentang Peserta Didik, bahwa 

: 

1. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: 
a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan 

diajarkan oleh pendidik yang seagama. 

b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat,  minat, dan 

kemampuannya. 

c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak 

mampu membiayai pendidikannya. 

d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak 

mampu membiayai pendidikannya. 

e. Pindah ke prograam pendidikan pada jalur dan satua pendidikan lain yang 

setara. 

f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar 

masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang 

ditetapkan. 

2. Setiap peserta didik berkewajiban : 

a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan 

proses dan keberhasilan pendidikan. 

b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta 

didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan  

perundang-undangan yang berlaku. 

c. Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan 

yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagai mana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah.
41

 

 

Sedangkan berkenaan dengan standar perilaku guru, tentunya erat kaitannya 

dengan standar kompetensi yang harus dimiliki guru, yang akan menopang 

terhadap kinerjanya. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah 

telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam 
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Penjelasan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, yaitu : 

a) Kompetensi pedagogik yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan 

peserta didik yang meliputi:(a) pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan; (b) pemahaman terhadap peserta didik; (c) pengembangan 

kurikulum/silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis ; (f) evaluasi hasil belajar ; dan (g) 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

b) Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang:(a) 

mantap; (b) stabil; (c) dewasa; (d) arif dan bijaksana; (e) berwibawa; (f) 

berakhlak mulia; (g) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (h) 

mengevaluasi kinerja sendiri; dan (i) mengembangakan diri secara 

berkelanjutan 

c) Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk: (a) berkomunikasi lisandan tulisan; (b) menggunakan 

teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (c) bergaul secara 

efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang 

tua/wali peserta didik; dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat 

sekitar. 

d) Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yangme liputi: (a) konsep, struktur, 

dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan 

materiajar; (b) materi ajar yang ada dalam  kurikulum sekolah; (c) hubungan 

konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep-konsep keilmuan 

dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetisi secara profesional dalam 

konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.
42

 

 

3. Dominant values; jika dihubungkan dengan tantangan pendidikan Indonesia 

dewasa ini yaitu tentang pencapaian mutu pendidikan, maka budaya organisasi 

disekolah seyogyanya diletakkan dalam kerangka pencapaian mutu pendidikan 

disekolah. Nilai dan keyakinan akan pencapaian mutu pendidikan disekolah  

hendaknya menjadi hal yang utama bagi seluruh warga sekolah. Ada pun 

tentang makna dari mutu sendiri, Edward Sallis mengartikannya   sebuah  hal 
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yang berhubungan gairah dan hargadiri.
43

 Sementara itu, dalam konteks 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, mutu pendidikan meliputi 

aspek input, proses dan out put pendidikan.
44

 Pada aspek input, mutu 

pendidikan ditunjukkan melalui tingkat kesiapan dan ketersediaan  sumber 

daya, perangkat lunak, dan harapan-harapan. Makin tinggi  tingkat kesiapan  

input, makin  tinggi pula  mutu input tersebut. Sedangkan pada aspek proses, 

mutu pendidikan ditunjukkan melalui pengkoordinasian dan penyerasian serta 

pemanduan input sekolah  dilakukan  secara  harmonis,  sehingga  mampu 

menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning), 

mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu 

memberdayakan peserta didik. Sementara, dariaspek out put, mutu pendidikan 

dapat dilihat dari prestasi sekolah, khususnya prestasi siswa, baik dalam 

bidang akademik maupun non akademik. 

4. Philosophy; budaya organisasi ditandai dengan adanya keyakinan dari seluruh 

anggota organisasi dalam memandang tentang sesuatu secara hakiki,   

misalnya tentang waktu, manusia, dan sebagainya, yang dijadikan sebagai 

kebijakan organisasi. Jika kita mengadopsi filosofi dalam dunia bisnis yang 

memang telah terbukti memberikan keunggulan pada perusahaan, di mana 

filosofi ini diletakkan pada upaya memberikan kepuasan kepada para 

pelanggan, maka sekolah pun seyogyanya memiliki keyakinan akan 
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pentingnya upaya untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

Dalam konteks Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, 

sebagaimana yang termuat daam Depdiknas bahwa : 

Pelanggan, terutama siswa harus merupakan fokus dari semua kegiatan disekolah. 

Artinya, semua input-proses yang dikerahkan di sekolah tertuju utamanya untuk 

meningkatkan mutu dan kepuasan peserta didik. Konsekuensi logis dari ini semua 

adalah bahwa penyiapan input, proses belajar mengajar harus benar-benar 

mewujudkan sosok utuh mutu dan kepuasan yang diharapkan siswa.
45

 

 

5. Rules; budaya organisasi ditandai dengan adanya ketentuan dan aturan main  

yang mengikat seluruh anggota organisasi. Setiap sekolah memiliki ketentuan 

dan aturan main tertentu,baik yang bersumber dari kebijakan sekolah 

setempat, maupun dari pemerintah,yang mengikat seluruh warga sekolah 

dalam  berperilaku dan bertindak dalam organisasi.Aturan umum disekolah ini 

dikemas dalam bentuk tata-tertib sekolah (school discipline),didalamnya 

berisikan tentang apayang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga  

sekolah, sekaligus dilengkapi pula dengan ketentuan sanksi, jika melakukan 

pelanggaran. Joan Gaustad dalam tulisannya tentang School Discipline yang 

dipublikasikan dalam ERICD igest mengatakan bahwa: “School disciplin ehas 

two main goals:(1)ensure the safety of staff and students,and (2) create an 

environ ment conducive to learning”.
46

 

6. Organization climate; budaya organisasi ditandai dengan adanya iklim 
organisasi. Hay Resources Direct mengemukakan bahwa “organizational 

climate is the perception of how it feels to work in a particular 

                                                           

45
Depdiknas, Op.Cit,h.63. 

   46JoanGaustad.“SchoolDiscipline(http://eric.uoregon.edu/publications/digests/digest078.htm). 

ERIC Digest 78,1992,diakses tanggal 2015/05/12  

http://eric.uoregon.edu/publications/digests/digest078.html
http://eric.uoregon.edu/publications/digests/digest078.html
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environment.Itisthe"atmosphereoftheworkplace"andpeople’sperceptions of"the 

waywe do things here.”
47

 

 

Di  sekolah terjadi interaksi yang saling mempengaruhi antara individu 

dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Lingkungan ini akan 

dipersepsi dan dirasakan oleh individu tersebut sehingga menimbulkan  kesan dan 

perasan tertentu. Dalam hal ini, sekolah harus dapat menciptakan suasana 

lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan bagi setiap anggota sekolah,  

melalui berbagai penataan lingkungan, baik fisik maupun sosialnya.  

Moh. Surya mengatakan bahwa:  

Lingkungan kerja yang kondusif baik lingkungan fisik, sosial maupun psikologis 

dapat menumbuhkan dan mengembangkan motif untuk bekerja  dengan baik dan 

produktif. Untuk itu, dapat diciptakan lingkungan fisik yang sebaik mungkin, 

misalnya kebersihan ruangan, tata letak, fasilitas dan sebagainya. Demikian pula, 

lingkungan sosial-psikologis, seperti hubungan antar pribadi, kehidupan 

kelompok, kepemimpinan, pengawasan, promosi, bimbingan, kesempatan untuk 

maju, kekeluargaan dan sebagainya”.
48

 

 

7. 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 

                                                           
47

Hay Group, “Intervention: Managerial Styl & Organizational Climate Assessment”, 

(http://www.hayresourcesdirect.haygroup.com/Misc/style_climate_intervention.asp.),2003diaksestangl

2015/05/12 

48http://moh.surya.blogspot.com/2011/11/sistem-nilai-dalam-kehidupan-manusia.html. 

diakses tanggal 2015/13/05 
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organisasi  mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi.Akantetapi budaya  organisasi juga dapat menghambat perkembangan 

organisasi 

Richard L. Gardner dalam wirawan telah melakuakan penelitian untuk 

mengetahui perannya dalam organisasi. Dari hasil penelitian yang dilakuakan dan 

menyimpulkan bahwa budaya organisasi mempunyai peran besar dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi.  

1. Identitas organisasi.  

2. Menyatukan organisasi.  

3. Reduksi konflik.  

4. Komitmen kepada organisasi dan kelompok. 

5. Reduksi ketidak pastian. 

6. Menciptakan Konsistensi. 

7. Motivasi. 

8. Kinerja organisasi. 

9. Keselamatan kerja. 

10. Sumber keunggulan kompetitif.
49

 

 

Budaya organisasi mampu menjadi faktor kunci keberhasilan organisasi, 

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

beda tiap-tiap organisasi, ada organisasi yang memiliki 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.

                                                           
49

Wirawan.Budaya dan Iklim Organisasi .(Jakarta: Salemba Empat. 2007),h. 35 (online) 
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B. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan budaya organisasi 

antara lain sebagai berikut: 

Sutrisno telah melakukan penelitian dengan mengangkat topic “Peran 

Kepala Sekolah Dalam Mengembangan 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 organisasi. 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 

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

training-training, diklat kepemimpinan, memberikan motivasi pada siswa dan 

guru yang berprestasi, revitalisasi nilai-nilai budaya juga menyaring input anak-

anak yang potensial.   

Dari kedua penelitian yang relevan di atas disimpulkan bahwa: peneliti 

yang pertama mengemukakan bahwa peran kepala sekolah dalam membangun 

budaya organisasi sudah cukup bagus dimana pengembangan budaya organisasi 

dilakukan dengan berbagai tahapan. Tahapan yang pertama melakukan sosialisasi 

tahapan yang kedua, melakukan pemeliharaan, tahapan yang ketiga yaitu 

pengembangan budaya organisasi. Dari ketiga hal tersebut yang dilakukan oleh 

kepala sekolah TK Al Irsyad lebih diarahkan pada pada upaya pningkatan 

keterlibatan  pemberdayaan dan pemeliharaan hubungan  interpersonal, sehingga 

kualitas dan kuantitas pelaksanaan buda orgnisasi yang meliputi nilai-nilai 

semangat, kebersamaan, keilmuan, dan nilai prilaku hidup muslim, berupa amar 

ma’ruf nahi mungkar dapat terlaksana dengan baik. 

Sedangkan hasil penelitian yang kedua kepmimpinan kepala sekolah jika 

dibarengi dengan budaya organisasi yang baik dapat menjadikan suatu sekolah 

menjadi unggul dima terlihat pada hasil penelitian di SD kabupaten blora dengan 

menggunakan analaisis regresi sederhana ditemukan bahwa variabel 

kepemimpinan kepala sekolah (x1) dan budaya organisasi (x2) dengan pengaruh 

sebesar 29,70% terhadap keunggulan sekolah.berdasarkan hasil di atas jelas 

terlihat bahwa kepemimpinan kepala sekolah dipengaruhi oleh budaya organisasi 
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sekolah. Sekalipun daam penelitian ini mengungkap bahwa budaya organisasi 

hanya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keunggulan sekolah 

tetapi masih banyak faktor lain yang mempengaruhi keunggulan suatu sekolah 

diantarnya: melakukan peningkatan SDM dengan jalan studi lanjut bagi guru-

guru, taraining-training, diklat kepemimpinan, pemberian reoword  bagi guru dan 

siswa yang berprestasi, dan revilitasi nilai-nilai budaya juga menyaring input anak 

anak yang potensial. 

Dengan demikian terdapat perbedaan dengan penelitian ini dimana budaya 

SMK Negeri 9 konsel Kabupaten Konawe selatan  menganut beberapa budaya 

yaitu budaya disiplin, budaya musyawarah untuk mencapai mufakat, budaya 

saling menghargai sesama warga sekolah, budaya damai, budaya kebersamaan, 

budaya senyum dan sapa antar warga sekolah, dan budaya kekeluargaan. Namun 

yang paling terpenting yang ditanamkan yaitu budaya kekluargaan dan budaya 

disiplin.Karena  tenaga pendidik, tenaga kependidikan maupun siswa yang ada di 

SMK Negeri 9 Konsel terdiri dari beberapa ras dan agama sehingga kepala 

sekolah dan seluruh warga sekolah memilih untuk mengembangkan dan 

memelihara budaya tersebut untuk menghindari kecemburuan sosia. sedangkan 

nilai-nilai yang dianut ialah nilai semangat,nilai kebersamaan, nilai, toleransi, 

nilai keilmuan, dan nilai kteladanan. Dari beberapa nilai yang dianut diharapkan 

mampu mengmbangkan dan memajukan SMK Negeri 9 Konsel  sesuai visi-misi 

yang ada serta mampu memberikan motivasi terhadap seluruh anggota organisasi 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang diamanahkan kepala 
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sekolah. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu: meskipun setiap sekolah 

memiliki budaya dan nilai ,yang dianut berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang  

sama yaitu, untuk memajukan sekolah dan memberikan kerukunan antar warga 

sekolah serta dapat meningkatkan kinerja kepala sekolah, guru serta mampu 

menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki budi 

pekrti yang luhur. 
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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 SMK Negeri 

9 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 permaslaha-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 (intervieu),  serta hasil analissis 

dokumen dan catatan-catatan. 

B. Lokasi dan waktu penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 9 Konsel, pemilihan dolakasi tersebut 

didasari dengan pertimbangan bahwa SMK Negeri 9 Konsel merupakan salah satu 

lembaga pendidikan kejuruan. Sekolah tersebut belum terlalu lama
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didirikan sehingga sekolah tersebut belum meiliki alumni karena sekolah tersebut 

baru didirikan sejak tahun 2012, sekalipun sekolah tersebut belum perlalu lama 

berdiri namun kemajuna pendidikan sekolah tersebut tergolong pesat, hal ini tidak 

terlepas dari budaya organisasi yang diterapkan di Skolah tersebut. Disamping itu 

lokasi tersebut cukup representatif dengan penelitian yang ini ingin diteliti oleh 

peneliti. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sejak selesainya diseminarkan proposal ini 

sampai perampungan skripsi selama kurang lebih 3 bulan yang terhitung mulai 

bulan Juli sampai September 2015 

C. Sumber dan Jenis Data  

1. Sumbe Data 

Sumber data yang peneliti kumpulkan dari penellitian ini adalah data 

kuaitatif yang berupa penjelasan-penjelasan bukan berupa angka-angka atau 

hitung-hitungan. Sumber-sumber data penelitian ini, berasal dari kepala sekolah, 

guru dan siswa. Penetapakan ketiga informan tersebut didasarkan pada 

pertibangan sebagai berikut: 

2. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikasifikasikan 

menjadi dua jenis data yaitu: 
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a. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau 

petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya
50

. Artinya peneliti 

melakukan pengamatan lengsung terkait dengan obyek yang sedang 

diteliti serta melakukan tanya jawab langsung terhadap informan kunci 

yang sudah ditentukan oleh peneliti yakni kepala sekolah guna untuk 

mendapatkan informasi terkait budaya organisasi di SMK Negeri 9 Konsel  

b. Data sekunder adalah “data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang kita butuhkan”
51

 artinya data yang didapatkan dari 

data kedua yakni guru dan siswa yang sudah ditentukan oleh peneliti yang 

benar-benar mengetahui kondisi sekolah baik berupa kebijakan kepala 

sekolah maupun hal-hal yang lain yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang dikaji oleh peneliti sehingga pernyataan-pernyataan 

informan kunci dapat dipastikan melalui informan pendukung apakah data 

yang diberikan oleh kepala sekolah betul atau tidak. Untuk mendapatkan 

data sekunder dapat juga dilakukan dengan cara lain yaitu observasi, 

mengumpulkan dokumen-dokumen sekolah berupa sejarah sekolah, visi-

misi sekolah, keadaan siswa, keadaan guru, keadaan sarana prasarana 

sekolah, foto-foto yang ada kaitannya dengan budaya organisasi.

                                                           
50

Sumadi Suryabrata, Metodologi Peneitian. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986), h. 84 

51
 M. Brhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana Pranada Media 

Group, Cet. 3 2008), h. 122 
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D. Teknik Penentuan Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan peneliti 

adalah menggunakan tek purposive sampling artinya dengan memilih narasumber 

yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksterna SMK Negeri 9 Konsel 

sehingga mereka dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yang 

berkaitan dengan budaya organisasi di SMK Negeri 9 konsel serta kebijakan-

kebijakan yang diambil kepala sekolah yang menjadi kebijakan bersama. 

Informan kunnci yang dipilih dalam penelitian ini adalah kepala sekolah 

sedangkan informan pendukung adalah guru, siswa, hasil observasi dan dokumen-

dokumen lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

Dari penjelasan di atas menggambarkan bahwa teknik penentuan informan 

dengan menggunakan  purposive sampling. Adapun alasan pemilihan teknik ini 

karena menurut perspektif peneliti sangatlah sesuai dengan dengan kepentingan 

peneliti dan kondisi lapanagan, mengingat informan yang dipilih oleh peneliti 

berdomisili di lokasi penelitian, sehingga dengan demikian ketika peneliti sudah 

menganggap data telah lengakap  setelah hasil wawancara dilakukan berarti 

informan tersebut telah mewakili informan lainnnya. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Teknik observasi (pengamatan langsung), dimana peneliti melakukan 

pengamatan langsung tentang budaya organisasi yang ada di lapangan 

b. Teknik wawancara (interview), yakni melakukan tanya jawab langsung untuk 

kemudian dicatat dan diredaksikan ke dalam skripsi dengan informan kunci 

yakni kepala sekolah dan guru dengan menggunakan pedoman wawancara 

yang disesuaikan dilapangan penelitian. 

c. Teknik dokumentasi yakni mengumpulkan seluruh dokumen sekolah berkaitan 

dengan penelitian baik dalam bentuk foto-foto, kearsipan, atau bentuk-bentuk 

dokumen sekolah menyangkut sejarah sekolah, data sarana prasarana, data 

guru, siswa dan data-data kearsipan lainnya. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data  dilakukan melalui analisis deskriptif, yaitu 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilpangan, dan setelah seesai dilapangan. 

Dan selanjutnya teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data (data redution), yaitu semua data yang diperoleh dilapangan 

dianalisis sekaligus dirangkum serta dipilih hal-hal yang pokok dan 

difokuskan pada hal-hal yang penting, selanjutnya dicarii tema dan polanya 

sehingga data yang diperoleh tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
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b. Penyaajian data (data display), yaitu pnyajian data dilakukan dengan uraian 

singkat, bagan, hubungan antara kategori dengan menggunakan teks naratif. 

Maksud dari data display adalah dimana peneliti apabila memperoleh data 

yang jumlahnya banyak dapat dikuasai dengan cara membuat uraian singkat 

atau bagan. Sehinggan dapat dianalisis dan mudah dipahami.  

c. Cinclision Drawing/verification yaitu penrikan kesimpulan awal yang masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti sampai 

ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten. Maksudnya adalah peneliti 

melakukan analisa dalam mencari makna data dengan mencoba 

menyimpulkan semua data, kemudian diolah sehingga data-data yang 

awalnya beum lengkap akan tertutupi oleh data-data dan informan baru 

sabagai pelengkap untuk sismpulkan dan menjadi pemikiran baru yang valid 

dan konsisten. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan obyektif  diperlukan 

kredibilitas data yang bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil 

dikumpukan sesuai apa yang terjadi. Kriteria kredibilitas data (validitas) 

digunakan untuk menjamin bahwa data atau informasi yang dikumpulkan 

mengandung kebenaran baik bagi pembaca maupun subyek yang diteliti. Adapun 
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pengecekan keabsahan data dilakukan melalui “perpanjangan pengamatan, 

meningkatkan ketekunan penelitian, triangulasi dan member check”
52

. 

Perpanjangan dalam hal ini adalah penulis kembali terjun kelapangan 

melakukan pengamatan dan wawancara ulang dengan sumber data yang pernah 

ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini, penulis 

mengecek kembali apakah data yeng diberikan selama ini merupakan data yang 

benar atau salah. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan meningktkan ketekunan ini, maka penulis 

dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah diperoleh itu benar 

atau salah. Teriangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan “sebagai dari 

berbagai sumber dan berbagai cara dan berbagai waktu”
53

. Triangulasi dalam hal 

ini ada tiga yakni  triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

1. Triangulasi sumber yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-

beda dengan teknik yang sama. Dalam triangulasi sumber, peneliti 

mengkomfrontir keterangan/data yang diperoleh dari sumber yang bebeda-

beda. Dari satu sumber dapat pula dilakukan observasi, wawancara, dan 

memperoleh data melalui dokumentasi, sehingga kredibilitas data lebih 

akurat. 

2. Triangulasi teknik adalah pengujian kredibilitas data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini, penulis pempertemukan 

                                                           
52

 Ibid., h. 121. 
53

 Ibid., h. 125. 
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data yang diperoleh dengan teknik yang berbeda-beda misalnya data atau 

keteranganyang diperoleh melalui teknik wawancara disingkronkan dengan 

data dokumentasi ditempat penelitian. 

3. Triangulasi waktu pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu dan situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang ulang 

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 

Kemudian langkah selanjutnya adalah mengadakan member chek, yaitu 

proses peengecekan data kepada pemberi data dengan tujuan untuk mengetahui 

sejauh mana data yang diproleh sesuai dengan apa yang diberikan sebelumnya. 

Dalam member chek penulis menemui kembali subyek penelitian untuk 

mengecek keabsahan data hasil wawancarayang telah dilakukan sehingga 

meningkatkan kredibilitas data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum SMK Negeri 9 Konsel 

1. Sejarah Singkat SMK Negeri 9 Konsel 

SMK Negeri 9 Konsel merupakan salah satu lembaga pendidikan formal 

yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. 

SMK Negi9 Konsel terletak di Desa Mulyasari Kecamatan Mowila dan berdiri di 

atas lahan seluas + 24.998
2 

yang merupakan lahan Depertemen Pendidikan 

Nasional bersertifikat hak pakai berdasarkan SK ka. Kanwil BPN Provinsi 

Sulawesi tenggara tgl 27 Desember 1999 No.186/HP/INST/BPN-

Sultara/12/1999.SMK Negeri 9 Konsel telah berdiri sejak tahun 2011 di tandai 

dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) No 421/960/tanggal 3 juni 2011. Dilihat 

dari tahun berdirinya SMK Negeri 9 Konsel ini telah meneyelenggarakan 

pendidikan selama 4 tahun. 

2. Keadaan Siswa SMK Negeri 9 Konsel 

Peserta didik atau siswa adalah komponen yang paling penting dalam 

pengelolaan lembaga pendidikan, sebab siswa adalah subjek didik, dimana 

kompetensinya akan menjadi indikator keberhasilan kegiatan pembelajaran pada 

lembaga pendidikan tersebut. Fasilitas apapun yang tersedia dalam suatu sekolah 

tidak berarti apa-apa jika kualitas siswa yang dihasilkan tidak menunjukkan 

peningkatan yang baik.  
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Jumlah siswa SMK Negeri 9 Konsel TA 2014/2015 adalah 223 orang 

siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah siswa yang ada di SMK Negeri 9 

Konsel cukup memadai. Jumlah ini hendaknya menjadi perhatian bagi pihak yang 

berwenang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pendidikan Kab. Konawe 

Selatan agar dapat disesuaikan dengan jumlah guru yang ada. Untuk lebih 

jelasnya tentang Keadaan Siswa SMK Negeri 9 Konsel dapat dilihat pada 

lampiran skripsi ini. 

3. Keadaan Guru SMK Negeri 9 Konsel 

Dalam proses pembelajaran, guru memiliki fungsidan tugas untuk 

mendorong, membimbing dan memfasilitasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, 

baik dikelas maupun diluar kelas. Guru mempunyai tanggung jawab dalam 

menciptakan kondisi belajar yang baikdan menyenangkan, sehingga siswa dapat 

belajar secara maksimal sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Pada dasarnya guru di SMK Negeri 9 Konsel sudah cukup memadai 

dengan jumlah 22 guru. Dimana 3 orang pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 

orang Guru Tidak Tetap (GTT). Ditinjau dari kuantitasnya guru yang ada di SMK 

Negeri 9 Konsel sudah sangat memadai untuk tingkat Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). Demikian pula bila dilihat dari kualifikasi pendidikannya pada 

umumnya sudah memadai dimana rata-rata guru SMK Negeri 9 Konsel 

berpendidikan S1. Untuk lebih jelasnya tentang Keadaan guru SMK Negeri 9 

Konsel dapat dilihat pada lampiran skripsi ini. 
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4. Keadaan Sarana dan Prasarana SMK Negeri 9 Konsel 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud atau tujuan tertentu. Prasarana adalah segala seseuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya sesuatu proses kegiatan, dalam hal 

ini proses pendidikan. Sarana dan Prasarana berfungsi sebagai alat (bentuk 

material) bertujuan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Dengan demikian, 

setiap kegiatan pendidikan di butuhkan tersedianya sarana dan prasarana 

pendidikan.  

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan, SMK Negeri 9 Konsel secara 

maksimal telah berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang di butuhkan 

guna memperlancar tugas dan tanggung jawab pendidikan dan pengajaran berupa 

gedung sekolah, fasilitas penunjang berupa meja, kursi, lemari dan alat-alat 

olahraga serta alat-alat kesenian. 

SMK Negeri 9 konsel memeliki area lahan 24.998
2 

yang bersertifikat  dan 

lahan praktek 5000
2
 dengan 10 unit gedung permanen, 7 ruang belajar, 1 unit 

perpustakaan, 3 unit laboratorium, 3 unit ruang ibadah, 1 unit gedung 

keterampilan, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang tata usaha, 3 kamar 

mandi. Penggunaan sarana dan prasarana yanmg dimiliki lembaga pendidikan ini 

secara maksimal diharapkan dapat bernilai positif bagi pengembangan potensi 

yang dimiliki para siswa secara maksimal. Untuk lebih jelasnya tentang Keadaan 

sarana dan prasarana SMK Negeri 9 Konsel dapat dilihat pada lampiran skripsi 

ini.
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5. Visi Dan Misi SMK Negeri 9 Konsel 

a. Visi SMK Negeri 9 Konsel 

Setiap lembaga pendidikan harus memiliki visi untuk dijadikan acuan 

sebagai arah dan pedoman dalam melakukan segala kegiatan di SMK Negeri 9 

Konsel. Adapun visi SMK Negeri 9 Konsel yaitu: “memiliki budi pekerti luhur, 

disiplin, cakap, dan profesional dalam penerapannya sesuai dengan kompetensi  

yang dimiliki serta mampu melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi”
54

. Visi 

tersebut sebagaimana menjadi acuan kepala sekolah dan semuan guru dan staf 

dalam menyelenggarakan pendidikan. 

b. Misi SMK Negeri 9 Konsel 

Adapun untuk mencapai visi di atas diperlukan keseriusan,cara dan 

metode untuk meraihnya. Cara untuk meraih visi disebut dengan misi. Misi 

merupakan penjabaran dari visi. Dengan demikian misi  SMK Negeri 9 Konsel 

adalah sebagai berikut: 

1) Mengembangkan iklim belajar yang berkarakter Pada karakter bangsa. 

2) Mengembangkan pendidikan dan latihan yang berwawasan mutu, keunggulan, 

professional dan berorientasi masa depan. 

3) Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang adaptif, fleksibel dan 

berwawasan global. 

4) Menyiapkan tamatan yang memilki pengetahuan dan keterampilan yang 

sesuai dengan profesionalismenya. 

5) Mencetak tamatan agar mampu memiliki karier dalam bidangnya, berwira 

usaha dan melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi. 

6) Mewujudkan pelayanan prima dalam upaya memberdayakan sekoah dan 

masyarakat secara optimal dalam menunjang program pemerintah dalam 

pelaksanaan otonomi daerah
55

. 
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B. Deskripsi Budaya Organisasi di SMK Negeri 9 Konsel 

Budaya organisasi sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan 

dan norma-norma yang diterima secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh 

kesadaran sebagai perilaku alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang 

menciptakan pemahaman yang sama diantara seluruh unsur dan personil sekolah 

baik itu kepala sekolah, guru, staf, siswa dan jika perlu membentuk opini 

masyarakat yang sama dengan sekolah.   

Tujuan yang baik jika tidak dibarengi dengan pengelolaan yang baik, 

maka hasil yang efektif sulit untuk diwujudkan. Dari sinilah diperlukan satu 

bentuk antusias yang mendukung terciptanya budaya organisasi sekolah yang 

efektif dan efisien. Hal ini harus diwujudkan di sekolah, karena budaya organisasi 

merupakan bagian integral dari pendidikan itu sendiri. Selain itu juga telah 

tercantum dalam UUD 45 Pasal 32 ayat2 yang berbunyi “Negara memajukan 

kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin 

kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai 

budayanya”
56

. 

Sejalan dengan UUD 45 Pasal 32 ayat 2 di atas, maka SMK Negeri 9 

Konsel merupakan sekolah yang memiliki keberagaman suku bangsa dan agama 

seta memiliki budaya lokal yang majemuk sehingga harus menerapkan dan 

mengembangkan budaya organisasi sekolahnya agar dapat berkembang dan
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http://pakguruonline.06UUD1945AMANDEMEN.html. (26 April 2015). 
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bersaing di dunia pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang 

informan mengatakan bahwa: 

Dengan adanya keberagaman suku bangsa dan agama serta budaya lokal yang 

dianut oleh anggota organisasi dalam hal ini guru, sataf dan siswa maka kami 

disini selaku annggota organisasi sekaligus pemimpin organisasi untuk 

menamkan dan melestarikan budaya organisasi, adapun budaya organisasi 

yang kami tanamkan di sekolah SMK Negeri 9 Konsel ini, diantaranya budaya 

disiplin, budaya musyawarah untuk mencapai mufakat, budaya saling 

menghargai sesama warga sekolah, budaya senyum dan sapa antar warga 

sekolah, budaya kekeluargaan dan lain-lain. Namun yang paling terpenting 

yang kami tanamkan disini yaitu budaya disiplin karena sesuai dengan visi 

SMK Negeri 9 Konsel yaitu memiliki budi pekerti luhur, disiplin, cakap, dan 

profesional dalam penerapannya sesuai dengan kompetensi  yang dimiliki 

serta mampu melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi
57

. 

 

Senada dengan ungkapan di atas, salah seorang informan juga mengatakan 

bahwa: 

Hal-hal yang ditanamkan di SMK Negeri 9 Konsel terkait dengan budaya 

organisasi sekolah yaitu: 

1. Budaya disiplin, yang mana hal ini dilakukan oleh kepala sekolah apabila ada 

guru yang datang terlambat maka kepala sekolah menulis dalam secarik kertas 

yang berisi tulisan “sudahkah anda datang tepat waktu” dan kemudian kepala 

sekolah menyimpan kertas tersebut di meja guru yang datang terlambat. 

2. Budaya musyawarah. yang mana hal ini dilakukan oleh kepala sekolah dengan 

cara memberi kebebasan kepada guru dalam mengemukakan pendapat. 

Dengan mengembangkan inisistif individu akan memiliki guru kreatif dan 

inovatif dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga akan memajukan 

sekolah
58

. 

 

Upaya kepala sekolah untuk meningkatkan disiplin siswa sebagai wujud 

penanaman budaya organisasi sekolah dilakukan memalui supervisi setiap saat, 
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dan pemberian bimbingan setiap apel Senin pagi. Hal ini terungkap dalam 

wawancara dengan seorang informan yang mengatakan bahwa: 

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 supervisi setiap saat, dimana bila 

kepala sekolah mengetahui siswa di luar kelas pada saat jam pelajaran, kepala 

sekolah selalu menegurnya
59

. 

 

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh salah seorang responden yang 

menyatakan bahwa: 

Setiap Senin pagi kepala sekolah selalu menjadi pembina apel pagi, dan setiap 

apel kepala sekolah selalu mengingatkan agar siswa selalu mentaati tata tertib 

dan belajar disiplin. Selain itu bila ada siswa yang keluar kelas pada saat jam 

pelajaran, pasti ditegur oleh Ibu Guru, kenapa keluar kelas, walaupun kami 

sudah ijin dengan bapak guru
60

. 

 

Budaya disiplin yang di terapkan oleh kepala SMK Negeri 9 Konsel 

mempengaruhi prilaku para guru dalam bertindak. Hal tersebut terbukti bahwa 

tanpa adanya jadwal yang tertulis, para guru melaksanakan kegiatannya sesuai 

dengan kebiasaannya. Pernyataan yang disampaikan oleh informan bahwa: 

“setiap hari Sabtu selesai mengajar, saya langsung ke ruang kepala sekolah untuk 

rapat, saya mengerti bahwa itu sudah menjadi agenda kepala sekolah, dan penting 

untuk sarana berdiskusi”
61

. 
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Observasi yang dilakukan peneliti pada Hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 

2015, diketahui bahwa siswa pada hari Sabtu pulang pada jam 12:00, setelah 

semua siswa pulang, sebagian guru melakukan Sholat Dhuhur, sebagian sudah 

berada di ruang kepala sekolah, yang sudah tersedia hidangan berupa makanan 

ringan, makanan siang dan air minum. Tepat jam 12:30 semua guru dan staf 

sudah berkumpul. kegiatan dibuka oleh kepala sekolah dan selanjutnya kepala 

sekolah menyampaikan terkait agenda dibahas dalam rapat. Berdasarkan 

pengamatan peneliti ada dua agenda yang dibahas yaitu terkait dengan 

pengelolaan anggaran dan kepada siswa-siswai yang tidak mampu membayar 

uang iuran komite dalam rapat tersebut kepala sekolah menunjukkan sikap 

terbuka atau jujur kepada guru mengenai agenda yang dibahas. 

Dalam rapat yang diselenggarakan  pada hari sabtu tanggal 08 agustus 

2015, kepala sekolah membahas semua apa-apa yang dibahas dalam rapat tersebut 

dalam hal ini kepala sekolah selalu meminta saran dan kritikan yang sifatnya 

soluktif untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas. Dalam membabahas 

agenda pada saat itu penulis banyak melihat kejadian-kejadian yang sering terjadi 

dalam rapat, yaitu perbedaan pendapat dari guru yang satu dengan guru yang 

lainnya, dengan terjadinya pendapat dari para guru-guru, disini penulis melihata 

kepala sekolah dengan tegas dan penuh kedisiplinan yang diterapkan di SMK 

Negeri 9 Konsel langsung bertindak untuk untuk menyelesaikan permasalahan 

dalam rapat tersebut sebagaimana ungkapan kepala sekolah pada saat rapat 
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berlangsung. Penulis langsung mencatat apa yang diungkapkan oleh kepala 

sekolah bahwa:  

Untuk menyelesaikan agenda yang kita bahas pada hari ini, saya hanya meminta 

pendapat, saran dan kritikan kepada bapak dan ibu sekalian sehingga dari saran 

dan kritikan tersebut kita bisa mengambil solusi bukan justru mempersulit 

keadaan. Jadi saya minta kepada bapak dan ibu guru agar tatap tenang dan tertib 

sehingga permasalahan ini bisa kita selesaikan secara seksama.
62

 

 

dari hasil obsevasi di atas dibenarkan pula oleh salah seorang informan 

yang mengungkapkan bahwa: 

sudah menjadi kebiasaan disekolah ini jika ada permasalahan seperti yang terjadi 

dalam rapat tadi itu memang langsung diambil alih oleh kepala sekolah karena hal 

tersebut merupakan wujud dari kedisiplinan dan kita juga  tidak mau hanya 

dengan perbedaan seperti itu kita salah paham yang pada akhirnya  kita jadi 

terpecah sementara kita tiap hari ketemu disekolah.
63

 

 

Observasi juga dilakukan oleh peneliti dilakukan pada hari sabtu tanggal 17 

oktober 2015 pukul 17. 30 dimana peneliti melihat para siswa SMK Negeri 9 

Konsel mendatangi seorang guru yang sedang berbelanja langsung mengajak 

salaman sambil cium tangan setelah para siswa berjabat tangan siswa tersebut 

meminta pamit untuk melanjutkan perjalanannya untuk mencari kebutuhannya 

masing-masing. Sehubungan dengan hasil obsevasi di atas guru juga yang 

dijumpai oleh peneliti dan mengungkapkan bahwa: 

Itu sudah menjadi  kebiasaan kami dan cara sederhana itu yang saya ajarkan 

kepada siswa. Kami menjadi guru di SMK Negeri 9 Konsel bukan hanya pada 

saat disekolah tetapi diluar sekolah pun kami masih tetap menjadi guru buat 

mereka, agar siswa memahami bahwa kebersamaan serta jalinan silaturahmi 

bukan hanya disekolah tetapi dimanapun kami selalu meayani siswa baik itu 
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masalah keluarga, masalah pelajaran disekolah kami para guru selalu terbuka 

demi kemajuan SMK Negeri 9 Konsel.
64

 

 

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara beberapa informan maka 

dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi yang ditanamkan di SMK Negeri 9 

Konsel dengan adanya keberagaman budaya lokal yaitu budaya disiplin 

sebagaimana yang ditunjukan oleh kepala sekolah dalam rapat dalam menagani 

permaslah yang terjadi, budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yaitu 

adanya keterbukaan informasi dan transparansi kepala sekolah dalam 

mengungkapakan parmaslahan-permasalah yang terjadi dihadapan para guru. 

budaya saling menghargai sesama warga sekolah ditunjukan oleh anggota 

organisasi yakni kepala sekolah, guru dan staf, dengan berusaha menyamakan 

presepsi dalam mengambil suatu keputusan agar keputusan yang sudah ditetapkan 

tidak menjadi perdebatan dikemudian hari, budaya senyum dan sapa antar warga 

sekolah yaitu dilakukan oleh seluruh warga sekolah baik guru maupun siswa 

dimnapun dan kapanpun hal ini dilakukan untuk mempererat kerukunan serta 

sebagai jalinan komunikasi aktif antara siswa, guru, kepala sekolah, bahkan 

masyarakat, dan budaya kekeluargaan yang mana ditunjukan oleh seluruh anggota 

organisasi dengan dengan tidak membedabedakan antara guru yang satu dengan 

guru yang lain bahkan antara siswa yang satu dengan siswa yanglainnya. Namun 

yang paling terpenting yang ditanamkan yaitu budaya disiplin. Dengan demikian 

dengan adanya budaya organisasi di SMK Negeri 9 Konsel maka hubungan antara 
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masyarakat dengan sekolah semakin erat dan tingkat kepercayaan masyarakt 

semakin meningkat karena pihak sekolah  hal ini disebabkan karena adanya 

budaya organisasi yang ditanamkan di SMK Negeri 9 Konsel.  

Sedangkan nilai-nilai budaya organisasi yang dikembangkan di sekolah, 

tentunya tidak lepas dari keberadaan sekolah itu sendiri sebagai organisasi 

pendidikan yang memiliki keberagaman agama, suku bangsa serta keberagaman 

budaya lokal, yang memiliki peran dan fungsi untuk berusaha mengembangkan, 

melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada para guru dan siswanya. 

Dalam kinerja organisasi SMK Negeri 9 Konsel mempunyai nilai-nilai dan 

keyakinan yang ditanamkan oleh kepala sekolah kepada guru dan staf dalam 

menjalankan kinerjanya. Kepala sekolah dalam menghadapi permasalahan dan 

pengambilan kebijakan dalam organisasi tidak lepas dari yang namanya nilai-nilai 

atau keyakinan organisasi yang dapat meyatukan anggota organisasi. 

Budaya organisasi di SMK Negeri 9 Konsel menganut beberapa nilai yang 

mampu menyatukan seluruh anggota organisasi yang majemuk, yaitu penanaman 

nilai-nilai tersebut dapat di lihat melalui penanaman budaya pada anggota 

organisasi. Berikut wawancara dengan salah seorang informan. 

Melihat dari keberagaman yang ada disini maka kami memiliki inisiatif 

bersama guru-guru untuk menerapkan nilai-nilai yang kemudian nantinya 

dijadikan sebgai pedoman disekolah ini adapun nilai-nilai yang kami terapkan 

disini  yaitu: Nilai-nilai  semangat dapat di lihat dari adanya koordinasiantara 

guru dan staf. Adanya komunikasi dan berusaha menjalankan pekerjaan 

dengan tepat waktu dan sesuai dengan sasaran yang inigin di tempuh. Nilai 

integritas yaitu dengan melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Sehingga progaram-progaram yang sudah di tentukan oleh sekolah 

dan sudah disepakati bersama akan lebih terarah dan lebih maksimal  dalam 

menegerjakannya. Nilai kebersamaan yaitu sikap peduli dengan sesama guru 
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dan pegawai, atasan  maupun siswa. Pada dasarnya dari nilai kebersamaan 

dapat ditanamkan nilai saling tolong menolong, salang menghargai, saling 

menghormati dan yang mana kita disini tergabung dari beberapa suku dan 

agama, nilai keteladanan  dengan memberikan contoh langsung kepada 

bawahan begitupun dengan guru memberikan contoh yang baik kepada 

siswanya
65

. 

 

Dari keterangan informan di atas menunjukkan bahwa upaya kepala 

sekolah dalam menyatukan  seluruh anggota organisasi yang majemuk dan 

memiliki kultur, agama, dan budaya lokal yang berbeda yang ada di SMK Negeri 

9 Konsel dengan cara menanamkan nilai semangat dalam melakukan kordinasi 

dan keterbukaan informasi sesama anggota sekolah sebagai nilai pembelajaran. 

Selain itu nilai kebersmaan merupakan hal utama di SMK Negeri 9 Konsel karena 

terdapat anggota organisasi yang majemuk. 

 Sehubungan dengan hal ini salah seorang informan mengungkapkan: 

 

 Nilai-nilai tersebut sudah terlaksana dengan baik guna menyatukan seluruh 

anggota orgnisasi namun ada satu nilai yang dikembangkan oleh kepala 

sekolah yaitu nilai keteladanan. Misalnya setiap pagi kepla sekolah datang 

tepat waktu setiap pagi dan pulang setelah siswa pulag semua kerumahnya 

masing-masing hal ini dilakukan agar semua guru yang ada meneladani kepala 

sekolah dan saya sendiri sudah melakukan itu juga terkecuali ada kepentingan 

diluar sekolah ya baru saya pulang duluan
66

. 

  

Pernyataan di atas diperkuat pula dengan ungkapan informan lain yang 

menyatakan bahwa:  

Nilai-nilai saling percaya dengan adanya penugasan dan memberi bawahan 

kepercayaan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Nilai integritas 

yaitu setiap guru dan pegawai harus taat pada peraturan yang berlaku  di 

sekolah. Nilai peduli yaitu peduli dengan sesama guru dengan pegawai. 

Bentuk kepedulian berupa saling membantu, saling berbagi informasi. Salah 
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satu bentuk kepedulian yang baru-baru dilakukan  ada salah seorang teman 

guru yang pernah sakit dan dia harus di bawa kerumah sakit untuk di operasi 

maka semua yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, guru pegawai dan 

siswa turut memberikan sumbangan untuk menambahkan biaya operasinya. 

Nilai pemebelajar yaitu dengan adanya pelatihan untuk peningkatan 

profesionalitas guru dibidangnya masing-masing, nilai keteladanan yaitu 

sebelum saya mengintruksikan suatu pekerjaan saya dulu yang melakukan 

terlebih dahulu nanti mereka menyusul untuk mengerjakan apa yang saya 

lakukan begitupun guru terhadap siswa”
67

. 

 

Dari keterangan informan dijelaskan pula oleh informan lain yang 

mengungkapkan bahwa: 

Sebagai wujud dari kepedulian yang diterapkan di SMK Negeri 9 Konsel 

bukan hanya terjadi pada guru dengan guru tetapi juga terjadi pada siswa yang 

mana ketika ada siswa yang bermaslah saya langsung melakukan penangan 

khusus dengan memanggil orang tuanya jika orang tuanya tidak sempat 

datang kesekolah kami langsung mendatangi rumahnya. Contohnya masalah 

yang terjadi yang baru saya tangani terkait dengan pemebayaran uang komite 

karena siswa tersebut tidak mampu membayarnya maka saya datang 

kerumahnya untuk melihat kondisi keluarganya secara langsung dan memang 

keadaanekonomi orang tuanya tidakmemungkinkan jadi kami dari phak 

sekolah memberikan keringanan terhadap siswa tersebut apalagi siswa 

bersangkutan cukup berprestasi
68

 

 

Dari keterangan infoman di atas menunjukkan adanya nilai-nilai yang 

ditanamkan oleh kepala sekolah mempunyai makna bahwa dalam membangun 

lingkungan sekolah yang nyaman dan dapat menyatukan seluruh anggota 

organisasi baik itu kepala sekolah dengan guru maupun guru dengan guru bahkan 

siswa dan masyarakat adalah saling percaya, integritas yang tinggi, peduli 

terhadap sesama, toleransi terhadap anggota organisasi yang berbeda agama dan 

pembelajaran. perwujudan saling percaya dapat dilihat dengan adanya koordinasi 

antara kepala sekolah dengan guru maupun koordinasi antara guru dengan guru 

                                                           
67

Abdul Kadir, Kepala SMK Negeri 9 Konsel, Wawancara, Mowila 24 Juni 2015 
68

 Jungkirman, Guru SMK Negeri 9 Konsel, Wawancara, Mowila, 24 Juni 2015 



 

 

58 

 

serta untuk menjaga kepercayaan diperlukan komunikasi yang baik dan 

berusaha menjalankan pekerjaan dengan keahlian kompetensi keahlian yang 

dimiliki. 

Nilai saling percaya diwujudkan dengan adanya rasa saling percaya antara 

kepala sekolah denga guru/pegawai. Nilai intergritas dapat dilihat dari 

guru/pegawai yang bekerja sesuai dengan peraturan dan tepat pada sasaran yang 

sudah ditentukan, misalnya seperti yang dijelaskan oleh informan “dalam 

penyelenggaraan ujian nasional yang pertama seluruh anggota sekolah 

menginginkan pada penyelenggaraan yang pertama harus lulus 100% dan hal 

tesebut tercapai dengan hasil yang memuaskan dan mudah-mudahan kedepanya 

akan lebih baik lagi”
69

. Nilai peduli diwujudkna terhadap guru, pegawai, serta 

siswa sebagai anggota organisasi. Nilai peduli yang mereka biasa lakukan 

menjenguk dan menggatikan mengajar sementara waktu, sampai guru tersebut 

sembuh serta melakukan penangan khusus bagi siswa yang bermasalah dan 

bahkan memberikan kemudahan kepada sisiwa dalam pembayaran iuran komite 

dengan mengecek secara lengsung keadaan keluarga siswa. Nilai toleransi 

diwujudkan dengan memberikan kesempatan bagi guru, siswa yang ingin 

melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan merekan tidak 

saling menjatuhkan antar pemeluk agama. Nilai pembelajar diwujudkan dengan 

adanya transformasi keilmuan dan mengapdate pengetahuan melalui pelatihan dan 

training dan saling berbagi informasi. Nialai yang dibangun dan ditekankan oleh 
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kepala sekolah yaitu nilai keteladanan dimana  kepala sekolah sebagai 

manejer  dalam lembaga pendidikan SMK Negeri 9 Konsel dengan memberikan 

contoh langsung agar guru/staf dapat menjadikan sebagai pembelajaran tentang 

keteladanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga 

pendidik. 

Nilai-nilai yang ditanamkan oleh kepala sekolah dan dianggap mampu 

menyatukan seluruh anggota organisasi yaitu saling percaya, kepedulian, 

intergritas, tolong-menolong/kepedulian yaitu dengan memberikan pelayanan 

serta penanganan secara cepat kepada siswa yang bermaslaha dengan cara 

melibatkan orangtua siswa untuk penyelesaian masalah tersebut, toleransi dan 

keteladanan sebagai sutu  pembelajaran. Dengan demikian apabila nilai-nilai 

tersebut dijaga dan dikembangkan maka akan tumbuh untuk memberikan 

kontribusi positif bagi perkembangan organisasi dan akan lebih mudah 

memberikan kesadaran bagi seluruh anggota organisasi. 

C. Kebijkan-kebijakan Kepala Sekolah Dalam Membangun Budaya Organisasi 

di SMK Negeri 9  Konsel 

Sebaik apapun program yang dibuat tanpa disosialisasikan kepada pihak-

pihak yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut tidak menutup 

kemungkinan dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan sebagaiman yang 

diharapkan. Sosialisasi sebagaimana dikemukakan oleh Broon dalam Sutrisno 

bahwa sosialisasi merupakan “proses seseorang individu dari melalui iteraksi 

orang lain, sehingga memperoleh pengetahuan tentang nilai nilai yang berlaku 
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pada komunitas tempat tinggalnya”
70

, sehingga seseorang memperoleh identitas 

dan mengembangkan aspirasinya. Melalui sosialisasi dapat dijadikan sarana bagi 

seseorang individu untuk mengembangkan komitmen. 

Upaya mensosialisasikan budaya organisasi di SMK Negeri 9 Konsel juga 

selaras dengan apa yang di kemukakan oleh Sondang Siagian dalam Sutrisno 

bahwa: 

Para anggota organisasi perlu memahami budaya organisasi dimana ia berada, 

yang berarti bahwa pimpinan (kepala sekolah) perlu menciptakan suatu 

program sosialisasi sehingga semua guru dan staf memahami sejarah 

organisasi, tradisi-trasdisi, kebiasaan-kebiasaan, ritual yang dipraktekkan, 

simbol status yang digunakan dan gaya prilaku yang wajar dan diharapkan 

untuk ditampilkan
71

. 

 

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa para nggota 

organisasi perlu memahami budaya organisasi dimana ia berada, yang berarti 

bahwa pemimpin (kepala sekolah) perlu menciptakan suatu program sosialisasi 

sehingga semua staf memahami sejarah organisasi, tradisi-tradisi, kebiasaan-

kebiasaan, ritual yang dipraktekkan, simbol status yang digunakan dan gaya 

berprilaku yang wajar dan diharapkan untuk ditampilkan. Adapun kebijakan-

kebijakan yang yang ditempuh oleh kepala sekolah dalam membangun budaya 

organisasi ialah: 
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1. Sosialisasi budaya organisasi 

Budaya organisasi harus disosialisasikann oleh kepala sekolah kepada 

guru. Penekanan sosialisasi mengenai budaya organisasi adalah nilai-nilai yang 

melandasi guru dan karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sehubungan 

dengan hal tersebut Sebgai mana dijelaskan oleh salah seorang informan :  

Setau saya nilai-nilai yang disosialisasikan disekolah ini yaitu sebagaimana 

yang sering disampaikan oleh kepala sekolah maupun dicontohkan secara 

langsung dalam mengambil sutu kebijakan yaitu nilai semangat, nilai 

kebersamaan, nilai keilmuan, nilai keteladanan dan sering juga kami dengar 

ketika dalam rapat baik itu rapat guru dan staf maupun rapat dengan orang tua 

siswa dan bahkan juga sesekali disampaikan pada saat apel pagi dengan siswa  

yaitu tentang budaya damai tapi tidak di jelaskan oleh kepala sekolah apa itu 

budaya damai tetapi menurut pemahaman saya budaya damai itu sudah 

tercakup semua yang saya jelaskan di awal
72

. 

 

Dari keterangan informan di atas dijelaskan pula dengan informa lain 

bahwa: 

Nilai-nilai yang ada di Sekolah ini tentu tidak lepas dari visi misi sekolah itu 

sendiri karena kenapa seprti yang dijelaskan oleh teman guru tadi bahwa tanpa 

ada kerja sama, kepercayaan dan koordinasi dengan sama visi misi maupun 

kebijakan-kebijakan sekolah yangsudah menjadi aturan disekolah ini  dan itu 

sudah menjadi keputusan bersama dalam memajukan sekolah itu tidak 

mungkin bisa tercapai. Dari segi sosialisasi logo SMK Negeri 9 sendiri itu 

belum pernah tapi saya yakin bahwa gambar logo itu mencakup tentang nilai-

nilai yang bisa menjadi motivasi bagi kami untuk melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab sabai guru sini
73

. 

 

Dari pernyataan dua informan di atas, menunjukkan  bahwa sosialisasi di 

SMK Negeri 9 Konsel diarahkan kepada butir-butir yang menjadi landasan kerja, 

krena beberapa alasan, antara lain: nilai semangat, perlu diwujudkan oleh guru 

                                                           
72

I Ketut Weti, Waka Kurikulum/guru SMK Negeri 9 Konsel, Wawancara, Mowila, 24 Juni 

2015 

73
I Putu Suardana Wakasek/guru SMK Negeri 9 Konsel, Wawancara, Mowila 24 Juni 2015 



 

 

62 

 

dan karyawan dalam bekerja tidak hanya asal selesai tetapi di upayakan dengan 

hasil yang maksimal, dapat di ukurdengan prsiapan dan pelaksanaannya. 

Nilai kebersamaan perlu diwujudkan melalui bagaimana dapat bekerja 

sama  dengan pimpinan atau guru dan staf dalam melakukan pekerjaan dengan 

tidak menonjolkan dari perbedaan budaya lokal yang ada disekolah dengan tidak 

menujukkan sifat arogansi dari masing masing pemeluk agama dan penganut 

budaya lokal yang berbeda. Nilai keilmuan dapat dilakukan dengan selalu progres 

terhadap informasi baik itu untuk memperdalam keilmuan sesuai dengan 

profesionalisame yang dimiliki maupun ilmu-ilmu yang lainnya atau dengan 

melanjutkan studi sampai kejenjang yang lebih tinngi. 

Sosialisasi yang dilakukan oleh kepala sekolah SMK Negeri 9 Konsel 

tentang nilai-nilai budaya organisasi tidak hanya pada butir-butirnya saja, 

melainkan butir-butir nilai budaya organisasi diterjemahkan dalam kegiatan 

sehari-hari. 

Sehubungan dengan hal ini salah seorang informan mengungkapkan 

bahwa: 

Nilai-nilai dasar dalam bekerja kami menerjemahkannya.pertama, nilai 

semangat: yaitu kami artikan pada kegiatan sehari-hari guru dan karyawan 

berupa datang kesekolah tepat waktu, membuat persiapan pemebelajara 

dengan baik, berada dilingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan 

kepegawaian yang di tentapkan, tidak mudah putus asa menghadapi persoalan. 

Kedua, nilai kebersamaan: menengok teman yang sedang sakit atau hajat 

tertentu, toleransi terhdap sesama guru dan karyawan yang berbeda 

keyakinan, melakukan diskusi setelah pemeblajaran selesai, mengadakan 

musyawarah dalam menyusun perangkat pembelajaran, dan mengadakan 

makan bersama di sekolah sebagai bentuk kekeluargaan. Ketiga, nilai 

keilmuan: membuka diskusi baik dengan sesama teman guru maupun dengan 

kepala sekolah dan bahkan dengan siswa sebagai jalinan komunikasi yang 
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harmonis antara siswa dengan guru, bertanya dan bermusyawarah dalam 

menyusun persiapan pembelajaran ataupun melanjutkan stunya samapai ke 

jenjang yang lebih tinggi. Keempat, nilai keteladanan yaitu kepla sekolah 

memberikan contoh secara langsung 
74

. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dijelaskan pula dengan 

informanan dalam wawancara: 

Selama saya pindah di sekolah ini mengajar memang banyak perbedaan 

dengan seuasana ditempat saya dulu mengajar karna ada sesuatu hal yang 

kepala sekolah tanamkan diskolah ini dan yang paling saya perhatikan adalah 

adanya keteladanan dimana kepala sekolah tidak mengintruksikan suatu 

pekerjaan sebelum pekerjaan itu dilaksanakan kemudian cara kepla sekolah 

menjalankan kepemimpinan disini tidak otoroiter
75

. 

 

Obsevasi yang dilakukan peneliti pada hari senin tanggal 31 agustus 2015 

2015, diketahui bahwa kepla sekolah pada hari senin 06:30, sudah berada di 

sekolah dan nampak guru dan siswa sudah datang untuk melaksanakan upacara 

bendera pada jam 07:00 dan setelah pelaksanaan upacara selesai guru langsung 

masuk kantor untuk mengambil semua perlengkapan mengajar untuk melakukan 

pembelajarann  dan seluruh siswa sudah tidak ada lagi yang berkeliaran 

dihalaman sekolah. Kepala sekolah dalam menunjukkan kedisiplinannya bukan 

hanya pada saat hari senin untuk melaksanakan upacara tetapi dihari-hari yang 

lain juga selalu datang tepat waktu dan bahkan kepala sekolah datang lebih awal 

dibanding dengan guru-guru yang piket maupun guru yang akan mengajar. 

Sebagaimana di ungkapakan oleh salah seorang informan bahwa: 

Kepala sekolah setiap hari datang tepat waktu bahkan sebelum kami para 

guru dan siswa datang, kadang kepala sekolah menelpon kami dan dia 

mengatakan “ mungkin hari ini saya datang agak terlambat karena ada urusan 
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penting diluar yang harus saya selesaikan dulu” padahal kepela sekolah sudah ada 

disekolah duluan dan ketika guru sudah datang kepala sekolah langsung muncul 

dari kantor dan langsung menyapa kami dan mengatakan “selamat pagi ibu guru” 

hal tersebut dilakukan kepala sekolah hanya ingin memastikan bahwa guru yang 

piket dan guru-guru yang lain datang tepat waktu dan pulang tepat waktu seperti 

yang ditrapkan kepala sekolah. Karena SMK Negeri 9 Konsel itu pernah dikataka 

sekolah 8-9 artinya datang jam 08 pulang jam 09 oleh karena itu kepala sekolah 

tidak menginginkan lagi hal tersebut terjadi maka dari itu kepala sekolah 

menerapakan kedisiplinan sehingga dapat dijadikan keteladanan bagi seluruh 

anggota sekolah
76

 

 

Dari keterangan dua informan di atas dan hasil obervasi yang dilakukan 

oleh peneliti nampak jelas bahwa sosialisasi budaya organisasi di SMK Negeri 9 

Konsel telah dilaksanakan yang mana kepala sekolah memberikan pemahaman 

kepada anggota organisasi serta memberikan contoh secara langsung. Adapaun 

nilai-nilai yang disosialisakikan oleh kepala sekolah diantanya: 

1. Nilai semangat: yaitu kegiatan sehari-hari guru dan karyawan misalnya, 

datang kesekolah tepat waktu, membuat persiapan pemebelajara dengan baik, 

berada dilingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang di 

tentapkan, tidak mudah putus asa menghadapi persoalan yang timbul baik 

internal maupun eksternal sekolah. 

2. Nilai kebersamaan: menengok teman yang sedang sakit atau hajat tertentu, 

toleransi terhdap sesama guru dan karyawan yang berbeda keyakinan, 

melakukan diskusi setelah pemeblajaran selesai, mengadakan musyawarah 

dalam menyusun perangkat pembelajaran, dan mengadakan makan bersama 

di sekolah sebagai bentuk kekeluargaan. Serta memberikan pelayanan yang 
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prima terhadap mesayarakat dengan melibatkan orang tua siswa dalam 

penanganan setiap masalah yang dihadapi oleh siswa serta mengunjungi 

rumah siswa dan melihat kondisi siswa tersebut dilingkungan keluarganya hal 

ini dilakukan sebagaibentuk kepadulian. 

3. Nilai keilmuan: membuka diskusi baik dengan sesama guru maupun dengan 

kepala sekolah dan bahkan dengan siswa sebagai jalinan komunikasi yang 

harmonis antara siswa dengan guru serta memperluas informasi. 

4. Nilai keteladanan: yaitu kepla sekolah sebagai manejer yang sudah 

seyogyanya mengayomi dan  memberikan contoh secara langsung terkait 

dengan hal-hal yang harus dilaksanakan untuk mengembangkan dan 

membesarkan organisasi atau SMK Negeri 9 Konsel. 

Sedangkan cara yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk 

mensosialisasikan budaya organisasi di SMK Negeri 9 Konsel, antara lain melalui 

rapat-rapat, edaran, pembinaan rutin/insidentil yang dilakukan oleh kepala 

sekolah. Sosialisasi budaya organisasi tidak hanya dapat dilakukan oleh kepala 

sekolah, tetapi juga dapat dilakukan oleh seluruh guru dan staf yang ada di SMK 

Negeri 9 Konsel. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang infoman 

menyatakan bahwa: “setiap pagi disampaikan oleh kepala sekolah sebelum kami 

para guru memulai pembelajaran arahan yang diampaikan tidak terlepas dari kerja 

keras kebersamaan serta mewujudakan fisi dan misi seklah yang telah tercantum 
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di ruang guru”
77

 yang menjadi landasan guru dan staf dalam bekerja. Semangat 

bekerja, kebersamaan, selalu meningkatkan ilmu dan tolong menolong dalam 

kebaikan, merupakan beberapa nilai yang perlu di kembangkan dalam bekerja. 

Mengenai cara mensosilisasikan budaya organisasi kepala sekolah, sehubungan 

dengan hal tersebut di atas sebgaiman dijelaskan oleh salah seorang informan: 

“dapat dikatakan sebenarnya tidak ada format khusus yang kami gunakan disini 

dalam mensosialisasikan nilai-nilai budaya organisasi, tetapi itu merupakan 

bagian dari materi yang disampaikan dalam forum rapat, dan dalam pembinaan 

guru dan staf”
78

. 

Dari pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa peran kepala 

sekolah dalam mensosialisasikan budaya organisasi guru dan staf sangat besar, 

karena guru dan staf di SMK Negeri 9 Konsel pembinaannya diserahkan 

sepenuhnya kepada kepala sekolah, kegiatan yang dimanfaatkan oleh kepala 

sekolah dalam mensosialisasikan budaya organisasi bagi guru dan staf antara lain; 

rapat-rapat sekolah, monitoring dan evaluasi kegiatan secara tidak langsung pada 

hakikatnya kegiatan sehari-hari kepala sekolah baik yang berupa ucapan, maupun 

tindakan kepala sekolah di SMK Negeri 9 Konsel dapat dipandang sebagai upaya 

mensosialisasikan budaya organisasi. Cara yang digunakan tersebut disesuaikan 

dengan materi budaya organisasi yang di sosialisasikan kepada guru dan staf. 

Adapun penjelasan dari masing-masing cara tersebut adalah sebagai berikut:
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a. Rapat-rapat sekolah 

Rapat sekolah merupakan kegiatan yang ditetapkan untuk membahas suatu 

rencana atau program tertentu, dengan demikian agenda materi yang dibahas 

jelas. Namun rapat juga merupakan waktu yang sangat tepat untuk menyampaikan 

segala informsasi, serta pemikiran kepala sekolah yang akan dilaksnakan untuk 

mengambil suatu kebijakan. Pada hakikatnya perankepala sekolah dalam 

mengambil kebijakan sangat dibutuhkan  oleh guru dan staf sekolah agar mereka 

memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah. 

Pertemuan antara kepala sekolah dan guru dilaksanakan secara rutin dalam 

jangka waktu tertentu, sehubungan dengan hal tersebut salah seorang informan 

mengungkapkan bahwa: “kami para guru bersama bapak kepala sekolah 

mengadakan musyawarah guna membahas perencanaan proses belajar mengajar 

yang efektif dan mengadakan evalusi tentang kinerja sekolah”
79

 

Kertengan informan di atas, menjelaskan tentang adanya penyusunan 

perencanaan proses belajar mengajar dan evalusi kinerja sekolah. Proses belajar 

mengajar merupakan inti dari kegiatan sekolah dan dibuat dalam bentuk progaram 

jangka pendek, jangka menengan dan jangk panjang.  

Untuk lebih jelasnya dapat disimak peda pernyataan salah seorang 

informan berikut: 

Kami mengadakan rapat guna membahas program mingguan progaram 

semester dan progaram tahunan. Untuk progaram rapat mingguan yaitu 

dengan mengvalusi seluruh kegiatan baik kegiatan administrasi maupun 
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kegiatan proses belajar mengajar dan selanjutnya kami mendesain program 

pembelajaran menggu depan untuk lebih baik lagi. Sedangkan program rapat 

semester itu kami adakan setiap enam bulan sekali atau persemester dalam 

rapat ini kami mengevalusi seluruh kegiatan selama 6 bulan dan kami 

membahas mengenai kegiatan ekstar kurikuler siswa sampai pada progaram 

pembelajaran yang akan berlagsung selam satu semester yang akan datang. 

Sedangkan rapat tahunan kami membahas tentang iuran komite, ujian 

nasioanal siswa, PKI (Praktek Kerja Industri) dalam kegiatan ini biasanya 

kemi mengundang orang tua siswa untuk membahas secara bersama-sama
80

. 

 

Dari keterangan informan di atas, menunjukkan bahwa setiap rapat yang 

dibentuk oleh kepala sekolah merupakan peningkatan mutu sekolah dan 

direncanakan baik menyangkut tentang evaluasi progran kerja mingguan, uvalusi 

semester maupun evaluasi dan pembahasan progaram kerja tahunan. 

Pertemuan antara kepala sekolah dan guru/staf dilaksanakan secara rutin  

dalam jangka waktu tertentu, misalnya rapat mingguan, rapat semester dan rapat 

tahunan, senantiasa dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk menyampaikan 

berbgai hal berkaitan dengan kegiatan di SMK Negeri 9 Konsel. Kegiatan 

mensosialisasikan budaya organisasi, tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang 

perlu diketahui oleh para guru dan staf, melainkan memberikan penekanan kepada 

guru agar informasi, khususnya nilai-nilai dasar dalam bekerja difahami oleh para 

guru/staf dan benar-benar dapatdijadikan landasan dalam bekerja. 

b. Monitoring dan evaluasi kegiatan 

Upaya kepala sekolah dalam memelihara budaya organisasi  dengan cara 

melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan guru dan staf secara rutin, 

monitoring dan valuasi dapat direncanakan secara tertulis atau tidak. Melalui 
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kegiatan monitoring kepala sekolah dapat mengetahui secara langsung kegiatan 

pembelajaran dan pekerjaan lainnya yang dilakukan oleh guru dan staf. 

Keterangan mengenai hal ini diungkapkan oleh informan dalam wawancara: “ 

kadang kepala sekolah melakukan pengamatan ketika kami melakukan 

pembelajaran di kelas, apa bila tejadi kesalahan kami tidak langsung ditegur tapi 

disimpankan melalui tulisan di kertas kecil yang disimpan di meja”
81

. 

Sementara itu, informan lain menjelaskan pula bahwa: “ sekolah selalu 

melakukan monitoring dan evalusi kinerja secara rutin seperti mengguan, 

bulanan, semesteran dan tahunan yang dilakukan oleh internal sekolah sedangkan 

monitoring eksternal biasa dilakukan oleh pemda kabupaten”
82

 

Dari keterangan dua informan yang diperoleh dari wawancara  di atas, 

dapat simpulkan bahwa monitoring dan evaluasi selalu dilakukan sekolah baik 

yang sudah terjadwal maupun yang belum, dan ada jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang. 

2. Memelihara budaya orgnisasi 

Tak ada satu organisasipun yang tidak memiliki keinginan untuk 

mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. Organisasi juga 

menginginkan keperibadian yan g khas, melalui budayanya. Langkah-langkah 

yang dilakukan oleh kepala sekolah SMK Negeri 9 Konsel dalam memelihara 

budaya organisasi untuk guru dan staf adalah dengan mengupayakan tetap 
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dilaksanakan nilai-nilai dasar berup semangat, kebersamaan, kebersamaan, dan 

berperilaku hidup yang mengedepankan kedisiplinan. 

Beberapa cara pemeliharaan budaya organisasi di SMK Negeri 9 Konsel 

antara lain dilakukan melalui: 

a. Memlihara nilai semangat 

Upaya yang dilakukan kepala sekolah SMK Negeri 9 Konsel dalam 

memlihara budaya organisasi, berdasarkan hal tersebut sebagaimana di jelaskan 

oleh informan dalam wawancara: “ pembinaan yang dilakukan oleh sekolah ada 

dua yaitu pembinaan insidental dan pembinaan rutin”
83

. 

Pernyataan di atas, diberi penguatan oleh informan lain yang 

mengungkapkan bahwa: 

Kami disini senantiasa melakukan pembinaan yang sifatnya insidental dimana 

pembinaan ini kami bagi menjadi dua yaitu pembinaan umum dan pembinaan 

khusus. Pembinaan insidental bersifat umum yaitu pembinaan yang kami 

lakukan kepada seluruh guru dan staf agar mereka selalu memacu diri dalam 

melaksanaka tugas dan proses pembelajaran dengan baik dengan selalu 

mengedepankan nilai nilai semangat. Sedangkan pembinaan insidental 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. Sedangkan 

pembinaan rutin yang kami lakukan sekalipun kami tidak mengkategorikan ke 

umum dan khusus tapi kami selalu memberikan informasi dan masukan  serta 

mengevalusi seluruh kegiatan baik kegiatan pembelajaran di kelas maupun 

administrasi sekolah selama 2 minggu sekali
84

. 

 

Dari hasil wawancara dua informan di atas, menunjukan bahwa upaya 

pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekola SMK Negeri 9 Konsel merupakan 
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pembinaan yang setiap saat dibutuhkan. Pembinaan insidental dapat bersifat 

umum, dan dapat juga bersifat khusus. Pembinaan yang bersifat umum dalah 

pembinaan insidental yang dilakukan kepada seluruh guru dan staf. Pembinaan ini 

dapat berangkat dari kasus yang dilakukan oleh guru/staf, agar dikemudian hari 

tidak dilakukan oleh guru/staf lain, maka dilakukan pembinaan umum. Pembinaan 

umum juga dapat dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja 

secara umum dinilai perlu motivasi. 

Pembinaan insidental dapat dilakukan secara khusus, pembinaan ini 

dilakukan apabila ada guru dan staf tidak yang bekerja tidak sesuai dengan 

budaya organisasi yang ada di SMK Negeri 9 Konsel. Sehubungan dengan hal ini 

salah seorang informan mengungkapakan: “iya peling ketidak sesuainnya itu 

misalnya kurang semangat dalam melaksanakan proses pemebelajarn, selalu 

datang terlambat, serta tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu”
85

 

Pembiaan rutin adalah pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah 

kepada guru dan staf, walaupun ada atau tidak adanya kasus yang dipandang perlu 

ditindak lanjuti. Pembinaan rutin ini dilakukan untuk memberikan informasi, 

masukan dan mengadakan evalusi bersama atas kegiatan yang dilakukan dalam 

jangka waktu tertentu. Secara rutin kegiatan pembinaan ini dilakuakan setiap dua 

minggu sekali. 

Dengan mengacu pada keterangan informan dan juga hasil obsevasi di 

atas, dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah SMK Negeri 9 Konsel telah 
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memelihara nilai semangat terhadap guru dan staf dalam bekerja. Karena pada 

dasarnya nilai semangat dalam bekerja merpakan kesadaran dari masing-masing 

pribadi dalam melakukan setiap pekerjaan, namun demikian kesadaran 

sabagaimana dimaksud dapat terjadi karena adanya motivasi, pembinaan secara 

rutin dan lingkungan yang mendukung. 

b. Pemeliharaan nilai kebersmaan. 

Sebuah sekolah membutuhkan kebersamaan dari guru dan staf dalam 

melakukan kegiatannya demi peningkatan kinerja organisasi dan keteraturan 

pemimpinnya dalam mengembangkan lembaga atau organisasi yang dibinanya. 

Sehubungan dengan pemeliharaan budaya organisasi kepla sekolah SMK Negeri 

9 Konsel mengungkapkan bahwa: 

Nilai-nilai kebersmaan yang coba kami terapkan disini yaitu dengun 

memfungsikan seluruh tenaga/personil baik menyangkut kegiatan 

dilingkungan sekolah maupun yang ada luar sekolah karna tanpa ada 

kebersamaan dari kerja sama  seluruh personil yang ada disekolah ini pasti 

tidak ada kegiatan yang dapat berjalan dengan baik misalnya pada 

penyelenggaraan ujian nasional kami memfungsikan semua guru buka hanya 

yang tertera namanya dalam SK yang bekerja tapi itu hanya sebagai formalitas 

dan setiap dari usaha dan kerja mereka pasti kami hargai dalam bentuk 

insentif
86

. 

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya kepala 

sekolah dalam memelihara nilai-nilai kebersamaan di SMK Negeri 9 Konsel 

dengan memfungsikan tenaga yang ada dalam menyelenggarakan suatu kegiatan 

baik guru maupun staf dengan tidak membedakan antara yang satu dengan yang 
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lain dengan setiap dari usaha yanng dilakukan selalu di berikan penghargaan 

berupa insentif maupun yang lainnya. 

Sehubungan dengan hal ini salah seorang informan mengungkapkan pula: 

Kami disini tidak saling mengharapkan bahwa siapa yang diberikan SK hanya 

itu saja yang kerja, tapi kami bekerja bersama-sama persoalan SK itu urusan 

belakangan yang penting program jalan misalnya, penyelenggaraan 

ujiannasional, penerimaan siswa, pemberangkatan siswa untuk melaksanakan 

praktek. Disitu kadang kmi tidak diberi SK tapi kami tetap membantu karna 

kalaukita saling mengharap pakerjaan itujalan tapi berat tapi kalau kita sama-

sama seberat apapun pekerjaan itu pasti ringankita jalani
87

. 

 

Dari keterangan informan di atas dapat diketahui bahwa upaya yang 

dilakukan oleh kepala sekolah dan guru/staf dalam memelihara nilai-nilai 

kebersamaan dengan tidak adanya saling mengharpakan pekerjaan diselesaikan 

oleh guru yang diberikan Sk saja tetapi semua guru dan staf merasa bertanggung 

jawab atas pekerjaan tersbut untuk diselesaikan. Melalui bekerja sama dalam 

saling bertukar pikiran dan manfaat dari pengalaman serta kesadaran guru dan staf 

dapat membentuk pranata dan hubungan sosial, menciptakan posisi sosial, serata 

memberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan pengalaman serta skilyang 

dimiliki.  

c. Memelihara nilai keilmuan 

Perubahan individu guru dan staf merupakan akar penggerak dari 

terjadinya perubahan yang terjadi di sekolah. Pemahaman dan keyakinan para 

guru dan staf dalam hal perubahan secara fundamental. Oleh karena itu nilai 
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keilmuan para guru tidak hanya sekedar pada tataran kognitif yang menyatakan 

peningkatan ilmu. 

Nilai keilmuan dalam tataran kognitif difahami oleh para guru dan staf 

dalam berbenah diri dalam melaksanakan pekerjaannya sebagi tenaga pengajar 

dan tenaga administrasi dilembaga pendidikan. Oleh sebab itu pengembangan 

nilai-nilai keilmuan bukan hanya didapatkan dengan cara membaca buku, 

melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya akan tetapi dapat dilakukan dengan 

cara apapun. Sehubungan dengan hal tersebut salah seorang informan 

mengungkapakan bahwa: 

Banyak hal yang kami lakukan dalam memelihara nilai-nilai keilmuan di sini 

diantaranya dengen menambah buku-buku, majalah, dan kami juga baru- baru 

memasangkan jaringan WIFI untuk fasilitas internet sehingga semua anggota 

sekolah bisa mengakses informasi lewat internet selain dari apa yang saya 

sebutkan tadi saya juga sering membuka rung diskusi bersama dengan guru 

baik formal maupun non formal
88

. 

 

Dari keterangan informan di atas menunjukan bahwa upaya kepala 

sekolah dalam memelihara nilai keilmuan dengan menambahkan fasilitas yang 

dapat menunjang penambahan wawasan dan dapat menggali  informasi lebih 

cepatbaik melalui majalah, internet maupun melalui diskusi antara kepala sekolah 

anmaupun guru maupun guru dan staf. Sementara itu informan lain 

mengungkapkan bahwa:  

Adanya fasilitas yang cukup memadai membuat saya  lebih semangat untuk 

menggali informasi ditambah keterbukaan kepala sekolah dalam memberikan 
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informasi kepada kami bukan hanya itu kepala sekolah juga memfasiitasi 

kami untuk mengikuti pendidikan dan pleatihan
89

. 

 

Demikian pula dengan apa yang diungkapkan oleh informan lain 

mengungkapkan : iya benar memang kami sering berdiskusi dengan kepa sekolah 

ketika jam pelajaran sudah selesai atau pada saat istirahat kalau misalnya tidak 

ada lagi diskusi baca buku lagi atau buka internet
90

. 

Dari keterangan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa upaya-

upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam memelihara nilai-nilai keilmuan 

adalah: 

1. Menambah fasilitas penunjang pembelajaran seperti buku, majalah jaringan 

internet sebagai bahan atau penunjang dalam menggali informasi dan 

memperdalam keilmuan bagi seluruh anggota sekolah. 

2. Diskusi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam menyusun perangkat 

pembelajaran. 

3. Memberikan kesempatan kepeda guru untuk mengikuti pendidikan dan 

pelatihan. 

d. Memelihara nilai keteladanan 

Kepala sekolah dilingkungan sekolah harus dapat berlaku ing ngarso sung 

tuladha, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Nilai-nilai dasar budaya 

organisasi tidak cukup hanya disampaikan kepala sekolah untuk dilaksanakan 

                                                           
89

Anti Lasmini, Kepala Tata Usaha/guru SMK Negeri 9 Konsel, Wawancra, Mowila 24  Juni 

2015 

90
Dewo Made Pratama, Waka Humas/guru SMK Negeri 9 Konsel, Wawancara, Mowila 26 

Juni 2015 



 

 

76 

 

oleh guru dan staf, kepala sekolah merupakan bagian dari sekolah bahkan 

harus menjadi contoh. Ing ngarso sung tuladha, mengandung makna bahwa 

seorang pemimpin harus menjadi contoh bagi para guru, staf, kryawan, bahkan 

seluruh warga sekolah dalam pemikiran, prkataan dan perbuatan. Ing mangun 

madya kersa, mengandung makna bahwa kepala sekolah harus bersama-sama 

dengan warga sekolah membangkitkan semangat untuk mencapai visi misi 

sekolah yang telah ditetapkan. Sementara tutwuri handayani, mengandung makna 

bahwa seorang kepala sekolah harus memberikan bimbingan, dan menindak 

lanjuti berbagai hal dan kegiatan yang telah dilakukan oleh guru dan staf, 

termasuk menetapkan rewad and punishmen. 

Sehubungan dengan pemberian reward dan punishmen kepala sekolah 

SMK Negeri 9 Konsel  mengungkapkan bahwa: 

Kami memang tidak pernah memberikan berupa benda yang begitu berharga 

bagi guru dan staf yang melakukan pekerjaan dengan baik tetapi kami hanya 

memberikan seprti insentif kemudian kami berikan pekerjaan tambahan tentu 

di dalam pekerjaan tambahan itu kami juga masih memberinya insentif karna 

saya selaku kepala sekolah menghargai hasil usanya. Sedangkan yang berupa 

hukuman kami belum pernah memberikan hukuman baik itu teguran keras 

atau sanksi kepada guru karna sajauh ini belum ada yang melanggar aturan 

yang begitu berat
91

. 

 

Demikian pula dengan pernyataan informan lain yang membenarkan 

pernyataan di atas: 

Iya jadi kepala sekolah dalam memberikan penghargaan disini bukan hanya 

berupa uang tetapi berupa pujian bahkan dalam rapat sealalu di sebut dan di 

intruksikan oleh kepala sekolah untuk dijadikan contoh. Kalau masalah 
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hukuman belum ada palingan teguran lisan atau menaruh kertas diatas meja 

guru yang terlambat yang dituliskan “ sudah tepat waktukah anda datang
92

. 

 

Dari pernyataan dua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa prilaku 

keseharian kepala sekolah dalam mensosialisasikan budaya organisasi kepada 

guru dan staf. Tidak hanya sekedar berbicara tetapi kepala sekolah memberikan 

penghargaan baik berupa materi maupun memberikan keparcayaan kepada guru 

yang dinilai berhasil dalam menjalankan tugas oleh kepala sekolah. Sedangkan 

pada sisi pemberian hukuman atau punishment tidak hanya diberikan begitu saja 

tetapi kepala sekolah memberikan contoh terlebih dahulu sebelum menegur, oleh 

karena itu apa yang dilakukan oleh kepela sekolah merupakan hal yang wajar 

yang perlu ditiru oleh guru dan staf dalam mensosialisasikan budaya organisasi. 

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penerapan Budaya Organisasi 

Di SMK Negeri 9 Konsel 

Berbagai faktor pendukung kepala sekolah dalam menanamkan budaya 

organisasi sekolah diSMK Negeri 9 Konsel dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu faktor pendukung yang berasal dari dalam sekolah, dan faktor pendukung 

yang berasal dari luar sekolah, faktor pendukung dari dalam sekolah, seperti 

faktor guru, staf, dan murid dimana guru di SMK Negeri 9 Konsel yang tidak 

mempersoalkan terkait adanya perbedaan budaya lokal disekolah, namun yang 

paling penting adalah bagaimana memajukan sekolah sesuai dengan visi dan misi 

sekolah sebagai tujuan utama sekolah tersebut. Dengan adanya budaya serta 
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agama yang berbeda justru memberikan warna tersendiri bagi seluruh anggota 

organisasi dalam mengembangkan SMK Negeri 9 Konsel. Sedangkan faktor 

pendukung dari luar antara lain dinas pendidikan, tokoh masyarakat, orang tua 

murid, dan komite sekolah. Salah seorang informan mengatakan bahwa: 

Semua guru yang ada di sini semuanya mendukung kebijakan yang telah 

ditempuh oleh kepala sekolah. guru sangat mendukung program kerja yang 

dibuat kepala sekolah, apalagi kebijakan tersebut dibuat untuk memajukan 

budaya organisasi sekolah.Dalam pembuatan program kerja tersebut kepala 

sekolah melibatkan guru, sehingga guru merasa ikut bertanggung jawab dalam 

pelaksanaannya, hal tersebut dilakukan karena adanya nilai kebersmaan yang 

dibangu oleh kepala sekolah yang ingin memajukan sekolah
93

. 

 

Senada dengan pernyataan tersebut seorang informan juga mengatakan 

bahwa: 

Sudah menjadi kebiasaan guru, bahwa siapapun yang menjadi kepala sekolah 

dan apapun yang menjadi kebijaksanaannya, selama hal itu demi peningkatan 

kwalitas sekolah, semua guru ikut mendukung, demikian pula program kerja 

yang sudah dibuat, guru yang ada di sini dengan senang hati ikut 

mendukungnya. Karena hal tersebut bisa menjadi ciri dari budaya organisasi 

SMK Negeri 9 Konsel
94

. 

 

Faktor pendukung lain seperti dikemukakan seorang informan 

mengemukakan bahwa: 

Siswa di sini masih polos-polos, belum banyak pengaruh dari luar, karena 

seluruh siswa disini berasal dari kampung dan belum terpengaruh dengan 

perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti kita saksikan dilayar televisi 

yaitu siswa terlibat tauran, pelecehan seksual, pemakaian narkoba dan lainnya. 

Disamping itu sebagian besar murid masih penurut, sehingga hal tersebut 
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merupakan aset yang bagus dan sangat mendukung dalam pengembangan 

budaya organisasi sekolah
95

. 

 

Selain faktor tersebut ternyata faktor pendukung lain adalah faktor 

pendanaan, dimana masyarakat sangat berpartisipasi aktif dalam permasalahan 

pendanaan, hal ini seperti yang dikemukakan oleh seorang informan  mengatakan 

bahwa: 

Warga disini sebagaian besar tidak mempermasalahkan dana untuk keperluan 

sekolah, sehingga hal tersebut sangat mendukung semua kegiatan sekolah, 

bahkan ada beberapa warga masyarakat yang bersedia menjadi donatur untuk 

kelancaran pendidikan. Hal tersebut menjadi aset bagi sekolah untuk 

mengembangkan budaya organisasi
96

. 

 

Dari data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa faktor pendukung dalam 

menanamkan budaya organisasi diSMK Negeri 9 Konsel adalah adanya guru yang 

mempunyai loyalitas yang tinggi, siswa yang masih polos dan belum banyak 

pengaruh, dan warga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pendanaan. 

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung pelaksanaan 

kepemimpinan kepala sekolah adalah dinas pendidikan, orang tua murid, dan 

tokoh masyarakat, hal ini seperti dikemukakan oleh seorang informan yang 

menyatakan bahwa: 

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 
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keberhasilan program kerja tersebut. Hal tersebut merupakan aset bagi sekolah 

untuk mengembangkan budaya organisasi di SMK Negeri 9 Konsel
97

. 

 

Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, faktor pendukung 

dalam dalam menanamkan budaya organisasi sekolah di SMK Negeri 9 Konsel 

antara lain: (1) guru dan staf, (2) siswa, (4) orang tua murid, (5) dinas pendidikan, 

(6) tokoh masyarakat, (7) komite sekolah serta adanya budaya organisasi yang 

dibangun oleh seluruh pihak sekolah terutama kepala sekolah sebagai pemimpin 

lembaga pendidikan dalam hal ini SMK Negeri 9Konsel serta adanya 

pemeliharaan nilai-nilai budaya organisasi yang mampu menyatukan seluruh 

anggota organisasi dalam memajukan visi misisekolah. 

Sedangkan faktor penghambat kepemimpinan kepala sekolah dalam 

menanamkan budaya organisasi di SMK Negeri 9 Konsel seperti dituturkan oleh 

seorang informan bahwa: 

Memang dalam pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah dalam 

menanamkan budaya organisasi di SMK Negeri 9 Konsel ada beberapa hal 

yang menghambat pelaksanaan program kerjanya diantaranya adalah para 

guru di SMK Negeri 9 Konsel mayoritas berstatus honorer dan masih baru 

sehingga mereka harus beradaptasi dulu disekolah ini, hal tersebut 

menyulitkan bagi kepala sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-

norma budaya organisasi di SMK Negeri 9 Konsel. Kepla sekolah dalam 

kepemimpinannya selalu mengedepankan kepemimpinan kekeluargaan. 

Padahal dalam menanamkan budaya organisasi di SMK Negeri 9 Konsel tidak 

selama harus ditempuh dengan kepemimpinan kekeluargaan, terkadang ada 

beberapa aturan yang harus ditempuh dengan kepemimpinan otoriter
98

. 
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Abdul Kadir, Kepala SMK Negeri 9 Konsel, “Wawancara” Mowila 29 Agustus 2015 

98
Dewo Made Pratama, Guru SMK  Negeri  9  Konsel, “Wawancara”  Mowila 29 Agustus 

2015 
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Sehubungan dengan pernyataan unforman di atas informan lain juga 

menjelaskan bahwa: 

Yang menjadi kendala saya disini yaitu guru disini masih mayoritas honorer 

kemudian masih banyak guru yang mengajar bukan berlatar belakang 

pendidikan kemudian masih ada guru yang kurang disiplin kedisiplinan 

misalnya masih ada guru yang kadang-kadang datang terlambat, kemudian 

pada saat mengajar  masih ada yang mengajar sampai kelewatan waktunya
99

. 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat 

kepemimpinan kepala sekolah dalam menanamkan budaya organisasi sekolah 

yaitu para guru di SMK Negeri 9 Konsel mayoritas berstatus honorer yang 

belum lama mengajar di sekolah tersebut sehingga meraka harus 

menyesuaikan diri terlebih dahulu  dan masih banyak guru yang mengajar 

tidak memiliki latar belakang pendidikan, sehingga menyulitkan bagi kepala 

sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma budaya organisasi di 

SMK Negeri 9 Konsel. 
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Abdul Kadir, Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Konsel, “Wawancara” Mowila, 29 Agustus 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di SMK Negeri 9 Konsel, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Budaya organisasi yang ditanamkan di SMK Negeri 9 Konsel yaitu budaya 

disiplin, budaya musyawarah untuk mencapai mufakat, budaya saling 

menghargai sesama warga sekolah, budaya senyum dan sapa antar warga 

sekolah, dan budaya kekeluargaan. Namun yang paling terpenting yang 

ditanamkan yaitu budaya disiplin. Sedangkan nilai-nilai budaya organisasi 

yang ditanamkan oleh kepala sekolah ialah: nilai semangat, nilai 

kebersamaan, nilai keilmuan dan nilai keteladanan. 

2. Kebijakan-kebijakan kepala sekolah dalam membangun budaya orrganisasi di 

SMK Negeri 9 Konsel adalah melakukan sosialisasi budaya organisasi bagi 

seluruh anggota organisasi yang ada di SMK Negeri 9 Konsel hal tersebut 

merupakan proses meninkatkan pengetahuan dan pemahaman personal 

sekolah yang terdiri guru dan karyawan tentang unsur-unsur budaya 

organisasi yang lebih mengarah pada perluasan informasi tentang budaya 

organisasi sosialisasi budaya organisasi oleh kepala sekolah dengan berbagai 

cara rapat-rapat, monitoring dan evalusi serta memelihara budaya organsasi. 

3. Faktor pendukung dalam menanamkan budaya organisasi di SMK Negeri 9 

Konsel adalah tepeliharanya nilai-nilai budaya organisasi dengan
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mengesampingkanper bedaan budaya lokal yang ada demi memajukan SMK 

Negeri 9 Konsel serta guru yang mempunyai loyalitas yang tinggi, siswa yang 

masih polos dan belum banyak pengaruh, dan warga masyarakat yang 

berpartisipasi aktif dalam pendanaan. Sedangkan faktor penghambat 

kepemimpinan kepala sekolah dalam menanamkan budaya organisasi sekolah 

yaitu para guru di SMK Negeri 9 Konsel mayoritas berstatus honorer, sehingga 

menyulitkan bagi kepala sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma 

budaya organisasi di SMK Negeri 9 Konsel 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti 

dapat memberikan masukan atau saran kepada: 

1. Kepala SMK Negeri 9 Konsel sebagai manajer dan lider suatu lembaga 

pendidikan hendaknya selalu melakukan public relasion dengan masyarakat 

terutama dengan seluruh komponen yang mempunyai keterkaitan dengan 

lembaga yang dipimpinnya dalam mengembangkan budaya organisasi.  

2. Kepala SMK Negeri 9 Konsel agar tetap memberikan peluang dan motivasi 

kepada guru untuk selalu meningkatkan kinerjanya dalam upaya 

meningkatkan budaya organisasi. 

3. Para guru agar senantiasa memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu 

berusaha menjadi yang terbaik dengan memperlihatkan ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotor. 
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4. Lembaga yang berwenang dengan adanya Budaya organisasi agar terus 

member perhatian secara serius terhadap pembinaan sekolah agar peningkatan 

sekolah bisa terwujud. 

5. Hendaknya skripsi ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam Budaya 

organisasi agar penerapannya nanti dapat berjalan dengan baik. 

6. Bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian terkait dengan budaya 

organisasi agar dapat menjadikan skripsi ini sebagai reverensi dalam 

penelitiannya. 
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7. Lembaga yang berwenang dengan adanya Budaya organisasi agar terus 

member perhatian secara serius terhadap pembinaan sekolah agar peningkatan 

sekolah bisa terwujud. 

8. Hendaknya skripsi ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam Budaya 

organisasi agar penerapannya nanti dapat berjalan dengan baik. 

9. Bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian terkait dengan budaya 

organisasi agar dapat menjadikan skripsi ini sebagai reverensi dalam 

penelitiannya. 
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Lampiran1 Acuan Wawancara 

ACUAN WAWANCARA 

BUDAYA ORGANISASI DI SMK NEGERI 9 KONSEL  

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

 

GURU (WAWANCARA DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 24 DAN 26 

JUNI, 29 DAN 31 AGUSTUS 2015) 

1. Budaya organisasi apa saja yang diterapkan oleh kepala sekolah di SMK Negeri 9 

Konsel? 

 

Budaya disiplin, yang mana hal ini dilakukan oleh kepala sekolah apabila ada 

guru yang datang terlambat maka kepala sekolah menulis dalam secarik kertas 

yang berisi tulisan “sudahkah anda datang tepat waktu” dan kemudian kepala 

sekolah menyimpan kertas tersebut di meja guru yang datang terlambat. 

Budaya musyawarah. yang mana hal ini dilakukan oleh kepala sekolah dengan 

cara memberi kebebasan kepada guru dalam mengemukakan pendapat. 

Dengan mengembangkan inisistif individu akan memiliki guru kreatif dan 

inovatif dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga akan memajukan 

sekolah.( wawancara dewo made pratama) 

 

2. Usaha yang dilakukan kepala sekolah dalam menerapkan budaya organisasi di 

.SMK Negeri 9 Konsel? 

 

Kami mengadakan rapat guna membahas program mingguan progaram semester 

dan progaram tahunan. Untuk progaramrapat mingguan yaitu dengan mengvalusi 

seluruh kegiatan baik kegiatan administrasi maupun kegiatan proses belajar 

mengajar dan selanjutnya kami mendesain program pembelajaran menggu depan 

unuk lebih baik lagi. Sedangkan program rapat semester itu kami adakan setiap 

enam bulan sekali atau persemester dalam rapat ini kami mengevalusi seluruh 

kegiatan selama 6 bulan dan kami membahas mengenai kegiatan ekstar kurikuler 

siswa sampai pada progaram pembelajaran yang kan berlagsung selam satu 

semester yang akan datang. Sedangkan rapat tahunan kami membahas tentang 

iuran komite, ujian nasioanal siswa, PKI (Praktek Kerja Industri) dalam kegiatan 

ini biasanya kemi mengundang orang tua siswa untuk membahas secara bersama-

sama 

 

3. Faktor pendukung dalam menerapkan budaya organisasi di .SMK Negeri 9 

Konsel? 

 

Semua unsur baik itumasyarakat, 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 
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bertanggung jawab juga atas berjalannya proses pendidikan di SMK Negeri 9 

Konsel. 

 

4. Faktor penghambat dalam menerapkan budaya organisasi di .SMK Negeri 9 

Konsel? 

 

Memang dalam pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah dalam menanamkan 

budaya organisasi di SMK Negeri 9 Konsel ada beberapa hal yang menghambat 

pelaksanaan program kerjanya diantaranya adalah para guru di SMK Negeri 9 

Konsel mayoritas berstatus honorer, sehingga menyulitkan bagi kepala sekolah 

dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma budaya organisasi di SMK 

Negeri 9 Konsel. Kepla sekolah dalam kepemimpinannya selalu mengedepankan 

kepemimpinan kekeluargaan. Padalah dalam menanamkan budaya organisasi di 

SMK Negeri 9 Konsel tidak selama harus ditempuh dengan kepemimpinan 

kekeluargaan, terkadang ada beberapa aturan yang harus ditempuh dengan 

kepemimpinan otoriter. 

 

5. Upaya apa saja yang dilakukan kepala sekolah dalam mengatasi hambatan dalam 

menerapkan budaya organisasi di .SMK Negeri 9 Konsel? 

 

Kepala sekolah dalam mengatasi hambatan dalam menerapkan budaya organisasi 

yaitu, melakukan sosialisasi kemudian melakukan pembinaan apakah pembinaan 

itu sifatnya khusus maupun umum, kemudian status guru dihadapan keplala 

sekolah itu sama  

 

6. Budaya organisasi apa saja yang paling menonjol di SMK Negeri 9 Konsel di 

bandingkan dengan sekolah yang 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 supervisi setiap saat, dimana bila kepala sekolah mengetahui 

siswa di luar kelas pada saat jam pelajaran, kepala sekolah selalu menegurnya 

 

7. Apa Hasil dari menerapkan budaya organisasi di .SMK Negeri 9 Konsel? 

 

Nilai-nilai  semangat dapat di lihat dari adanya koordinasiantara guru dan staf. 

Adanya komunikasi dan berusaha menjalankan pekerjaan dengan tepat waktu dan 

sesuai dengan sasaran yang inigin di tempuh. Nilai integritas yaitu dengan melakukan 

pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga progaram-progaram yang 

sudah di tentukan oleh sekolah dan sudah disepakati bersama akan lebih terarah dan 

lebih maksimal  dalam menegerjakannya. Nilai kebersamaan yaitu sikap peduli 
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dengan sesama guru dan pegawai, atasan  maupun siswa. Pada dasarnya dari nilai 

kebersamaan dapat ditanamkan nilai saling tolong menolong, salang menghargai, 

saling menghormati dan yang mana kita disini tergabung dari beberapa suku dan 

agama, nilai keteladanan dapat menjadi acuan siswa untuk berprilaku. 

8. Apa saja nilai-nilai yang selalu ditekankan oleh kepala sekolah di SMK Negeri 9 

Konsel? 

 

Nilai-nilai yang paling ditekankan oleh kepala sekolah yaitu nilaiketeladanan 

dimana setiap aktivitas yang ada disekolah selalu ditekankan oleh kepala sekolah 

untuk memberikan contoh yang baik kepada siswa agar siswa mampu 

mempraktekan dengan baik. Baik itu disekolah dirumah maupun dimasyarakat. 

 

9. Hal apa saja yang dilakukan pihak pimpinan ketika ada pegawai yang bertindak 

dan berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diajarkan di 

lingkungan SMK Negeri 9 Konsel? 

 

Mendaptkan sanksi berupa teguran baik berupa teguran lisan maupun teguran 

adminisatrasi, namun ada hal yang unik disekolah ini dimana kepala sekolah 

ketika ada guru yang sering terlambat kepla sekolah menulis kata-kata dikertas 

“sudah tepat waktukah anda datang?” lalu tulisan itu disimpan diatas meja guru 

yang bersangkutan, sedangkan yang menadapat teguran administrasi secara 

formal belum ada karena belum ada guru yang melanggar atauran yang begitu 

berat. 

 

10. Apa saja kendalanya dalam kegiatan tersebut? 

 

Memang dalam pelaksanaan kepemimpinan kepala sekolah dalam menanamkan 

budaya organisasi di SMK Negeri 9 Konsel ada beberapa hal yang menghambat 

pelaksanaan program kerjanya diantaranya adalah para guru di SMK Negeri 9 

Konsel mayoritas berstatus honorer, sehingga menyulitkan bagi kepala sekolah 

dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma budaya organisasi di SMK 

Negeri 9 Konsel. Kepla sekolah dalam kepemimpinannya selalu mengedepankan 

kepemimpinan kekeluargaan. Padahal dalam menanamkan budaya organisasi di 

SMK Negeri 9 Konsel tidak selama harus ditempuh dengan kepemimpinan 

kekeluargaan, terkadang ada beberapa aturan yang harus ditempuh dengan 

kepemimpinan otoriter 

11. Kepercayaan seperti apa yang diajarkan terkait dengan pekerjaan? 

 

Membentuk kepanitiaan untuk penyelenggaraan kegiatan kegiatan ujian nasional 

semua guru dilibatkan bukan hanya guru yang mendapatkan SK hanya formalitas 

tetapi untuk kesuksesan penyelenggaraan tersebut semua guruharus terlibat. 

Pembiaan apel pagi/aupacara bendera biasa guru diberi kepercayaan untuk 

memnajadi pmbina upacara ketika kepala sekolah tidak ada di sekolah. 



92 
 

 

12. Harapan dan cita-cita kepala sekolah setelah menerapkan budaya organisasi di 

SMK Negeri 9 Konsel? 

 

Kepercayaan masyarakat semakin meningkat demi memajukan nilai-nilai budaya 

organisasi SMK Negeri 9 Konsel, kemudian kinerja guru semakin meningkat dan 

dapat membina siswa untuk mencapai prestasi baik prestasi akademik maupun 

non akademik. 
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Lampiran 2 Data InformanPenelitian 

DATA INFORMAN PENELITIAN 

BUDAYA ORGANISASI DI SMK NEGERI 9 KONSEL  

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

 

 

No Nama Jabatan 

1 
A. Budi Bakti Nur 

Guru SMK Negeri9 Konsel 

2 
Abdul Kadir M.Pd 

Kepala SMK Negeri 9 Konsel 

3 
Agus Komang Wijaya 

Kepala Prodi Tkj/Guru SMK Negeri 9 

Konsel 

4 
Anti Lasmini 

Kepala Tata Usaha/Guru SMK Negeri9 

Konsel 

5 
Arjuna 

KetuaOsis/Siswa SMK Negeri 9 Konsel 

6 
Chelly Nursalny 

Guru SmkNegeri 9 Konsel 

7 
Dewo Made Pratama 

WakaHumas/Guru SMK Negeri9 Konsel 

8 
Ervi 

KepalaProdi TPH/Guru SMK Negeri9 

Konsel 

9 
Gede Andrean Semata Bhawa 

Guru SMK Negeri9 Konsel 

10 
Hasrin 

Guru SMK Negeri 9 Konsel 

11 
I Ketut Weti 

WakaKurikulum/Guru SMK Negeri9 

Konsel 

12 
I Putu Suardana 

Wakasek/Guru SMK Negeri9 Konsel 

13 
Rosdiana Tamrin 

Guru SMK Negeri 9 Konsel 

14 
Sumardin Gaffar 

Guru SMK Negeri 9 Konsel 

15 
Wa Ode Jumiati 

Guru SMK Negeri 9 Konsel 
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Lampiran 3 Keadaan  Siswa SMK Negeri 9 Konsel 

DATA KEADAAN SISWA SMK NEGERI 9 KONSEL 

BUDAYA ORGANISASI DI SMK NEGERI 9 KONSEL  

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

 

NO JURUSAN KELAS 

JENIS KELAMIN 
JUMLA

H LAKI-

LAKI 
PEREMPUAN 

1 
Agribisnis tanaman 

pangan&hortikultura 

X 21 orang 8 orang 29 

XI 17orang 10 orang 37 

XII 19 orang 5 oarang 24 

2 
Teknik komputer dan 

jaringan 

X 28 orang 23 orang 51 

XI 20 orang 16 orang 36 

XII 24 orang 22 orang 46 

Jumlah  223 
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Lampiran 4 Keadaan Guru SMK Negeri 9 Konsel 

DATA KEADAAN GURU SMK NEGERI 9 KONSEL 

BUDAYA ORGANISASI DI SMK NEGERI 9 KONSEL  

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

 

 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 
Jabatan 

Status 

PNS GTT 

1 Abdul kadir, S.Pd, M.Pd. L Kepla Sekolah   

2 I putu suardana, S.Pd L 
Wakil Kepala 

Sekolah 
  

3 I Ketut weti,S.Pd L Guru   

4 Sumardin gaffar, S.Pd L Guru   

5 Jungkarnain labudu, A. M.Pd L Guru   

6 Rosdiana tamrin, S.Pd P Guru   

8 Asnani, S.Pd P Guru   

9 Wa ode Jumiati, S. Pd P Guru   

10 Rai sujana, S.Pd L Guru   

11 Joko pramono, S.Pd.I L Guru   

 Hasrin, S.Pd.I L Guru   

12 Dewo made pernata S.Ag L Guru   

13 Juniati  S.Pd P Guru   

14 ALI yakup S.Pd L Guru   

15 A. bakti Nur, S.Si L Guru   

16 ChellyNursalny, SP P Guru   

17 Kadekariati, S.Pd P Guru   

18 I gustiayupuspadewi, S.Pd P Guru   

19 Aniasrita, A.Ma P Guru   

20 Ervi, S.TP P Guru   

21 Irawati, S.Pd P Guru   

22 Anti lasmini, S. Sos P Guru   
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Lampiran 5 Keadaan Sarana Dan Prasarana SMK Negeri 9 Konsel 

DATA KEADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK NEGERI 9 KONSEL 

BUDAYA ORGANISASI DI SMK NEGERI 9 KONSEL  

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

 

 

No Nama/JenisSarana Jumlah Ket 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 
 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

14 

15 

Luas Tanah 

Lahanpraktek 

JumlahGedung 

RuangBelajar 

Perpustakaan 

Laboratorium 

 Ipa 

 Komputer 

 Pertanian 

RuangKepalaSekolah 

Ruang Guru 

Ruang Tata Usaha 

GedungKeterampilan 

RuangSerbaGuna 

TempatIbadah 

 Islam 

 Kristen 

 Hindu 

Gudang 

KamarMandi /(Wc) 

      24.998M
2 

      5000
2 

      10 Unit 

      7  Ruang 

      1 Unit 

 

1. Unit 

1. Unit 

1. Unit 

2. Ruang 

1. Ruang 

1. Ruang 

1. Gedung 

1. Ruang 

 

1. Unit 

1.  Unit 

1. Unit 

1. Unit 

3 Kamar 

Ada 

Ada 

Baik 

Baik 

Baik 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 
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Lampiran 6  Sruktur Organisasi SMK Negeri9 Konsel 

DATA SRUKTUR ORGANISASI SMK NEGERI 9 KONSEL 

BUDAYA ORGANISASI DI SMK NEGERI 9 KONSEL  

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Dokumen: Kantor SMK Negeri 9 Konsel. 

Kepalasekolah 

Abdul kadir, M.Pd 

Wakasek 

I PutuSuardana, S. Pd 

Wakakurikulum 

I ketutweti, S.Pd 

Ka. Tata usaha 

Anti lasmini, S. sos 

Wakahumas 

Dewo made pramata, S.Ag 
Wakakesiswaan 

Ali yaqup, S.Pd 

Koord 7k 
Anti lasmini, S.S0s 

I ketutweti ,S.Pd 

Dewo made pramata, S.Ag 

Pembantu B sekolah 

Made sumardiasa,S.Pd 

Komitesekolah 

Alimudin 

 

Koordperpustakaan 

Anti lasmini, S.sos 

Koordlebbahasa 

Asmini, S.Pd 

KoordlebKomputer 

Iputupandayuna 

Koorlebfisika/k/b 

I putusuardana, S.Pd 

KaprodiTPH 

Eravi, S.TP 

  

Koordosis 

Asmini, S. Pd 

 

Koor. BK 

Jumiati, S.Pd 

Kord.Pramuka/PMR 

Jokopramono, S.Pd.I 

 

Koord.Kesenian 
Asnani, S.Pd 

Kaprodi TKJ 

Aguskomangwijaya, S.Kom 

Walikelas XI 1 TKJ Walikelas X 1 TPH Walikelas X 2 TKJ Walikelas XI 2 TKJ 

WaliKelas XI 1 TPH 

WalikelasX 1TKJ 
 

WaliKelasXII  1 TKJ WaliKelas XII 2 TKJ WaliKelasXII 1 TPH 
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Lampiran 3 Dokumentasi Lokasi Penelitian 

BUDAYA ORGANISASI DI SMK NEGERI 9 KONSEL  

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rapat guru yang dipimpin oleh kepala sekolah            

sebagai bentuk penikatan kerja guru yang dipimpin     

 langsung oleh kepla sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan praktek siswa TKJ yang dilengkapi fasilitar komputer sebaga bentuk implementasi 

nilai-nilai keilmuan dan lomba fokal grup siswa SMK Negeri 9 Konsel. 

  

kegiatan keagamaan dengan menggunakan  

pakaian kebesaran masing masing sebagai  

     bentuk toleransi antar beragama di SMK 

Negeri 9 Konsel 
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Sarana pendukung laboratorium lapangan danKegiatan praktek laboratorium lapangan 

sisiwa TPH smk negeri 9 konsel sabagai bentuk komunikasi aktif antara siswa 

dengan guru. 

 

 


