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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah sebagai organisasi pendidikan menjadi tempat berlangsungnya 

proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. 

Keberhasilan tujuan pendidikan di sekolah tergantung pada sumber daya manusia 

yang ada di sekolah tersebut yaitu kepala sekolah, guru, siswa, pegawai tata 

usaha, dan tenaga kependidikan lainnya.1 Iklim kerja merupakan kondisi yang 

sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar karena dengan iklim kerja 

yang baik sangat membantu terlaksananya kegiatan pembelajaran, sehingga sangat 

penting kiranya guru memformulasikan sebuah kondisi yang kondusif secara 

efektif dan berkesinambungan. 

Selain itu iklim kerja menurut UU. RI No. 9/1995 adalah kondisi yang 

diupayakan oleh pihak pengambilan keputusan berupa penetapan peraturan dan 

kebijakan disetiap kegiatan perusahaan agar setiap staff memperoleh kesempatan 

yang sama dan dukungan bekerja yang seluas-luasnya sehingga menjadi pekerja 

yang tangguh dan mempunyai kinerja yang tinggi.

Individu dalam suatu organisasi menganggap iklim kerja merupakan 

sebuah atribut, dimana atribut ini digunakan dalam perwujudan bagi keberadaan 

mereka didalam organisasi. Iklim kerja berada pada tingkat individu dan 

                                                            
1Astrid Permata Sari, Kontribusi Iklim Kerja terhadap Kreatifitas Guru, Jurusan 

Administrasi Pendidikan FIP UNP, Volume 3, Nomor 1, Juni 2015, Bahan Manajemen 
Pendidikan, Jurnal Administrasi Pendidikan, h. 739-759
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BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Sekolah sebagai organisasi pendidikan menjadi tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan tujuan pendidikan di sekolah tergantung pada sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut yaitu kepala sekolah, guru, siswa, pegawai tata usaha, dan tenaga kependidikan lainnya.[footnoteRef:2] Iklim kerja merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar karena dengan iklim kerja yang baik sangat membantu terlaksananya kegiatan pembelajaran, sehingga sangat penting kiranya guru memformulasikan sebuah kondisi yang kondusif secara efektif dan berkesinambungan.  [2: Astrid Permata Sari, Kontribusi Iklim Kerja terhadap Kreatifitas Guru, Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNP, Volume 3, Nomor 1, Juni 2015, Bahan Manajemen Pendidikan,  Jurnal Administrasi Pendidikan, h. 739-759] 


	Selain itu iklim kerja menurut UU. RI No. 9/1995 adalah kondisi yang diupayakan oleh pihak pengambilan keputusan berupa penetapan peraturan dan kebijakan disetiap kegiatan perusahaan agar setiap staff memperoleh kesempatan yang sama dan dukungan bekerja yang seluas-luasnya sehingga menjadi pekerja yang tangguh dan mempunyai kinerja yang tinggi.

	Individu dalam suatu organisasi menganggap iklim kerja merupakan sebuah atribut, dimana atribut ini digunakan dalam perwujudan bagi keberadaan mereka didalam organisasi. Iklim kerja berada pada tingkat individu dan organisasi, disaat iklim kerja masuk pada tatanan individu, maka hal ini disebut iklim psikologikal, sedangkan apabila penilaian terhadap iklim tersebut telah dirasakan oleh banyak individu didalam sebuah organisasi maka akan disebut iklim organisasi. Setiap organisasi memiliki iklim kerja yang berbeda dengan yang lainnya.

Berbicara masalah iklim kerja yang ada di SMPN 54 Konawe Selatan secara realistis mempengaruhi produktivitas kerja guru, sehingga iklim kerja yang kondusif akan memberikan kenyamanan terhadap guru dalam bekerja sehingga guru semakin kreatif serta penampilannya dalam proses belajar mengajar menjadi lebih baik. Adapun kesadaran guru terhadap pengaruh iklim kerja dapat memberikan semangat yang kuat untuk mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan iklim kerja tersebut yang merupakan daya dorong yang kuat untuk kemajuan sekolah. 

Sehubungan dengan itu gejala tinggi rendahnya semangat kerja guru tersebut dapat diperkirakan ada kaitannya dengan iklim sekolah dan iklim sekolah dipengaruhi pula dengan perilaku kepala sekolah sebagai pimpinan.   Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hoy dan Miskell bahwa “iklim sekolah adalah produk akhir dari interaksi antar kelompok peserta didik di sekolah, guru-guru, dan para pegawai tata usaha (administrators) yang bekerja untuk mencapai keseimbangan antara dimensi organisasi (sekolah) dengan dimensi individu”. Sagala mengatakan “iklim organisasi adalah serangkaian sifat lingkungan kerja yang dinilai langsung atau tidak langsung oleh karyawan yang dianggap menjadi kekuatan utama dalam mempengaruhi prilaku karyawan”.[footnoteRef:3] [3: Volume 1 Nomor 28, Januari 2016, Bahan Manajemen Pendidikan, Jurnal Administrasi Pendidikan Halaman 1-8, di tulis pada Tanggal 11 Juli 2017.] 




Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa iklim sekolah adalah suatu keadaan atau suasana yang timbul karena pola prilaku atau hubungan antar warga sekolah yaitu kepala sekolah dan seluruh bawahannya yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan sekolah dan menjadi ciri khas sekolah tersebut.

	Oleh karena itu, hal ini sangat penting bagi sekolah untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif, agar dapat mencapai kinerja yang maksimal dan produktif. Kondisi yang kondusif hanya dapat terjadi, bila kondisi kerja dalam sekolah harmonis, yang dapat menimbulkan sinergi kerja dan produktivitas yang tinggi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl Ayat 125:

                          

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. An-Nahl: 125)

	Maksud dari penjelasan ayat di atas adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

Dari hasil wawancara awal peneliti kepada ibu Wiwin Windarti mengatakan bahwa di sekolah sini kepala sekolahnya baik, agamis, hubungan kepala sekolah dengan guru baik, disamping itu guru-guru dan siswa disiplin, hadir tepat waktu, sehingga suasana tersebut yang menjadikan di sekolah kondusif, bahkan selalu sholat dhuha berjamaah, sholat dzuhur berjamaah, setiap hari jumat diadakan yasinan pagi.[footnoteRef:4] [4: Wiwin Windarti. Bendahara Sekolah dan Guru Seni Budaya, Wawancara 14 Oktober 2017] 




Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti di sekolah SMPN 54 Konawe Selatan. Berbicara iklim kerja sejalan dengan penjelasan di atas, fakta-fakta tersebut dapat dilihat dari semangat guru-guru bekerja dan mengajar sesuai porsinya serta guru dan siswa hadir tepat waktu, kemudian guru sangat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh sekolah seperti dalam hal kegiatan ekstrakurikuler yaitu kegiatan paskibraka yang dilaksanakan setiap hari jum’at dan kegiatan drum band yang dilaksanakan setiap hari rabu ba’da ashar, selain itu guru mengajarkan dan mempraktekan kepada siswa siswinya untuk menanam bibit pohon jati/penghijauan di lingkungan sekolah. Hal tersebut yang menjadi harapan bagi setiap satuan pendidikan.

Dengan demikian masalah ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang sangat perlu untuk diperhatikan mengingat hal ini sangat penting bagi setiap lembaga pendidikan dengan demikian peneliti mengangkat judul Iklim Kerja di SMPN 54 Konawe Selatan Desa Sukamukti Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. 

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah iklim kerja di SMPN 54 Konawe Selatan Desa Sukamukti Kecamatan Lelembuu Kabupaten Konawe Selatan.









C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hubungan antara kepala sekolah dengan guru di SMPN 54 Konawe Selatan?

2. Bagaimana hubungan antara guru dengan guru di SMPN 54 Konawe Selatan ?

3. Bagaimana hubungan antara guru dengan siswa di SMPN 54 Konawe Selatan ?

4. Bagaimana faktor-faktor terbentuknya iklim kerja di SMPN 54 Konawe Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mendeskripsikan hubungan antara kepala sekolah dengan guru di SMPN 54 Konawe Selatan. 

b. Untuk mendeskripsikan hubungan antara guru dengan guru di SMPN 54 Konawe Selatan.

c. Untuk mendeskripsikan hubungan antara guru dengan siswa di SMPN 54 Konawe Selatan.

d. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor terbebtuknya iklim kerja di SMPN 54 Konawe Selatan.





2. Manfaat Penelitian

a. Dapat menjadi bahan informasi bagi para pemegang kebijakan pendidikan disekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus serta cara membangun kerjasama yang baik dengan para guru-guru demi menciptakan iklim kerja.

b. Dapat memberikan masukan dan saran bagi para guru dalam menjaga lingkungan kerja organisasi yang kondusif demi tercapainya tujuan pendidikan.

c. Bagi penulis, penelitian ini melatih penulis untuk dapat menetapkan masalah dan memberikan alternatif pemecahannya secara optimal mengenai  Iklim Kerja.

E. Definisi Operasional 

1. Iklim kerja 

Iklim kerja yang dimaksudkan oleh peneliti adalah suasana kerja yang tentram dan aman bagi para guru-guru, staf administrasi pendidikan beserta siswa-siswi sebagai pelajar yang bersifat profesional dalam  menjalin kerjasama yang baik demi tercapainya tujuan pendidikan sekolah. Dan kemudian terciptanya hubungan yang harmonis antara kepala sekolah dengan guru dimana kepala sekolah selalu memberikan informasi-informasi yang baru kepada bawahannya, selalu menegaskan kepada guru piket untuk datang lebih awal, dan selalu bekerjasama untuk memecahkan masalah. Selain itu terciptanya hubungan yang baik antara guru dengan guru dimana saling koordinasi, sherring, komunikasi yang lancar. Dan yang selanjutnya adalah adanya hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa seperti halnya guru menggunakan strategi model pembejaran yaitu model pembelajaran demonstrasi agar siswa siswi erpancing untuk aktif didalam ruangan.
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organisasi, disaat iklim kerja masuk pada tatanan individu, maka hal ini disebut 

iklim psikologikal, sedangkan apabila penilaian terhadap iklim tersebut telah 

dirasakan oleh banyak individu didalam sebuah organisasi maka akan disebut 

iklim organisasi. Setiap organisasi memiliki iklim kerja yang berbeda dengan 

yang lainnya.

Berbicara masalah iklim kerja yang ada di SMPN 54 Konawe Selatan

secara realistis mempengaruhi produktivitas kerja guru, sehingga iklim kerja yang 

kondusif akan memberikan kenyamanan terhadap guru dalam bekerja sehingga 

guru semakin kreatif serta penampilannya dalam proses belajar mengajar menjadi 

lebih baik. Adapun kesadaran guru terhadap pengaruh iklim kerja dapat 

memberikan semangat yang kuat untuk mempertahankan, memelihara, dan 

mengembangkan iklim kerja tersebut yang merupakan daya dorong yang kuat 

untuk kemajuan sekolah.

Sehubungan dengan itu gejala tinggi rendahnya semangat kerja guru 
tersebut dapat diperkirakan ada kaitannya dengan iklim sekolah dan iklim 
sekolah dipengaruhi pula dengan perilaku kepala sekolah sebagai 
pimpinan.   Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hoy dan Miskell 
bahwa “iklim sekolah adalah produk akhir dari interaksi antar kelompok 
peserta didik di sekolah, guru-guru, dan para pegawai tata usaha 
(administrators) yang bekerja untuk mencapai keseimbangan antara 
dimensi organisasi (sekolah) dengan dimensi individu”. Sagala 
mengatakan “iklim organisasi adalah serangkaian sifat lingkungan kerja
yang dinilai langsung atau tidak langsung oleh karyawan yang dianggap 
menjadi kekuatan utama dalam mempengaruhi prilaku karyawan”.2

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa iklim sekolah 

adalah suatu keadaan atau suasana yang timbul karena pola prilaku atau hubungan 

antar warga sekolah yaitu kepala sekolah dan seluruh bawahannya yang 

                                                            
2Volume 1 Nomor 28, Januari 2016, Bahan Manajemen Pendidikan, Jurnal Administrasi 

Pendidikan Halaman 1-8, di tulis pada Tanggal 11 Juli 2017.



3

berpengaruh terhadap tercapainya tujuan sekolah dan menjadi ciri khas sekolah

tersebut.

Oleh karena itu, hal ini sangat penting bagi sekolah untuk menciptakan 

iklim kerja yang kondusif, agar dapat mencapai kinerja yang maksimal dan 

produktif. Kondisi yang kondusif hanya dapat terjadi, bila kondisi kerja dalam 

sekolah harmonis, yang dapat menimbulkan sinergi kerja dan produktivitas yang 

tinggi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl Ayat 125:

              

           

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk”. (QS. An-Nahl: 125)

Maksud dari penjelasan ayat di atas adalah perkataan yang tegas dan benar 

yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

Dari hasil wawancara awal peneliti kepada ibu Wiwin Windarti 
mengatakan bahwa di sekolah sini kepala sekolahnya baik, agamis, 
hubungan kepala sekolah dengan guru baik, disamping itu guru-guru dan 
siswa disiplin, hadir tepat waktu, sehingga suasana tersebut yang 
menjadikan di sekolah kondusif, bahkan selalu sholat dhuha berjamaah, 
sholat dzuhur berjamaah, setiap hari jumat diadakan yasinan pagi.3

                                                            
3Wiwin Windarti. Bendahara Sekolah dan Guru Seni Budaya, Wawancara 14 Oktober 

2017
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Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti di sekolah SMPN 54 Konawe 

Selatan. Berbicara iklim kerja sejalan dengan penjelasan di atas, fakta-fakta 

tersebut dapat dilihat dari semangat guru-guru bekerja dan mengajar sesuai 

porsinya serta guru dan siswa hadir tepat waktu, kemudian guru sangat 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh sekolah seperti dalam 

hal kegiatan ekstrakurikuler yaitu kegiatan paskibraka yang dilaksanakan setiap 

hari jum’at dan kegiatan drum band yang dilaksanakan setiap hari rabu ba’da 

ashar, selain itu guru mengajarkan dan mempraktekan kepada siswa siswinya 

untuk menanam bibit pohon jati/penghijauan di lingkungan sekolah. Hal tersebut 

yang menjadi harapan bagi setiap satuan pendidikan.

Dengan demikian masalah ini mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian berdasarkan fakta-fakta yang sangat perlu untuk diperhatikan 

mengingat hal ini sangat penting bagi setiap lembaga pendidikan dengan demikian 

peneliti mengangkat judul Iklim Kerja di SMPN 54 Konawe Selatan Desa 

Sukamukti Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus 

masalah dalam penelitian ini adalah iklim kerja di SMPN 54 Konawe Selatan

Desa Sukamukti Kecamatan Lelembuu Kabupaten Konawe Selatan.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hubungan antara kepala sekolah dengan guru di SMPN 54 

Konawe Selatan?

2. Bagaimana hubungan antara guru dengan guru di SMPN 54 Konawe 

Selatan ?

3. Bagaimana hubungan antara guru dengan siswa di SMPN 54 Konawe 

Selatan ?

4. Bagaimana faktor-faktor terbentuknya iklim kerja di SMPN 54 Konawe 

Selatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mendeskripsikan hubungan antara kepala sekolah dengan guru

di SMPN 54 Konawe Selatan. 

b. Untuk mendeskripsikan hubungan antara guru dengan guru di SMPN 

54 Konawe Selatan.

c. Untuk mendeskripsikan hubungan antara guru dengan siswa di SMPN 

54 Konawe Selatan.

d. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor terbebtuknya iklim kerja di 

SMPN 54 Konawe Selatan.
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2. Manfaat Penelitian

a. Dapat menjadi bahan informasi bagi para pemegang kebijakan 

pendidikan disekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan secara 

terus menerus serta cara membangun kerjasama yang baik dengan para 

guru-guru demi menciptakan iklim kerja.

b. Dapat memberikan masukan dan saran bagi para guru dalam menjaga 

lingkungan kerja organisasi yang kondusif demi tercapainya tujuan 

pendidikan.

c. Bagi penulis, penelitian ini melatih penulis untuk dapat menetapkan 

masalah dan memberikan alternatif pemecahannya secara optimal 

mengenai Iklim Kerja.

E. Definisi Operasional

1. Iklim kerja 

Iklim kerja yang dimaksudkan oleh peneliti adalah suasana kerja yang 

tentram dan aman bagi para guru-guru, staf administrasi pendidikan beserta 

siswa-siswi sebagai pelajar yang bersifat profesional dalam menjalin 

kerjasama yang baik demi tercapainya tujuan pendidikan sekolah. Dan 

kemudian terciptanya hubungan yang harmonis antara kepala sekolah dengan 

guru dimana kepala sekolah selalu memberikan informasi-informasi yang baru 

kepada bawahannya, selalu menegaskan kepada guru piket untuk datang lebih 

awal, dan selalu bekerjasama untuk memecahkan masalah. Selain itu 

terciptanya hubungan yang baik antara guru dengan guru dimana saling 

koordinasi, sherring, komunikasi yang lancar. Dan yang selanjutnya adalah 
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adanya hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa seperti halnya guru 

menggunakan strategi model pembejaran yaitu model pembelajaran 

demonstrasi agar siswa siswi erpancing untuk aktif didalam ruangan.


