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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Iklim organisasi merupakan lingkungan manusia yang didalamnya 

para pegawai suatu organisasi melakukan pekerjaan mereka.Iklim organisasi 

menyangkut semua lingkungan yang ada atau yang dihadapi oleh pegawai 

yang berada dalam suatu organisasi yang mempengaruhi pegawai dalam 

melaksanakan kegiatan organisasinya karena lingkungan yang baik secara 

langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi iklim organisasi. 

Disamping itu sebagai sistem, organisasi akan berinteraksi dengan 

llingkungannya.

Setiap organisasi memiliki cara tersendiri dalam menyajikan 

usahanya. Oleh karena itu, suatu organisasi mempunyai iklim berbeda dengan 

organisasi lainnya.Iklim dapat bersifat menekan, netral atau dapat pula 

bersifat mendukung, tergantung bagaimana mengaturnya, karena itu setiap 

organisasi selalu mempunyai iklim kerja yang unik.Organisasi cenderung 

menarik dan mempertahankan orang-orang yang sesuai dengan iklimnya, 

sehingga dalam tingkatan tertentu polanya dapat langgeng.1

Sekolah sebagai organisasi merupakan kumpulan yang terdiri dari 

beberapa orang guru dan staf yang memiliki visi misi  yang sama. Dalam 

sekolah terdiri dari berbagai unsur didalamnya yang memiliki keterkaitan 

antara yang satu dengan yang lainnya.Unsur yang dimaksud yaitu kepala 

                                                          
1Alvin S. Ritonga, Definisi Iklim Organisasi, (Online), http ://vinspirations. blogspot 

.co.id/2009/06/definisi-iklim-organisasi. html, Diakses Kamis, 04 Februari 2016.
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sekolah (leader), para guru (lowyer), kesemuanya itu memiliki keterkaitan 

dalam rangka mencapai tujuan sekolah.Jika salah satu unsur sekolah tersebut 

ada yang tidak memiliki kinerja sesuai proporsi yang diamanahkan, maka 

tujuan dari sekolah tersebut akan sulit untuk tercapai.

Organisasi tentunya memiliki langkah-langkah tersendiri, sehingga 

nantinya program tersebut dapat terakreditasi atau diakui pada 

pelaksanaan.Dalam pelaksanaan program tentunya ada sebuah rencana awal 

yang begitu matang untuk menentukan bagaimana organisasi 

kedepannya.Karena banyak organisasi yang mengalami stagnant diakibatkan 

karena tidak adanya rumusan yang jelas tentang pelaksanaan kinerja.

Keberhasilan pada sebuah organisasi tentunya dipengaruhi sejauh 

mana kinerja unsur organisasi tersebut. Karena setiap organisasi, ada 

organisasi yang dipandang publik sebagai organisasi kecil, tetapi terasa besar 

ketika mereka kreatif dan banyak membuktikan kepada publik akan langkah 

nyata (real) dalam aktivitas keseharian sebut saja dengan aktivitas sosial. 

Tetapi sebaliknya pula ada organisasi besar dimata publik, tapi tidak ada 

langkah yang mengarah ke program-program yang telah dibuat atau tidak 

sesuainya program yang dirancang dengan kebutuhan.

Kinerja guru berkaitan dengan prestasi yang dicapai guru dalam 

melaksanakan tugasnya, karena makin baik kinerja seorang guru akan 

tercermin dari sikap tekun dan sungguh-sungguh dalam menjalankan 

tugasnya. Kinerja guru sangat berkaitan erat dengan proses pembelajaran, 

karakter guru, serta kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran yang 
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meliputi persiapan yang dilakukan guru dalam mengajar, penggunaan  media 

dan metode pembelajaran yang tepat, pengeloalaan kelas,komunikasi dalam 

pembelajaran, serta pelaksanaan evaluasi. Untuk menciptakan kinerja guru 

yang baik, tentu membutuhkan segala sumber daya yang memadai untuk 

memenuhi kebutuhan guru, serta membutuhkan situasi yang nyaman dan 

aman agar guru dapat merasa tenang dan puas dengan tugas dan 

keberadaanya.Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah iklim 

organisasi.Iklim organisasi menentukan kondisi serta situasi sekolah yang 

dihadapi oleh guru.Makin kondusif iklim organisasi suatu sekolah maka 

makin nyaman bagi guru untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 

Kepemimpinan kepala sekolah yang bersahabat, biasa beradaptasi dengan 

guru, penuh pengertian, simpati dan percaya dengan guru akan dapat 

menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif yang membuat guru merasa 

terpanggil untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam 

melaksanakan tugas sebagai guru kadang terjadi kejenuhan dalam 

melaksanakan tugas, hal ini dapat terjadi karena adanya iklim atau keadaan di 

sekolah kurang menyenangkan. Jika hal ini terjadi kontak antara siswa dan 

guru  tidak ada kebersamaan.

Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja para guru sangatlah 

ditentukan oleh iklim organisasi yang ada di sekolah, oleh karena itu perlu 

adanya kerja keras agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak pernah 

terjadi.Untuk dapat menghadapi tantanggan tersebut, kepala sekolah sebagai 

pemimpin pendidikan hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk memberikan 
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kepuasan yang baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dengan 

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan 

pelayanan teknis terhadap para personilnya. Hal tersebut sebagaimana 

dikemukakan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab XI Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

Pasal 39 Ayat 1, bahwa :Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan 

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan tehnis 

untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan2.

Bagaimanapun halnya bagi para guru dalam menjalankan tugasnya 

membutuhkan bantuan orang lain dalam hal memecahkan masalah-masalah 

yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Guru mengharapkan 

apa dan bagaimana memberi pengalaman belajar yang sesuai dengan 

kebutuhan anak dan masyarakat yang sedang berkembang. Tentunya, 

diperlukan hubungan timbal balik antara faktor-faktor pribadi, sosial dan 

budaya yang berhubungan dengan sikap individu dan kelompok dalam 

lingkungan sekolah yang tercermin dari  suasana hubungan kerjasama yang 

harmonis dan kondusif antara kepala sekolah dengan guru, antara guru 

dengan guru lainnya, antara guru dengan pegawai sekolah dan keseluruhan 

komponen itu harus menciptakan hubungan dengan peserta didik sehingga 

tujuan pendidikan dan pengajaran tercapai. Program pendidikan yang telah 

direncanakan akan terlaksana dengan baik jika iklim kerja tersebut terpenuhi 

dengan baik.

                                                          
2Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, (Jakarta: Direktorat 

Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006), h. 27
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Berdasarkan pengamatan awal peneliti di MTs Al-Khairaat Kendek 

Kecamatan Batara Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah

diketahui bahwa terdapat permasalahan dari segi kinerja guru yang belum 

maksimal.Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan silabus yang dibuat 

oleh sebagian guru masih belum sesuai dengan situasi dan kondisi peserta 

didik yang diajarnya.Selain itu, sebagian guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran pun masih menggunakan media dan metode pembelajaran yang 

kurang bervariasi3.

Sedangkan mengenai iklim organisasi sekolah sering terganggu oleh 

hal-hal yang bersifat hubungan antar guru, tanggung jawab kerja, dan kerja 

sama antar guru yang positif seringkali terabaikan dalam kegiatan 

pengawasan sekolah. Kemudian, pelatihan dan pendidikan di MTs Al-

Khairaat Kendek Kecamatan Batara Kabupaten Banggai LautProvinsi 

Sulawesi Tengah belum terlaksana secara merata, tidak semua guru 

mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan seminar, pelatihan karya 

ilmiah, atau penataran.Padahal sekolah sangat membutuhkan kesempatan 

tersebut untuk berkembang lebih baik dan berprestasi.Ditambah lagi letak 

sekolah yang jauh dari pemukiman warga sehingga membuat para guru 

khususnya guru baru sulit untuk beradaptasi dengan iklim sekolah tersebut. 

Bertolak dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Iklim Organisasi Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

di MTs Al-Khairaat Kendek Kecamatan Batara Kabupaten Banggai 

                                                          
3 Yuslin Alapi, S.Pd, Selaku Guru Matematika MTs Al-Khairaat Kendek, Wawancara, 

(Kendek : 8 Mei 2016).
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LautProvinsi Sulawesi Tengah” yang secara tehnis pengumpulan data  

lapangan digunakan angket (quesioner), pembahasannya lebih difokuskan 

pada perhitunngan secara statistik melalui angka-angka yang didapat di 

lapangan. Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang 

bertujuan mengetahui apakah ada Pengaruh Iklim Organisasi Sekolah 

Terhadapa Kinerja Guru di MTs Al-Khairaat Kendek Kecamatan Batara 

kabupaten Banggai LautProvinsi Sulawesi Tengah.

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

a. Iklim Organisasi MTs Al-Khairaat Kendek Kec. Batara Kab. Banggai 

LautProvinsi Sulawesi Tengah.

b. Kinerja Guru MTs Al-Khairaat Kendek Kec. Batara Kab. Banggai 

LautProvinsi Sulawesi Tengah.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah gambaran Iklim Organisasi MTs Al-Khairaat Kendek 

Kec. Batara Kab. Banggai LautProvinsi Sulawesi Tengah.

b. Bagaimanakah Kinerja Guru MTs Al-Khairaat Kendek Kec. Batara 

Kab. Banggai LautProvinsi Sulawesi Tengah.
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c. Apakah ada pengaruh Iklim Organisasi terhadap Kinerja Guru MTs Al-

Khairaat Kendek Kec. Batara Kab. Banggai LautProvinsi Sulawesi 

Tengah.

C. Hipotesis

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka peneliti mengajukan 

hipotesis bahwa Iklim Organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru di Guru 

MTs Al-Khairaat Kendek kec.batara kab.banggai lautProvinsi Sulawesi 

Tengah dengan asumsi bahwa semakin kondusif iklim organisasi

sekolahmaka semakin baik kinerja guru untuk melaksanakan tugasnya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui Iklim Organisasi di MTs Al-Khairaat Kendek Kec. 

Batara Kab. Banggai LautProvinsi Sulawesi Tengah.

b. Untuk mengetahui kinerja guru di MTs Al-Khairaat Kendek Kec. Batara 

Kab. Banggai LautProvinsi Sulawesi Tengah.

c. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Iklim Organisasiterhadap 

kinerja guru di MTs Al-Khairaat Kendek Kec. Batara Kab. Banggai 

LautProvinsi Sulawesi Tengah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai studi komparasi (perbandingan) terhadap teori yang telah ada 

sebelumnya, baik yang berkaitan dengan Iklim Organisasi Sekolah atau 

Kinerja Guru.



8

b. Untuk menambah wawasan keguruan bagi tenaga 

pendidik/kependidikan ataupun calon pendidik/kependidikan, tentang 

masalah iklim organisasi sekolah dan pengaruhnya terhadap kinerja 

guru.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan 

sebagai berikut:

a. Sebagai bahan informasi maupun masukkan bagi para kepala sekolah 

dan guru, maupun pihak-pihak terkait serta masyarakat luas pada

umumnya mengenai pentingnya iklim organisasi sekolah dalam 

mempengaruhi kinerja guru.

b. Sebagai karya Program Studi Manejemen Pendidikan Islam (MPI) 

untuk menambah Khasanah Perpustakaan IAIN Kendari dan sebagai 

referensi bagi generasi selanjutnya.

c. Untuk pengembangan penelitan yang relevan.

F. Defenisi Oprasional

Dalam upaya menghindari kesalahan persepsi mengenai judul 

penelitian ini, maka dibutuhkan penjabaran definisi operasional judul, sebagai 

berikut:

1. Iklim organisasi adalah suasana dalam suatu organisasi sekolah yang 

diciptakan oleh pola hubungan antar pribadi (interpersonal relationship) 

yang berlaku. Pola hubungan ini bersumber dari hubungan antar guru 

dengan guru lainnya atau hubungan antar pemimpin dengan guru.
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2. Kinerja Guru adalah hasil pencapaian seorang Guru dalam melaksanakan 

tugas sebagai tenaga pendidik di sekolah dan tugas tambahan lain yang 

diberikan oleh kepala sekolah.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakekat Iklim Organisasi

1. Deskripsi Iklim Organisasi

Sunyoto menjelaskan bahwa “Organisasi adalah suatu bentuk kerja 

sama manusia untuk pencapaian tujuan bersama”.1Iklim organisasi adalah 

serangkaian perasaan dan persepsi dari berbagai pihak yang bekerja dari 

waktu ke waktu dan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Defenisi iklim 

organisasi setiap organisasi memiliki cara tersendiri dalam menyajikan 

usahanya. oleh karena itu, suatu organisasi mempunyai iklim berbeda dengan 

organisasi lainnya. Iklim dapat bersifat menekan, netral atau pula dapat 

bersifat mendukung, tergantung bagian mengaturnya, karena itu setiap 

organisasi selalu mempunyai iklim kerja yang unik.Hasibuan menyebutkan 

bahwa “Organisasi cenderung menarik dan mempertahankan orang-orang 

yang sesuai dengan iklimnya, sehingga dalam tingkatan tertentu polanya 

dapat langgeng”.2 Tagiuri dan Letwin mengungkapkan bahwa iklim 

organisasi merupakan kualitas lingkungan internal organisasi yang secara 

relatif secara berlangsung, dialami oleh anggota organisasi, mempengaruhi 

perilaku mereka dan dapat dilukiskan dalam pengertian satu set karakteristik 

atau sifat organisasi.3 Sementara itu Stringer mendefenisikan iklim organisasi 

sebagai “…collection and pattern of enviromental determinant of aroused 

                                                          
1 Danang Sunyoto, Teori Kuesioner dan Analisis Data Sumber Daya Manusia (Praktik 

Penelitian), (Yogyakarta: CAPS, 2012), h. 51.
2 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 118.
3Tagiuri dan Letwin, Organizational Climate, Exploration of a Concept, International 

Businnes and Economics Research Journal Volume 2, h. 10.


