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ABSTRAK 

 

Dalam dunia bisnis yang dinamis saat ini, mendapatkan keunggulan 

kompetitif adalah salah satu kuncinyatujuan untuk keberhasilan suatu organisasi. 

Sejumlah organisasi mengakui ini sebagai milik merekaaspirasi tertinggi untuk 

bertahan hidup dalam industri yang agresif. 

Populasi pada penelitian ini adalah sejumlah guru di Madrasah Aliyah 

Negeri Kendal.Populasi dalam penelitian ini sejumlah 72 guru.Sampel adalah 

sebagian atau wakil yang diteliti dalam populasi.Sampel ditetapkan sebanyak 72 

guru. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling sensus yaitu 

teknik sampling yang menggunakan populasi sebagai sampel.Alat analisis  yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Hasil analisis dapat disimpulkan, bahwa Budaya organisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap motivasi berprestasi islami. Hal ini dapat diartikan 

bahwa semakin tinggi budaya organisasi maka motivasi berprestasi islami akan 

mengalami peningkatan. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen pemimpin. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

budya organisasi maka komitmen pemimpin akan mengalami peningkatan. 

Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Hal 

ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi budaya organisasi maka kinerja guru 

akan mengalami peningkatan.Motivasi berprestasi islami berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

motivasi berprestasi islami maka kinerja guru akan mengalami peningkatan. 

Komitmen pemimpin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. 

Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi komitmen pemimpin maka kinerja 

guru akan mengalami peningkatan. 

 

Kata Kunci: Kinerja Guru, Budaya Organisasi, Motivasi Berprestasi Islami, 

Komitmen Pemimpin  
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ABSTRACT 

 

 In today's dynamic business world, gaining competitive advantage is one 

of the keys to the success of an organization. A number of organizations recognize 

this as belonging to their highest aspirations to survive in an aggressive industry. 

 The population in this study were a number of teachers at the Kendal 

State Islamic Senior High School. The population in this study was 72 teachers. 

Samples were partially or representative of those studied in the population. The 

sample is 72 teacher. The sampling technique used is census sampling technique 

that is a sampling technique that uses the population as a sample. The analytical 

tool used is multiple linear regression analysis. 

 The results of the analysis can be concluded, that organizational culture 

has a positive and significant effect on Islamic achievement motivation. This can 

be interpreted that the higher the organizational culture, the Islamic achievement 

motivation will increase. Organizational culture has a positive and significant 

effect on leader commitment. This can be interpreted that the higher the 

organization, the commitment of leaders will increase. Organizational culture has 

a positive and significant effect on teacher performance. This can be interpreted 

that the higher the organizational culture, the teacher's performance will 

increase. Motivation for Islamic achievement has a positive and significant effect 

on teacher performance. This can be interpreted that the higher Islamic 

achievement motivation, the teacher's performance will increase. Leader 

commitment has a positive and significant effect on teacher performance. This can 

be interpreted that the higher the commitment of the leader, the teacher's 

performance will increase. 

 

Keywords: Teacher Performance, Organizational Culture, Islamic Achievement 

Motivation, Leader Commitment 
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