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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Iklim Kerja 

1. Definisi iklim kerja

Sebelum menjelaskan arti iklim kerja, terlebih dahulu akan dijelaskan 

beberapa istilah yang berkaitan erat dengan iklim kerja, hal ini dikemukakan 

dengan maksud agar dapat membantu memahami konsep atau arti tentang iklim 

dalam sebuah organisasi khususnya iklim kerja sekolah.

Iklim kerja terjemahan dari bahasa Inggris working climate atau working 
environment. Iklim kerja merupakan suatu lingkungan dan prasarana, 
manusia di mana di dalamnya anggota organisasi melakukan pekerjaan 
mereka. Dengan kata lain iklim kerja merupakan lingkungan manusia di 
mana manusia bekeja. Dikatakan pula bahwa iklim kerja adalah seperangkat 
ciri atau atribut yang dirasakan individu dan yang dipertimbangkan 
berdampak pada keinginan individu untuk berprestasi sebaik-baiknya. Iklim 
kerja juga dapat berupa persepsi individu tentang berbagai aspek yang ada 
dalam lingkungan organisasi.1

Dari penjelasan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa iklim 

kerja merupakan suatu bentuk keadaan lingkungan yang dimana manusia 

melakukan suatu pekerjaan di sebuah organisasi dengan harapan mendapatkan 

tujuan yang di cita-citakan.

Menurut kamus besar bahasa indonesia kata iklim yang dalam bahasa 

inggris “climate” yang berarti suasana. Dalam kosakata bahasa Indonesia lazim
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Dari penjelasan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa iklim kerja merupakan suatu bentuk keadaan lingkungan yang dimana manusia melakukan suatu pekerjaan di sebuah organisasi dengan harapan mendapatkan tujuan yang di cita-citakan.

Menurut kamus besar bahasa indonesia kata iklim yang dalam bahasa inggris “climate” yang berarti suasana. Dalam kosakata bahasa Indonesia lazim dipakai untuk menyebut suasana/keadaan udara/hawa suatu daerah dan untuk menyebut suasana/kedaan non fisik (sosial) dalam suatu lingkungan organisasi.

Iklim kerja merupakan suatu kondisi atau keadaan suasana kerja yang berbeda di instansi dirasa nyaman, tenang, dan bebas dalam melakukan pekerjaan tanpa adanya rasa takut.[footnoteRef:3] Iklim kerja yang menyenangkan akan tercipta, apabila hubungan antar manusia berkembang dengan harmonis. Keadaan iklim yang harmonis ini sangat mendukung terhadap prestasi kerja pegawai. Dengan adanya suasana kerja yang nyaman dan tenang tersebut memungkinkan pegawai untuk bekerja lebih baik. Dalam suatu organisasi diperlukan juga adanya suatu motivasi kerja dengan tujuan untuk mendorong atau memberikan semangat kepada pegawai yang kurang maksimal dalam bekerja. Hal ini dimaksudkan kepada para pegawai untuk selalu meningkatkan prestasi kerjanya, agar dapat melaksanakan pekerjaannya dan mencapai hasil pekerjaan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk mengatur sikap/perilaku pegawai yang baik, maka diperlukan suatu sikap kedisiplinan ini bersifat memaksa dan wajib dipatuhi oleh semua pegawai sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dilihat dari sifatnya yang memaksa, maka dalam kedisiplinan ini terdapat sanksi-sanksi yang dikenakan sesuai dengan pelanggaran yang pernah dilakukan. [3: Hadjrah (07010101258) Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Iklim Kerja Guru di SMP Negeri 9 Kendari, (Kendari: STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, 2011), h. 21] 


Pada umunya orang sering menyatakan kondisi iklim sama saja dengan kondisi cuaca, padahal kedua istilah tersebut adalah suatu kondisi yang tidak sama.

Beberapa definisi cuaca adalah: 

a. Keadaan atmosfer secara keseluruhan pada suatu saat termasuk perubahan, perkembangan dan menghilangnya suatu fenomena.

b. Keadaan variabel atmosfer secara keseluruh disuatu tempat dalam selang waktu yang pendek.

c. Keadaan atmosfer yang dinyatakan dengan nilai berbagai parameter, antara lain suhu, tekanan, angin, kelembaban dan berbagai fenomena hujan, disuatu tempat atau wilayah selama kurun waktu yang pendek (menit, jam, hari, bulan, musim, tahun).[footnoteRef:4] [4: Anonim, Pengertian Iklim dan Perubahan Iklim, (online) (http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/ctl/aboutla.html, diakses, 6 Januari 2018), h. 22] 




Sedangkan iklim didefinisikan sebagai berikut:

a. Sintesis kejadian cuaca selama kurun waktu yang panjang yang secara statistik yang berbeda dengan keadaan setiap saatnya.

b. Konsep abstrak yang menyatakan kebiasaan cuaca dan unsu-unsur atmosfer disuatu daerah selama kurun waktu yang panjang.

c. Peluang statistik berbagai keaadan atmosfer, antara lain suhu, tekanan, angin kelembaban, yang terjadi disuatu daerah selama kurun waktu yang panjang.[footnoteRef:5] [5: Ibid, h. 22] 




Sedangkan menurut reichers dan schneider (dalam Milner dan Khoza, bahwa:

Iklim secara luas menggambarkan persepsi bersama menyangkut berbagai hal yang ada di sekililing kita. Secara sempit iklim diartikan sebagai persepsi bersama mengenai kebijakan organisasi dan prosedur pelaksanaan, baik secara formal maupun informal. Kopelman, Brief dan Guzzo menjelaskan persepsi bersama memungkinkan individu untuk memahami ambiguitas, konflik organisasi dan ketidakpastian, memperkirakan hasil, serta menilai kesesuaian kegiatan organisasi. Oleh karena itu iklim organisasi mempunyai peran fungsional untuk membentuk dan mengarahkan perilaku individu dalam organisasi, iklim sekolah mengacu pada sikap, kepercayaan, norma-norma dan nilai-nilai yang mendasari praktek pembelajaran dan operasi suatu sekolah[footnoteRef:6] [6: Admin, Definisi Iklim Sekolah, (online) (http://www.net-asia.net, diakses, 6 Januari 2018), h. 23] 




Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa iklim merupakan suatu keadaan lingkungan yang ada disekeliling dimana tempat kita berada. Dengan iklim atau suasana yang aman dapat memberikan kenyamanan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu khusunya pada guru mengajar di kelas, dengan iklim kerja yang nyaman dan kondusif dapat menimbulkan sebuah kondisi yang baik bagi guru untuk mengajar.

Selanjutnya Admin menjelaskan bahwa:

Iklim kerja merupakan suatu kondisi atau keadaan suasana kerja yang berada di instansi dirasa nyaman, tenang, dan bebas dalam melakukan pekerjaan tanpa adanya rasa takut. Iklim kerja yang menyenangkan akan tercipta, apabila hubungan antar manusia berkembang dengan harmonis. Keadaan iklim yang harmonis ini sangat mendukung terhadap prestasi kerja pegawai.[footnoteRef:7] [7: Ibid, h. 23] 




Berdasarkan hal diatas, maka yang dimaksud iklim kerja adalah suasana yang terjalin baik antara sesama rekan kerja. Iklim kerja dalam hal ini adalah iklim yang berkaitan dengan iklim kerja di sekolah, yaitu berkaitan dengan interaksi bersama kepala sekolah, siswa, dan rekan sesama guru.

Iklim kerja sekolah menggambarkan keadaan warga sekolah tersebut dalam keadaan riang dan mesra ataupun kepedulian antara satu sama lainnya. Hubungan mesra pada iklim kerja sekolah terjadi karena disebabkan terdapat hubungan yang baik di antara kepala sekolah, guru, dan antara guru dan peserta didik. Dengan demikian iklim kerja yang kondusif dengan menciptakan hubungan yang baik antara kepala sekolah, guru, dan diantara guru dan peserta didik merpakan aspek penting dalam meningkatkan kinerja guru.

Kemudian iklim kerja sekolah berkaitan juga dengan sifat-sifat atau ciri yang dirasa dalam sebuah lingkungan kerja sekolah, dan timbul karena adanya kegiatan yang dilakukan secara sadar atau tidak, dan dianggap mempengaruhi tingkah laku kemudian dengan kata lain iklim dapat dipandang sebagai kepribadian organisasi seperti yang dilihat para anggotanya. Iklim sekolah dapat menjadi pengaruh positif pada kesehatan lingkungan belajar atau hambatan yang signifikan untuk belajar, pentingnya iklim sekolah bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

a. Iklim sekolah dapat mempengaruhi banyak orang di sekolah. Misalnya, iklim sekolah yang positif telah dikaitkan dengan emosi dan perilaku siswa yang bermasalah.

b. Iklim sekolah di perkotaan beresiko tinggi menunjukan bahwa lingkungan yang positif, mendukung, dan budaya sadar iklim sekolah signifikan dapat membentuk kesuksesan siswa perkotaan dalam memperoleh gelar akademik. Para peneliti juga menemukan bahwa iklim sekolah yang positif memberikan perlindungan bagi anak dengan lingkungan belajar yang mendukung serta mencegah perilaku anti sosial.

c. Hubungan interpersonal yang positif dan kesempatan belajar yang optimal bagi siswa di semua lingkungan demografis dapat meningkatkan prestasi dan mengurangi perilaku maladaptive.

d. Iklim sekolah yang positif berkaitan dengan peningkatan kepuasan kerja bagi personil sekolah.

e. Iklim sekolah dapat memainkan peran penting dalam menyediakan suasana sekolah yang sehat dan positif.

f. Interaksi dari berbagai sekolah dan faktor iklim kelas dapat memberikan dukungan yang memungkinkan semua anggota komunitas sekolah untuk mengajar dan belajar dengan optimal.

g. Iklim sekolah, termasuk “kepercayaan, menghormati, saling mengerti, kewajiban, dan perhatian untuk kesejahteraan lainnya, memiliki pengaruh yang kuat terhadap pendidik dan peserta didik, hubungan antar peserta didik, serta peserta akademis dan kemajuan sekolah secara keseluruhan. Iklim sekolah yang positif merupakan lingkungan yang kaya, untuk pertumbuhan pribadi dan keberhasilan akademis.[footnoteRef:8] [8: Ibid, h. 23] 




Sehubungan dengan iklim sekolah yang positif ini, maka sekolah merupakan tempat yang tenang dan terjamin untuk bekerja dan belajar. Fasilitas fisik selalu dijaga kebersihannya, kerusakan-kerusakan kecil secepatnya mendapatkan perbaikan. Di sekolah terdapat bukti yang nyata adanya moral dan semangat belajar yang tinggi, didepan guru dan siswa menunjukan rasa bangganya terhadap sekolah, suasana kelas dan sekolah sangat kondusif untuk belajar.

Dalam sekolah efektif, perhatian khusus diberikan kepada penciptaan dan pemeliharaan iklim kerja yang kondusif untuk belajar. Sehingga iklim kerja yang kondusif dapat ditandai dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, tertib dan nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Iklim adalah konsep sistem yang mencerminkan keseluruhan gaya hidup suatu organisasi. Apabila gaya hidup itu dapat ditingkatkan, kemungkinan besar tercapai peningkatan prestasi kerja. Pandangan ini mengindikasikan kualitas iklim kerja yang memungkinkan meningkatnya prestasi kerja. Iklim tidak bisa dilihat dan disentuh, tetapi ia ada seperti udara dalam ruangan. Ia mengitari dan mempengaruhi segala hal yang terjadi dalam suatu organisasi. Iklim juga dapat mempengaruhi motivasi, prestasi dan kepuasan kerja.[footnoteRef:9] [9: Hasnan Fauzan, Iklim Organisasi Konsep, Teori, dan Strategi Menciptakan Iklim yang Kondusif Di Lembaga Pendidikan, Senin, 13 Juni 2011, Stai Darul Ulum Kandangan, di Akses Pada Tanggal 30 September 2017. ] 




Jadi, disini yang di maksud dengan iklim kerja yaitu suatu lingkungan yang bersifat aman, tentram, tertib dan nyaman bagi para guru, staf administrasi pendidikan maupun siswa siswi sebagai pelajar yang bersifat professional dalam menjalin kerjasama yang baik sehingga dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif demi tercapainya suatu tujuan pendidikan sekolah.    

Iklim kerja dapat digolongkan menjadi enam (6) kondisi yaitu iklim terbuka, iklim bebas, iklim terkontrol, iklim familier (kekeluargaan), iklim parternal dan iklim tetutup.Selain itu iklim kerja yang kondusif mendorong setiap personel yang terlibat dalam organisasi untuk bertindak dan melakukan yang terbaik yang mengarah pada prestasi kinerja yang tinggi.

Menurut Siver dalam Komariah dan Triatna, iklim sosial dibentuk oleh hubungan timbal balik antara perilaku pimpinan dan perilaku pegawai sebagai suatu kelompok. Perilaku pimpinan dapat mempengaruhi interaksi interpersonal para pegawai. Dengan demikian dinamika kepemimpinan yang dilakukan pimpinan dengan kelompok (pegawai) dipandang sebagai kunci untuk memahami variasi iklim kerja. Interaksi antar perilaku pegawai dan perilaku pimpinan akan menentukan iklim kerja yang bagaimana yang terwujud, iklim kerja yang baik dan kondusif untuk pencapaian tujuan akan berjalan dengan baik.

Iklim kerja secara detail adalah fasilitas kerja guru, komunikasi dengan sejawat, kepemimpinan kepala sekolah, insentif dan rewards. Insentif atau rewards dapat diberikan dalam berbagai bentuk tidak selalu harus dinyatakan dalam bentuk uang. Fasilitas kerja meliputi tempat kerja, peralatan mengajar, peralatan yang diperlukan guru untuk mengembangkan proses dan dana. Kondisi kerja sekarang dimana dana operasional untuk suatu mata pelajaran hanya merupakan gaji atau honor guru tidak memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Suasana kerja dengan kepala sekolah yang menyebabkan terjadi profesional antara guru dan sejawatnya di sekolah yang sama atau di sekolah yang lainnya akan memberikan kesempatan kepada guru untuk memberikan kemampuan terbaiknya. Promosi atau kunjungan profesioanal ke sekolah lain dapat berfungsi sebagai insentif ataupun rewads. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semakin positif iklim kerja, maka akan semakin tinggi motivasi guru untuk berprestasi atau ber-kinerja.

Menurut Hillrieger dan Slocum mengatakan iklim kerja adalah suatu set atribut organisasi dan sub sistemnya yang dapat dirasakan oleh anggota organisasi, yang mungkin disebabkan oleh cara-cara organisasi atau subsistem, terhadap anggota dan lingkungannya.[footnoteRef:10] [10: Sittinur, Syamsul Amar. B, Jurnal, Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Iklim Kerja Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Disiplin Kerja Guru. ] 




Menurut Tagiuri iklim kerja adalah kualitas yang relatif abadi dari lingkungan internal organisasi yang dialami oleh anggota-anggotanya, mempengaruhi tingkah laku mereka serta dapat diuraikan dalam istilah nilai-nilai suatu set karakteristik tertentu dari lingkungan. Salah satu teori yang melandasi iklim kerja, yaituteori/model lingkungan. Teori lingkungan dikemukakan oleh Tagiuri dan Litwin. Teori ini mengemukakan bahwa iklim yang terdapat dalam suatu organisasi, termasuk di sekolah atau di sekolah yang membentuk iklim kerja, terdiri atas:

a. Ekologi, merujuk pada aspek fisik dan material sebagai faktor iklim sekolah/belajar (input), contohnya: ukuran, umur, reka bentuk, kemudahan, kondisi bangunan, teknologi yang digunakan oleh anggota dalam organisasi, kursi dan meja, papan tulis, dan lain-lain kemudahan.

b. Miliu, merujuk pada dimensi sosial dalam organisasi (proses), contohnya apa dan siapa mereka dalam organisasi sekolah, yaitu dari segi bangsa, etnis, gaji guru (salary level of teacher), sosio ekonomi peserta didik, tingkat pendidikan guru, moral dan motivasi orang dewasa (orang tua peserta didik, keluarga), tahap kepuasan kerja, dan peserta didik yang berada di sekolah tersebut.

c. Sistem sosial dalam organisasi, menunjuk pada aspek struktur administrasi, bagaimana cara membuat keputusan, paten komunikasi di kalangan anggota organisasi (who talk to whom about what).

d. Budaya sekolah, merujuk pada nilai, sistem kepercayaan, norma dan cara berpikir anggota organisasi (the way we do things around here).[footnoteRef:11] [11: Supardi, Kontribusi Supervisi Kepala Madrasah, Iklim Kerja, Dan Pemahaman Kurikulum Terhadap Kinerja Guru Madrasah Aliyah. Fakultas  Tarbiyah dan Keguruan IAIN “SMH” Banten, e-mail: Supardi ahalim@yahoo.com ,  Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 20, Nomor 1, Maret 2014, Naskah diterima tanggal: 26/11/2013; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 24/02/2014; Disetujui tanggal: 05/02/2014.] 




Iklim kerja merupakan suasana kerja yang melibatkan hubungan guru dengan guru, guru dengan pimpinan dalam suatu organisasi/sekolah. Apabila iklim kerja pada sekolah berjalan dengan baik, maka guru akan bekerja tenang, tekun dan sungguh-sungguh, sehingga dengan sendirinya kondisi disiplin akan terwujud.

Simamora menyatakan bahwa adanya keterkaitan antara iklim kerja dengan kepemimpinan. Dengan adanya kepemimpinan yang baik akan menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.[footnoteRef:12] [12: Ibid ] 




Berdasarkan definisi diatas, maka menurut peneliti menyimpulkan bahwa kepemimpinan yang baik akan melahirkan iklim kerja yang kondusif dengan kata lain adanya hubungan yang harmonis antara pimpinan dan seluruh stakeholder dalam sebuah organisasi maka akan tercapai suasana kerja yang baik.

Iklim kerja merupakan suatu lingkungan dan prasarana manusia dimana suatu anggota organisasi melakukan pekerjaan, serta terdapat seperangkat ciri atau atribut yang dirasakan oleh individu untuk berprestasi sebaik-baiknya.[footnoteRef:13] [13: Dedeh Sofia Hasanah, Jurnal Penelitian Pendidikan, Pengaruh Pendidikan Latihan Kepemimpinan Guru dan Iklim Kerja Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar, Vol 11 No. 2 Oktober 2010, h 96 ] 




Berdasarkan devinisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa iklim kerja muncul karena proses interaksi di antara anggota organisasi yang kemudian memunculkan karakteristik organisasi tersebut dan beberapa hal penting yang perlu dicatat dari pengertian iklim kerja diatas adalah, pertama berkaitan dengan persepsi mengenai iklim organisasi berdasarkan atas apa yang di jalankan dan di percayai oleh anggota organisasi. Bila anggota organisasi telah biasa dengan otoritas yang tinggi dari atasan misalnya maka tindakan para anggota organisasi akan selalu berdasarkan pada iklim tersebut. Kedua hubungan antara karakteristik organisasi lainnya dengan tindakan atasan dan iklim kerja yang dihasilkan. Secara umum diakui bahwa iklim kerja merupakan faktor penting terhadap perilaku para anggota organisasi tersebut.

Davis mengatakan bahwa iklim kerja dipandang sebagai konsep sistem dinamis, artinya iklim disuatu organisasi tidak tetap, namun dapat berubah kesuasana yang lebih baik atau sebaliknya, tergantung pada bagaimana proses interaksi para anggota organisasi tersebut. Oleh karena itu, iklim disuatu organisasi tidak akan sama dengan iklim pada organisasi lain, walaupun keseluruhan aktivitas mereka memiliki karakteristik yang hampir sama, karena penggerak kegiatan sebuah organisasi adalah manusia itu sendiri.[footnoteRef:14] [14: Ibid. h 96] 




Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa iklim kerja disuatu organisasi dipandang tidak tetap, namun dapat berubah jika suasananya yang lebih baik. Sehingga memiliki aktivitas karakteristik yang sama, karena penggerak kegiatan sebuah organisasi adalah manusia itu sendiri.

Adapun pengertian efektivitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuannya tepat atau peralatan-peralatan untuk pencapaian tujuan kerja yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas kerja sangat dipengaruhi oleh pembinaan, pengaturan, pengurusan, pendayagunaan, dan pengembangan yang dilakukan oleh manajemen tenaga kerja, karena manajemen tenaga kerja yang menjadi bawahannya, dengan demikian manajemen tenaga kerja memiliki tanggung jawab besar terhadap efektivitas tenaga kerja.

Berdasarkan ungkapan tersebut maka iklim kerja yang baik dapat menentukan efektivitas kerja yang baik pula kepada anggota organisasi atau para pelaku/eksekutor pencapaian tujuan suatu organisasi. efektivitas kerja diartikan sebagai kemampuan untuk memilih tujuannya tepat atau peralatan-peralatan untuk pencapaian tujuan kerja yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas kerja sangat dipengaruhi oleh pembinaan, pengaturan, pengurusan, pendayagunaan, dan pengembangan yang dilakukan oleh manajemen tenaga kerja, karena manajemen tenaga kerja yang menjadi bawahannya, dengan demikian manajemen tenaga kerja memiliki tanggung jawab besar terhadap efektivitas tenaga kerja.[footnoteRef:15] [15: Munika Maduratna,Journal Administrasi Negara,peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan efektivitas kerja guru dan pegawaiVolume 1, Nomor 1, 2013, h 73-74] 


Definisi iklim kerja menurut para ahli :

a. Wirawan mendefinisikan “Iklim organisasi adalah persepsi anggota organisasi (secara individual dan kelompok) dan mereka yang secara tetap berhubungan dengan organisasi (misalnya pemasok, konsumen, konsultan, dan kontraktor) mengenai apa yang ada atau yang terjadi di lingkungan internal organisasi secara rutin, yang mempengaruhi sikap dan perilaku organisasi”.

b. Davis dan Newstrom mendefinisikan “iklim organisasi sebagai kepribadian sebuah organisasi yang membedakan dengan organisasi lainnya yang mengarah pada persepsi masing-masing anggota dalam memandang organisasi”.[footnoteRef:16] [16: Aisyatur Rahmah dan Meylia Elizabeth Ranu, Jurnal, Peran Budaya Kerja Dan Iklim Kerja Terhadap Loyalitas Pegawai, h 6.] 




Berdasarkan definisi iklim kerja di atas, dapat disimpulkan bahwa iklim kerja adalah serangkaian keadaan lingkungan organisasi yang dirasakan langsung atau tidak langsung oleh pegawai dan dapat mempengaruhi pegawai.

Iklim organisasi oleh Hoy dalam Made Pidarta didefinisikan sebagai karakteristik organisasi tertentu yang membedakannya dengan organisasi yang lain yang dapat mempengaruhi perilaku anggotanya.[footnoteRef:17] Iklim organisasi adalah perluasan konsep moral kerja, apabila moral kerja hanya menyangkut sikap individu atau kelompok dalam bekerja maka iklim mencakup praktek, tradisi,dan kebiasaan bekerja dalam organisasi. Begitu pula iklim organisasi juga mengacu kepada ketertiban organisasi, kebiasaan bekerja yang baik sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, inilah yang harus dituju oleh para manajer di dalam usahanya menegakkan iklim organisasi yang baik.  [17: Hasnan Fauzan,  Op-Cit.] 


2. Faktor–Faktor Terbentuknya Iklim Kerja 

Iklim kerja dapat terjadi dengan terjalinnya hubungan yang baik dan harmonis antara pimpinan dengan seluruh pegawainya dan seluruh peserta didik. Dengan demikian banyak hal yang berpengaruh dalam organisasi sehingga terbentuklah iklim kerja. Hal tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya iklim kerja sebagai berikut :

a. Karakteristik internal

Terdiri dari kondisi dalam organisasi yang diatur dan telah ditetapkan dalam mencapai tujuan organisasi. Karakteristik internal dikenal melalui beberapa dimensi :

1. Formalisasi, yaitu tingkat penggunaan dokumentasi tertulis

2. Spesialisasi, yaitu derajat pembagian tugas

3. Sentralisasi, yaitu berupa pembagian kekuasaan dan proses pengambilan keputusan otoritas, yaitu berupa pembagiantugas dan pengambilan keputusan 

4. Profesionalisme, yaitu menggambarkan tingkat anggota

5. Konfigurasi, yaitu menunjukan pembagian anggota ke dalam bagian-bagian.



b. Karakteristik organisasi secara keseluruhan

Organisasi sebagai suatu sistem terbuka, dalam upaya pencapaian tujuanmemiliki karakteristik tertentu sebagai totalitasdapat dilakukan melalui penelahan terhadap ukuran organisasi, teknologi yang digunakan dan lingkungan yang dihadapi organisasi dan faktor umumu organisasi.

c. Karakteristik individu

Seperti yang diungkapkan di atas, bahwa iklim organisasi tercipta dari hasil interaksi individu dalam organisasi.Iklim merupakan suasana yang dirsakan orang-orang yang terlibat dalam organisasi.

	Besar kecilnya organisasi ditentukan oleh jumlah anggota yang terlibat dalam proses kegiatan organisasi. Dalam organisasi yang kecil memungkinkan frekuensi tatap muka antara individu menjadi lebih tinggi, sehingga tingkat keakraban menjadi lebih tinggi.Komunikasi lebih insentif sehingga memungkinkan terbentuknya suasana yang berbedadengan organisasi yang berukuran besar.

Menurut Rochaety dan Prima bahwa iklim dalam sebuah organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksteren dan interen.Faktor eksteren adalah faktor yang datang dari luar organisasi, seperti kebijakan pemerintah, sosial budaya dan politik, maupun situasi keamanan. Sedangkan faktor interen adalah faktor yang datang dari dalam organisasi, seperti gaya kepemimpinan, pembinaan, dan imbalan jasa, proses komunikasi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan.[footnoteRef:18] [18: Sittinur, Syamsul Amar. B, Op-Cit.] 




Dari uraian di atas, maka iklim kerja dalam sebuah organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan iklim organisasi bisa berubah karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar yang sifatnya memberikan pengaruh positif demi menjaga suasana kerja efektif yang berkelanjutan.

Iklim kerja pada dasarnya akan mampu memunculkan suasana yang menyenangkan, iklim kerja yang efektif akan mendorong karyawan untuk bekerja dengan baik.[footnoteRef:19] Menciptakan sebuah iklim sekolah yang mampu membawa para anggotanya untuk meningkatkan prestasi dalam rangka pencapaian tujuan sekolah, karena pada dasarnya sekolah memiliki karakteristik tingkah laku yang berbeda sesuai dengan tingkat kebutuhannya.[footnoteRef:20] [19: Moh. Irsan Firmansah dan Raeny Dwi Santy, Pengaruh Iklim Organisasi dan Karakteristik Pekerjaan Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi, Majalah Ilmiah Unikom, 2011, h. 225-232]  [20: Sarah Rahmawati, Pengaruh Iklim Organisasi Dan Motivasi Kerja Pada Kepuasan Kerja Pegawai,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia e-mail: rasarahra@gmail.com,E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 4, No. 11, 2015: 3405-3437] 


Perubahan yang terjadi baik yang terjadi didalam (internal) ataupun diluar (eksternal) organisasi akan sangat berpengaruh terhadap iklim kerja organisasi tersebut. Sebagai sebuah entitas yang penting didalam sebuah organisasi, setiap individu tentunya mengharapkan dan mampu bekerja di suatu iklim yang kondusif. Iklim kerja yang kondusif penting untuk diciptakan karena merupakan persepsi seseorang tentang apa yang diberikan oleh organisasi dan dijadikan dasar bagi penentuan tingkah laku anggota, selanjutnya Robert Stringer mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadinya suatu iklim kerja:

1. Lingkungan Eksternal, ketidak tentuan ekonomi dan pasar pengaruh pada iklim

2. Strategi Organisasi, kinerja suatu organisasi bergantung pada strategi (apa yang diupayakan untuk dilakukan), energi yang dimiliki oleh anggota untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan oleh strategi (motivasi) dan faktor-faktor lingkungan penentu dari level energi tersebut. Strategi yang berbeda menimbulkan pola iklim organisasi yang berbeda. Strategi mempengaruhi iklim organisasi secara tidak lansung.

3. Praktik Kepemimpinan, perilaku pemimpin mempengaruhi iklim kerja yang kemudian mendorong motivasi karyawan. Motivasi karyawan merupakan pendorong utama terjadinya kinerja.

4. Pengaturan Organisasi, pengaturan organisasi memiliki pengaruh paling kuat terhadap iklim kerja.

5. Sejarah Organisasi, semakin tua usia organisasi, semakin kuat pengaruh sejarahnya.[footnoteRef:21] [21: Yulinda Agnes Devianti (1301406501) Program Studi Bimbingan dan Konseling,Fakultas IlmuPendidikan, Pengaruh Motivasi dan Iklim Kerja terhadap Kinerja Konselor, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang , 2013), h. 27] 




Berdasarkan definisi diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa iklim kerja merupakan suatu kondisi atau keadaan suasana kerja dalam organisasi. Iklim kerja kondusif yang menyenangkan akan tercipta, apabila hubungan antar manusia berkembang dengan harmonis, sehingga keadaan itulah yang menjadi pendukung setiap kinerja seseorang.

Adapun faktor yang mempengaruhi iklim kerja menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Stringer dalam Wirawan mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadinya iklim suatu organisasi yang intinya sebagai berikut : Lingkungan eksternal, Strategi organisasi, Peraturan Organisasi, Kekuatan Sejarah, Kepemimpinan. 

b. Steers dalam Idrus menjelaskan ada lima komponen yang menentukan iklim organisasi yang intinya sebagai berikut: Struktur kebijakan organisasi, Teknologi, Lingkungan luar, Kebijakan dan praktek, Manajemen. 

c. Mondy dalam Idrus mengungkap 4 (empat) faktor utama yang mempengaruhi iklim organisasi yang intinya sebagai berikut:kelompok kerja yang terdiri dari kesepakatan, moral kerja, kesejawatan.Pengawasan menejer, berupa penekanan pada hasil dan tingkat kepercayaan.Karakteristik organisasi yang terdiri dari ukuran (besar kecilnya organisasi), kekompakkan organisasi, keformalan dalam organisasi dan otonomi.Proses administrasi antara lain terdiri dari sistem penghargaan dan sistem komunikasi.[footnoteRef:22] [22: Ibid, h 7] 




Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi iklim organisasi ada bermacam-macam. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim organisasi yang paling penting adalah lingkungan dari dalam suatu organisasi tersebut.

Iklim kerja bersumber dari iklim organisasi yang terbentuk dari persepsi karyawan terhadap kejelasan organisasi, kemudian Stringer menyebutkan bahwa karakteristik atau dimensi iklim kerja dapat mempengaruhi motivasi anggotaorganisasi untuk berperilaku tertentu. Ia juga mengatakan enam dimensi yang diperlukan, yaitu:

1. Struktur, struktur merefleksikan perasaan bahwa karyawan diorganisasi dengan baik dan mempunyai definisi yang jelas mengenai peran dan tanggungjawab mereka. Meliputi posisi karyawan dalam perusahaan.

2. Standar-standar, mengukur perasaan tekanan untuk memperbaiki kinerja dan derajat kebanggaan yang dimiliki karyawan dalam melakukan pekerjaannya dengan baik. Meliputi kondisi kerja yang dialami karyawan dalam perusahaan.

3. Tanggungjawab, merefleksikan perasaan karyawan bahwa mereka menjadi “pimpinan diri sendiri” dan tidak pernah meminta pendapat mengenai keputusannya dari orang lain. Meliputi kemandirian dalam menyelesaikan pekerjaan.

4. Pengakuan, perasaan karyawan diberi imbalan yang layak setelah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Meliputi imbalan atau upah yang terima karyawan setelah menyelesaikan pekerjaan.

5. Dukungan, merefleksikan perasaan karyawan mengenai kepercayaan dan saling mendukung yang berlaku dikelompok kerja. Meliputi hubungan dengan rekan kerja yang lain.

6. Komitmen, merefleksikan perasaan kebanggaan dan komitmen sebagai anggota organisasi. Meliputi pemahaman karyawan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan.[footnoteRef:23] [23: Wanti Simanjuntak, seorang Widyaiswara dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) bidang Bangunan dan Listrik.Menciptakan Iklim Kerja yang Kondusif.https://www.kompasiana.com/wantisimanjuntak)] 


Dari definisi diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dimensi atau karakteristik suatu iklim kerja yang kondusif yaitu mampu menjadi pimpinan diri sendiri, mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan saling mendukung satu sama lain.

Menurut model Pines, iklim kerja sebuah organisasi dapat diukur melalui empat dimensi sebagai berikut :

a. Dimensi psikologikal, yaitu meliputi variabel seperti beban kerja, kurang otonomi, kurang pemenuhan sendiri dan kurang inovasi. Beban kerja yang diberikan pada karyawan sesuai dengan kemampuan dan peran kerjanya.

b. Dimensi struktural, yaitu meliputi variabel seperti fisik, bunyi dan tingkat keserasian antara keperluan kerja dan struktur fisik. Kondisi struktural merupakan kondisi yang dirasakan oleh karyawan tentang lingkungan kerja.

c. Dimensi sosial, yaitu meliputi aspek interaksi dengan klien (dari segi kuantitas dan ciri-ciri permasalahannya), rekan sejawat (tingkat dukungan dan kerja sama), dan penyelia-penyelia (dukungan dan imbalan). Dimensi sosial dirasakan dengan adanya semangat kerjasamakelompok dan kerjasama manajer dan karyawan.

d. Dimensi birokratik, yaitu meliputi Undang-undang dan peraturan-peraturan konflik peranan dan kekaburan peranan. Dimensi ini mengukur kondisi yang dirasakan oleh karyawan tentang kejelasan tugas dan batasan wewenang, hak dan kewajiban yang dilaksanakan terkait dengan tugas.[footnoteRef:24] [24: Wanti Simanjuntak, http, ibid.] 




Menurut davis ada dua aspek yang penting yang harus diperhatikan dalam iklim kerja yaitu tempat kerja itu sendiri dan perlakuan yang diterima dari manajemen.[footnoteRef:25] Kariyawan merasakan bahwa iklim kerja tertentu menyenangkan bila mereka melakukan sesuatu yang berguna yang memberikan kemanfaatan pribadi. Dengan demikian, iklim kerja yang diciptakan memegang peranan penting dalam kemampuan menciptakan tujuannya. Iklim kerja adalah iklim manusia di dalam, dimana para anggota melakukan pekerjaan mereka. Begitupun iklim kerja merupakan sebuah konsep yang menggambarkan suasana internal yang dirasakan anggotanya selama mereka beraktifitas dalam rangka tercapainya tujuan tersebut. [25: Theorymanajemendanorganisasi.blogspot.co.id/2015/12/iklim-sekolah.html?m=1, di tulis pada tanggal 30 Oktober 2017.] 


Interaksi di dalam organisasi, baik yang lisan maupun yang tertulis mutlak diperlukan dan akan memberikan dampak proses dan hasil yang positif. Interaksi semacam ini harus selalu ditingkatkan, karena dapat memotivasi seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja masing-masing.   

 Dalam Komariah dan Triatna, mencatat ada 11 setrategi iklim kerja yaitu:

a. Struktur tugas, perincian metode yang dipakai untuk melaksanakan tugas organisasi.

b. Hubungan imbalan hukum, tingkat batas pemberian imbalan tambahan seperti promosi dan kenaikan gaji berdasarkan prestasi dan jasa.

c. Sentralisasi keputusan, batasan-batasan keputusan penting yang dipusatkan pada manajemen level atas.

d. Tekanan pada prestasi, keinginan pihak pekerja organisasi untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik.

e. Tekanan pada pengembangan dan pelatihan, tingkat ketika organisasi meningkatkan prestasi individu melalui kesiapan latihan dan pengembangan yang cepat.

f. Lingkungan kerja yang memberikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kelengkapan sarana prasarana.

g. Keterbukaan versus ketertutupan, tingkat ketika orang-orang lebih suka menutupi kesalahan mereka dan menampilkan diri secara baik dan bekerja sama.

h. Rasa kekeluargaan yang kuat antara civitas organisasi yaitu pimpinan, pegawai/karyawan.

i. Pengakuan dan umpan balik, tingkat seorang individu mengetahui pendapat atasan dan manajemen terhadap pekerjanya.

j. Status dan semangat, perasaan umum diantara individu bahwa organisasi merupakan tempat kerja yang baik.

k. Kompetensi dan keluwesan organisasi secara umum, tingkat organisasi mengetahui apa tujuannya dan mengejarnya secara luwes dan kreatif.[footnoteRef:26] [26: Wanti Simanjuntak, http,  Op-Cit.] 


Dari definisi di atas, peniliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat suatu setrategi-setrategi dimana organisasi untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik dan untuk meningkatkan prestasi individu melalui kesiapan latihan dan pengembangan yang cepat.

Kemudian ada beberapa indikator dalam mengembangkan iklim kerja yaitu :

1. Penataan Lingkungan Fisik Organisasi/Lembaga

a. Perawatan fasilitas fisik, dimana salah satu ciri organisasi yang efektif adalah terciptanya budaya dan iklim organisasi yang menyenangkan sehingga pegawai/karyawan merasa aman, nyaman dan tertib dalam melaksanakan tugasnya.

b. Penataana ruang kerja yaitu kondisi kerja yang menyenangkan perlu diciptakan sehingga tercipta suasana yang mendorong pegawai untuk melakukan tugasnya dengan baik.

c. Penggunaan poster afirmasi yaitu poster yang berisi pesan-pesan positif digunakan dan dipajang diberbagai tempat strategis yang mudah dan dapat selalu dilihat oleh pegawai.

2. Penataan lingkungan sosial organisasi/lembaga

a. Penciptaan keamanan dilingkungan organisasi, organisasi yang efektif perlu memperhatikan keamanan sekitar. organisasi terbebas dari gangguan keamanan baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

b. Penciptaan relasi kekeluargaan dan kebersamaan, organisasi menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan antara pimpinan dan karyawan.

3. Penataan personil organisasi

a. Pemberian ganjaran positif bagi karya terbaik pegawai, karya-karya cemerlang pegawai dipajang di ruang kerja atau ruang pimpinan dan diberi ganjaran positif.

b. Pengembangan rasa memiliki terhadap organisasi, organisasi menciptakan rasa memiliki sehingga pimpinan dan pegawai akan menunjukkan rasa bangga terhadap organisasi/lembaganya.

c. Pemberian jaminan atas kemaslahatan pegawai, kemaslahatan pegawai/karyawan merupakan kriteria penting yang digunakan dalam pembuatan keputusan tentang mereka. 

4. Penataan lingkungan kerja organisasi, di antara bentuk penataan lingkungan kerja organisasi ialah pengaturan jadwal acara dan aktivitas organisasi. Semua aktivitas di organisasi harus dijadwalkan secara baik, agar kegiatan tersebut tidak terganggu.[footnoteRef:27] [27: Hasnan Fauzan, Op-Cit.] 




Selanjutnya terdapat beberapa hal yang bisa menjadi tolak ukur dalam mengidentifikasi iklim kerja yaitu kualitas kepemimpinan, kadar kepercayaan, komunikasi keatas dan ke bawah, perasaan melakukan pekerjaan yang bermanfaat, tanggung jawab, imbalan yang adil, tekanan pekerjaan yang nalar, kesempatan pengendalian, struktur dan birokrasi yang nalar dan keterlibatan pegawai.[footnoteRef:28] Suasana kerja dapat diukur dari dimensi kualitatif seperti tanggungjawab, keseragaman, semangat kelompok, penghargaan, standar, kejelasan organisasional. Hal ini diperjelas oleh Nia K bahwasannya untuk mengukur iklim kerja dapat dilihat melalui perbedaan antara iklim yang ada dan iklim yang diharapkan. Ada 7 dimensi yang dilakukan dalam upaya mengukur iklim kerja, yaitu sebagai berikut: [28: Keith Davis & John W. Newstorm, Perilaku Dalam Organisasi (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 24] 


a. Konformitas, apabila dalam suatu sekolah banyak sekali memiliki aturan yang harus dituruti oleh para pekerja padahal aturan tersebut tidak ada relevansinya atau hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan.

b. Tanggungjawab, apabila setiap keputusan diambil dalam suatu sekolah dilakukan oleh pimpinan maka sekolah tersebut dikatakan mempunyai iklim kerja yang rendah, karena pada dasarnya bawahan tidak diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam sekolah.

c. Imbalan, setiap kegiatan yang dilakukan dan mendapatkan hasil atau prestasi yang baik tidak mendapatkan penghargaan apapun dari pihak perusahaan sebaliknya jika dilakukan kesalahan maka para karyawan diberi hukuman yang berat, iklim kerja yang demikian disebut iklim kerja dengan imbalan yang rendah.

d. Semangat kelompok, apabila dalam sekolah orang-orang saling mencurigai dan sulit untuk mempercayai dan tidak ada perasaan kelompok maka iklim kerja yang demikian disebut dengan semangat kerja yang rendah.

e. Kejelasan, suatu sekolah memiliki prosedur kerja yang tidak jelas, orang-orang merasa tidak mengetahui dengan pasti yang mana tanggungjawab dan wewenangnya.

f. Standar, ketentuan yang ditetapkan tentang mutu dari hasil kerja yang dikerjakan oleh para anggota.

g. Kepemimpinan, untuk menciptakan suatu sekolah efektif perlu adanya iklim kerja yang meliputi harapan pegawai yang tinggi, sikap yang positif, kurikulum terorganisir dan system reward dan intensif pegawai.[footnoteRef:29] [29: Nia K., Pengaruh Iklim Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Pusat Pendidikan dan Latihan Geologi Bandung (Skripsi FIP UPI, 2005), h. 18] 










B. Kerangka Pikir

Iklim kerja di SMPN 54 Konawe Selatan sangat mengacu padabeberapa aspek iklim kerja yakni, 1) hubungan antara kepala sekolah dengan guru, 2) hubungan antara guru dengan guru, 3) hubungan antara guru dengan siswa, 4) faktor-faktor terbentuknya ikli kerja di SMPN 54 Konawe Selatan.

Hubungan antara kepala sekolah dengan guru didasarkan atas asas kepala sekolah setiap satu bulan sekali melakukan supervisi kepada guru-guru, selalu memberikan informasi-informasi baru, selalu menegaskan kepada guru piket untuk datang lebih awal, dan selalu bekerjasama untuk memecahkan permasalahan. Hubungan yang harmonis antara guru dengan guru didasarkan atas asas saling koordinasi, komunikasi, guru sudah mengajar sesuai dengan porsinya masing-masing, kemudian guru sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai denganaturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Hubungan antara guru dengan siswa didasarkan atas asas guru memberikan strategi model pembelajaran demonstrasi agar siswa terpancing untuk aktif di dalam ruangan, selanjutnya proses belajar mengajar tepat waktu, kemudian disiplin, dan guru mengajarkan kepada siswanya untuk penghijauan misalnya menanam bibit pohon jati, rempah-rempah, sayur dan lain sebagainya. Faktor-faktor terbentuknya iklim kerja di SMPN 54 Konawe Selatan didasarkan atas asas faktor dari pemimpin, rekan kerja, kemudian faktor dari siswa, orang tua wali siswa dan faktor dari masyarakat, kerena mereka juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan dan pengontrolan sekolah. Oleh karena itu, dari keempat aspek iklim kerja tersebut dalam melahirkan suatu iklim yang harmonis. Hal ini dapat disajikan sebagai berikut :

 (
Hubungan antara Kepala Sekolah dengan Guru
)	





 (
Hubungan antara Guru dengan Guru
)

 (
Iklim Kerja di SMPN 54 Konawe Selatan
)
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Hubungan antara Guru dengan Siswa
)
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Faktor-faktor terbentuknya Iklim Kerja
)













Gambar 1. Skema Kerangka Pikir





























C. Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini mengenai Iklim Kerja yang ada di SMPN 54 Konawe Selatan. Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Erwin Nugroho, penelitian yang dilakukan adalah peran kepala sekolah dalam menciptakan iklim kerja bagi guru di SMA Negeri 1 Jatisrono dan SMA Negeri Karanganyar. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala sekolah di SMA Negeri 1 Jatisrono dalam menciptakan iklim kerja bagi guru lebih mendominasi dalam pendekatan hubungan. Kepemimpinan di SMA Negeri 1 Jatisrono dapat di ketahui bahwa rasa kekeluargaan sangat tinggi namun cenderung mengabaikan peraturan yang ada untuk memenuhi kepentingan bersama. Sedangkan SMA Negeri Karanganyar menunjukan bahwa setiap kegiatan berpedoman pada peraturan yang ada sehingga menyebabkan kurangnya rasa kebersamaan dalam anggota.[footnoteRef:30] [30: Erwin Nugroho (K7410071), Peran Kepala Sekolah Dalam Menciptakan Iklim Kerja bagi Guru di SMA Negeri 1 Jatisrono dan SMA Negeri 1 Karanganyar, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Oktober 2014), di Akses Pada Tanggal 7 Januari 2017] 


2. Rizki Dwi Cahya, penelitian yang dilakukan adalah pengaruh kompensasi, iklim kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja guru penjaskes SMP di Bandar Lampung. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kompensasi terhadap motivasi kerja guru, iklim kerja terhadap motivasi kinerja guru, kompensasi secara langsung terhadap kinerja guru, iklim kerja secara langsung terhadap kinerja guru, motivasi kerja secara langsung terhadap  kinerja guru, kompensasi, iklim kerja, motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru penjaskes SMP Kota Bandar Lampung, hal ini bermakna bahwa apabila kompensasi diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, iklim kerja dilaksanakan dengan benar dan motivasi kerja diterapkan dengan prosedur yang benar maka kinerja guru juga akan mengalami peningkatan.[footnoteRef:31] [31: Rizki Dwi Cahya,  Pengaruh Kompensasi, Iklim Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Penjaskes di SMP Bandar Lampung, Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), di Akses Pada Tangga l 7 Januari 2017] 


3. Bakti Komalasari dan Adinda Tessa Naumi, mahasiswa Sekolah Tinggi Agam Islam Negeri (STAIN) Curup, penelitian yang dilakukan adalah Strategi Komunikasi Pengelola Prodi KPI dalam Menciptakan Iklim Organisasi Yang Kondusif. Hasil dalam penelitian yang di dapatkan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (Prodi KPI) merupakan salah satu Prodi tertua di STAIN Curup. Sebagai Prodi tertua banyak tantangan yang dihadapi, Salah satu hal yang menjadi urgent adalah budaya organisasi, yang salah satunya dipengaruhi oleh budaya komunikasi dalam Prodi KPI. Untuk itu masalah strategi komunikasi menjadi penting mengingat strategi komunikasi yang tepat juga berdampak pada kepuasan kerja individu yang bernaung di organisasi/lembaga tersebut. Ada dua hal yang mungkin menyebabkan orang tidak puas dengan pekerjaannya ini. Hal yang pertama, apabila orang tersebut tidak mendapat informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya. Yang kedua, apabila hubungan sesama teman sekerja kurang baik, atau dengan kata-kata lain ketidakpuasan kerja ini berhubungan dengan masalah komunikasi.[footnoteRef:32] [32: Bakti Komalasari dan Adinda Tessa Naumi, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agam Islam Negeri (STAIN) Curup, Strategi Komunikasi Pengelola Prodi KPI Dalam Menciptakan Iklim Organisasi Yang Kondusif, Jurnal Dakwah dan Komunikasi STAIN Curup-Bengkulu | E-ISSN: 2548-3366 ; P-ISSN: 2548-3293.] 


Adapun dari hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas menunjukan adanya persamaan-persamaan dengan penelitian ini sekaligus juga terdapat perbedaan. Berikut persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian :



		

No

		

PERSAMAAN

		

PERBEDAAN



		

1.

		

Membahas masalah iklim kerja

		

Tempat penelitian



		

2.

		Menggunakan metode penelitian kualitatif (peneliti yang pertama dan peneliti yang ketiga)

		Dalam penelitian ErwinNugroho, penelitian yang dilakukan adalah peran kepala sekolah dalam menciptakan iklim kerja bagi guru. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti hanya membahas masalah ikllim kerja bukan peran kela sekolah.



		

		

		Dalam penelitian Rizki Dwi Cahya , penelitian yang dilakukan adalah pengaruh kompensasi , iklim kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja guru,bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kompensasi terhadap motivasi kerja guru, iklim kerja dan kinerja guru. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada iklim kerja, dalam artian bahwa terdapat sebuah faktor-faktor terbentuknya iklim kerja yang kondusif yaitu faktor eksteren dan interen.



		

		

		Dalam penelitian Bakti Komalasari dan Adinda Tessa Naumi, penelitian yang dilakukan adalah strategi komunikasi penegelola prodi KPI dalam menciptakan iklim organisasi yang kondusif, bahwa dalam penelitian tersebut terdapat  bagaimna strategi komunikasi pengelola organisasi dan bagaiman program studi komunikasi, sedangkan dalam penelitian ini hanya membahsas bagaimana iklim kerja yang kondusif dan bagaimana faktor-faktor terbentuknya iklim kerja yang kondusif dan dalam penelitian ini hanya berfokus pada 1 variabel yaitu iklim kerja yang kondusif.







Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas yaitu sama-sama membahas masalah iklim kerja, menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada 1 variabel yaitu iklim kerja bukan peran kepala sekolah dalam menciptakan iklim kerja bagi guru,  selanjutnya tempat atau lokasi yang berbeda, serta penelitian yang ke-2 menggunakan metode penelitian kuantitaif. 
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dipakai untuk menyebut suasana/keadaan udara/hawa suatu daerah dan untuk

menyebut suasana/kedaan non fisik (sosial) dalam suatu lingkungan organisasi.

Iklim kerja merupakan suatu kondisi atau keadaan suasana kerja yang 

berbeda di instansi dirasa nyaman, tenang, dan bebas dalam melakukan pekerjaan 

tanpa adanya rasa takut.2 Iklim kerja yang menyenangkan akan tercipta, apabila 

hubungan antar manusia berkembang dengan harmonis. Keadaan iklim yang 

harmonis ini sangat mendukung terhadap prestasi kerja pegawai. Dengan adanya 

suasana kerja yang nyaman dan tenang tersebut memungkinkan pegawai untuk 

bekerja lebih baik. Dalam suatu organisasi diperlukan juga adanya suatu motivasi 

kerja dengan tujuan untuk mendorong atau memberikan semangat kepada pegawai 

yang kurang maksimal dalam bekerja. Hal ini dimaksudkan kepada para pegawai 

untuk selalu meningkatkan prestasi kerjanya, agar dapat melaksanakan 

pekerjaannya dan mencapai hasil pekerjaan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Untuk mengatur sikap/perilaku pegawai yang baik, maka diperlukan 

suatu sikap kedisiplinan ini bersifat memaksa dan wajib dipatuhi oleh semua 

pegawai sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dilihat dari sifatnya yang 

memaksa, maka dalam kedisiplinan ini terdapat sanksi-sanksi yang dikenakan 

sesuai dengan pelanggaran yang pernah dilakukan.

Pada umunya orang sering menyatakan kondisi iklim sama saja dengan 

kondisi cuaca, padahal kedua istilah tersebut adalah suatu kondisi yang tidak 

sama.

                                               
2Hadjrah (07010101258) Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Iklim Kerja Guru di SMP Negeri 9 Kendari, (Kendari: 
STAIN Sultan Qaimuddin Kendari, 2011), h. 21
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Beberapa definisi cuaca adalah: 

a. Keadaan atmosfer secara keseluruhan pada suatu saat termasuk 
perubahan, perkembangan dan menghilangnya suatu fenomena.

b. Keadaan variabel atmosfer secara keseluruh disuatu tempat dalam selang 
waktu yang pendek.

c. Keadaan atmosfer yang dinyatakan dengan nilai berbagai parameter, 
antara lain suhu, tekanan, angin, kelembaban dan berbagai fenomena 
hujan, disuatu tempat atau wilayah selama kurun waktu yang pendek 
(menit, jam, hari, bulan, musim, tahun).3

Sedangkan iklim didefinisikan sebagai berikut:

a. Sintesis kejadian cuaca selama kurun waktu yang panjang yang secara 
statistik yang berbeda dengan keadaan setiap saatnya.

b. Konsep abstrak yang menyatakan kebiasaan cuaca dan unsu-unsur 
atmosfer disuatu daerah selama kurun waktu yang panjang.

c. Peluang statistik berbagai keaadan atmosfer, antara lain suhu, tekanan, 
angin kelembaban, yang terjadi disuatu daerah selama kurun waktu yang 
panjang.4

Sedangkan menurut reichers dan schneider (dalam Milner dan Khoza, 

bahwa:

Iklim secara luas menggambarkan persepsi bersama menyangkut berbagai 
hal yang ada di sekililing kita. Secara sempit iklim diartikan sebagai 
persepsi bersama mengenai kebijakan organisasi dan prosedur pelaksanaan, 
baik secara formal maupun informal. Kopelman, Brief dan Guzzo 
menjelaskan persepsi bersama memungkinkan individu untuk memahami 
ambiguitas, konflik organisasi dan ketidakpastian, memperkirakan hasil, 
serta menilai kesesuaian kegiatan organisasi. Oleh karena itu iklim 
organisasi mempunyai peran fungsional untuk membentuk dan 
mengarahkan perilaku individu dalam organisasi, iklim sekolah mengacu 
pada sikap, kepercayaan, norma-norma dan nilai-nilai yang mendasari 
praktek pembelajaran dan operasi suatu sekolah5

Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa iklim merupakan suatu keadaan lingkungan yang ada disekeliling dimana 

                                               
3Anonim, Pengertian Iklim dan Perubahan Iklim, (online) (http://www.ncdc.noaa.gov/pal

eo/ctl/aboutla.html, diakses, 6 Januari 2018), h. 22
4Ibid, h. 22
5Admin, Definisi Iklim Sekolah, (online) (http://www.net-asia.net, diakses, 6 Januari 

2018), h. 23
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tempat kita berada. Dengan iklim atau suasana yang aman dapat memberikan 

kenyamanan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu khusunya pada guru 

mengajar di kelas, dengan iklim kerja yang nyaman dan kondusif dapat 

menimbulkan sebuah kondisi yang baik bagi guru untuk mengajar.

Selanjutnya Admin menjelaskan bahwa:

Iklim kerja merupakan suatu kondisi atau keadaan suasana kerja yang 
berada di instansi dirasa nyaman, tenang, dan bebas dalam melakukan 
pekerjaan tanpa adanya rasa takut. Iklim kerja yang menyenangkan akan 
tercipta, apabila hubungan antar manusia berkembang dengan harmonis. 
Keadaan iklim yang harmonis ini sangat mendukung terhadap prestasi kerja 
pegawai.6

Berdasarkan hal diatas, maka yang dimaksud iklim kerja adalah suasana 

yang terjalin baik antara sesama rekan kerja. Iklim kerja dalam hal ini adalah 

iklim yang berkaitan dengan iklim kerja di sekolah, yaitu berkaitan dengan 

interaksi bersama kepala sekolah, siswa, dan rekan sesama guru.

Iklim kerja sekolah menggambarkan keadaan warga sekolah tersebut

dalam keadaan riang dan mesra ataupun kepedulian antara satu sama lainnya. 

Hubungan mesra pada iklim kerja sekolah terjadi karena disebabkan terdapat 

hubungan yang baik di antara kepala sekolah, guru, dan antara guru dan peserta 

didik. Dengan demikian iklim kerja yang kondusif dengan menciptakan hubungan 

yang baik antara kepala sekolah, guru, dan diantara guru dan peserta didik 

merpakan aspek penting dalam meningkatkan kinerja guru.

Kemudian iklim kerja sekolah berkaitan juga dengan sifat-sifat atau ciri 

yang dirasa dalam sebuah lingkungan kerja sekolah, dan timbul karena adanya 

kegiatan yang dilakukan secara sadar atau tidak, dan dianggap mempengaruhi 

                                               
6Ibid, h. 23
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tingkah laku kemudian dengan kata lain iklim dapat dipandang sebagai 

kepribadian organisasi seperti yang dilihat para anggotanya. Iklim sekolah dapat 

menjadi pengaruh positif pada kesehatan lingkungan belajar atau hambatan yang 

signifikan untuk belajar, pentingnya iklim sekolah bagi berbagai pihak, sebagai 

berikut:

a. Iklim sekolah dapat mempengaruhi banyak orang di sekolah. Misalnya, 
iklim sekolah yang positif telah dikaitkan dengan emosi dan perilaku 
siswa yang bermasalah.

b. Iklim sekolah di perkotaan beresiko tinggi menunjukan bahwa 
lingkungan yang positif, mendukung, dan budaya sadar iklim sekolah 
signifikan dapat membentuk kesuksesan siswa perkotaan dalam 
memperoleh gelar akademik. Para peneliti juga menemukan bahwa iklim 
sekolah yang positif memberikan perlindungan bagi anak dengan 
lingkungan belajar yang mendukung serta mencegah perilaku anti sosial.

c. Hubungan interpersonal yang positif dan kesempatan belajar yang 
optimal bagi siswa di semua lingkungan demografis dapat meningkatkan 
prestasi dan mengurangi perilaku maladaptive.

d. Iklim sekolah yang positif berkaitan dengan peningkatan kepuasan kerja 
bagi personil sekolah.

e. Iklim sekolah dapat memainkan peran penting dalam menyediakan 
suasana sekolah yang sehat dan positif.

f. Interaksi dari berbagai sekolah dan faktor iklim kelas dapat memberikan 
dukungan yang memungkinkan semua anggota komunitas sekolah untuk 
mengajar dan belajar dengan optimal.

g. Iklim sekolah, termasuk “kepercayaan, menghormati, saling mengerti, 
kewajiban, dan perhatian untuk kesejahteraan lainnya, memiliki pengaruh 
yang kuat terhadap pendidik dan peserta didik, hubungan antar peserta 
didik, serta peserta akademis dan kemajuan sekolah secara keseluruhan. 
Iklim sekolah yang positif merupakan lingkungan yang kaya, untuk 
pertumbuhan pribadi dan keberhasilan akademis.7

Sehubungan dengan iklim sekolah yang positif ini, maka sekolah 

merupakan tempat yang tenang dan terjamin untuk bekerja dan belajar. Fasilitas 

fisik selalu dijaga kebersihannya, kerusakan-kerusakan kecil secepatnya 

mendapatkan perbaikan. Di sekolah terdapat bukti yang nyata adanya moral dan 

                                               
7Ibid, h. 23



13

semangat belajar yang tinggi, didepan guru dan siswa menunjukan rasa bangganya 

terhadap sekolah, suasana kelas dan sekolah sangat kondusif untuk belajar.

Dalam sekolah efektif, perhatian khusus diberikan kepada penciptaan dan 
pemeliharaan iklim kerja yang kondusif untuk belajar. Sehingga iklim kerja 
yang kondusif dapat ditandai dengan terciptanya lingkungan belajar yang 
aman, tertib dan nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan 
dengan baik. Iklim adalah konsep sistem yang mencerminkan keseluruhan 
gaya hidup suatu organisasi. Apabila gaya hidup itu dapat ditingkatkan, 
kemungkinan besar tercapai peningkatan prestasi kerja. Pandangan ini 
mengindikasikan kualitas iklim kerja yang memungkinkan meningkatnya 
prestasi kerja. Iklim tidak bisa dilihat dan disentuh, tetapi ia ada seperti 
udara dalam ruangan. Ia mengitari dan mempengaruhi segala hal yang 
terjadi dalam suatu organisasi. Iklim juga dapat mempengaruhi motivasi, 
prestasi dan kepuasan kerja.8

Jadi, disini yang di maksud dengan iklim kerja yaitu suatu lingkungan 

yang bersifat aman, tentram, tertib dan nyaman bagi para guru, staf administrasi 

pendidikan maupun siswa siswi sebagai pelajar yang bersifat professional dalam 

menjalin kerjasama yang baik sehingga dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar dapat berjalan secara efektif demi tercapainya suatu tujuan pendidikan 

sekolah.    

Iklim kerja dapat digolongkan menjadi enam (6) kondisi yaitu iklim 

terbuka, iklim bebas, iklim terkontrol, iklim familier (kekeluargaan), iklim 

parternal dan iklim tetutup.Selain itu iklim kerja yang kondusif mendorong setiap 

personel yang terlibat dalam organisasi untuk bertindak dan melakukan yang 

terbaik yang mengarah pada prestasi kinerja yang tinggi.

                                               
8Hasnan Fauzan, Iklim Organisasi Konsep, Teori, dan Strategi Menciptakan Iklim yang 

Kondusif Di Lembaga Pendidikan, Senin, 13 Juni 2011, Stai Darul Ulum Kandangan, di Akses 
Pada Tanggal 30 September 2017. 
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Menurut Siver dalam Komariah dan Triatna, iklim sosial dibentuk oleh 

hubungan timbal balik antara perilaku pimpinan dan perilaku pegawai sebagai 

suatu kelompok. Perilaku pimpinan dapat mempengaruhi interaksi interpersonal 

para pegawai. Dengan demikian dinamika kepemimpinan yang dilakukan 

pimpinan dengan kelompok (pegawai) dipandang sebagai kunci untuk memahami 

variasi iklim kerja. Interaksi antar perilaku pegawai dan perilaku pimpinan akan 

menentukan iklim kerja yang bagaimana yang terwujud, iklim kerja yang baik dan 

kondusif untuk pencapaian tujuan akan berjalan dengan baik.

Iklim kerja secara detail adalah fasilitas kerja guru, komunikasi dengan 

sejawat, kepemimpinan kepala sekolah, insentif dan rewards. Insentif atau 

rewards dapat diberikan dalam berbagai bentuk tidak selalu harus dinyatakan 

dalam bentuk uang. Fasilitas kerja meliputi tempat kerja, peralatan mengajar, 

peralatan yang diperlukan guru untuk mengembangkan proses dan dana. Kondisi 

kerja sekarang dimana dana operasional untuk suatu mata pelajaran hanya 

merupakan gaji atau honor guru tidak memberikan kesempatan kepada guru untuk 

mengembangkan inisiatif dan kreativitas. Suasana kerja dengan kepala sekolah

yang menyebabkan terjadi profesional antara guru dan sejawatnya di sekolah yang 

sama atau di sekolah yang lainnya akan memberikan kesempatan kepada guru 

untuk memberikan kemampuan terbaiknya. Promosi atau kunjungan profesioanal 

ke sekolah lain dapat berfungsi sebagai insentif ataupun rewads. Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa semakin positif iklim kerja, maka akan semakin tinggi 

motivasi guru untuk berprestasi atau ber-kinerja.

Menurut Hillrieger dan Slocum mengatakan iklim kerja adalah suatu set 
atribut organisasi dan sub sistemnya yang dapat dirasakan oleh anggota 
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organisasi, yang mungkin disebabkan oleh cara-cara organisasi atau 
subsistem, terhadap anggota dan lingkungannya.9

Menurut Tagiuri iklim kerja adalah kualitas yang relatif abadi dari 

lingkungan internal organisasi yang dialami oleh anggota-anggotanya, 

mempengaruhi tingkah laku mereka serta dapat diuraikan dalam istilah nilai-nilai 

suatu set karakteristik tertentu dari lingkungan. Salah satu teori yang melandasi 

iklim kerja, yaituteori/model lingkungan. Teori lingkungan dikemukakan oleh 

Tagiuri dan Litwin. Teori ini mengemukakan bahwa iklim yang terdapat dalam 

suatu organisasi, termasuk di sekolah atau di sekolah yang membentuk iklim 

kerja, terdiri atas:

a. Ekologi, merujuk pada aspek fisik dan material sebagai faktor iklim 
sekolah/belajar (input), contohnya: ukuran, umur, reka bentuk, 
kemudahan, kondisi bangunan, teknologi yang digunakan oleh anggota 
dalam organisasi, kursi dan meja, papan tulis, dan lain-lain kemudahan.

b. Miliu, merujuk pada dimensi sosial dalam organisasi (proses), contohnya 
apa dan siapa mereka dalam organisasi sekolah, yaitu dari segi bangsa, 
etnis, gaji guru (salary level of teacher), sosio ekonomi peserta didik, 
tingkat pendidikan guru, moral dan motivasi orang dewasa (orang tua 
peserta didik, keluarga), tahap kepuasan kerja, dan peserta didik yang 
berada di sekolah tersebut.

c. Sistem sosial dalam organisasi, menunjuk pada aspek struktur 
administrasi, bagaimana cara membuat keputusan, paten komunikasi di 
kalangan anggota organisasi (who talk to whom about what).

d. Budaya sekolah, merujuk pada nilai, sistem kepercayaan, norma dan cara 
berpikir anggota organisasi (the way we do things around here).10

Iklim kerja merupakan suasana kerja yang melibatkan hubungan guru 

dengan guru, guru dengan pimpinan dalam suatu organisasi/sekolah. Apabila 

                                               
9Sittinur, Syamsul Amar. B, Jurnal, Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Iklim 

Kerja Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Disiplin Kerja Guru. 
10Supardi, Kontribusi Supervisi Kepala Madrasah, Iklim Kerja, Dan Pemahaman 

Kurikulum Terhadap Kinerja Guru Madrasah Aliyah. Fakultas  Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
“SMH” Banten, e-mail: Supardi ahalim@yahoo.com ,  Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 
20, Nomor 1, Maret 2014, Naskah diterima tanggal: 26/11/2013; Dikembalikan untuk revisi 
tanggal: 24/02/2014; Disetujui tanggal: 05/02/2014.
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iklim kerja pada sekolah berjalan dengan baik, maka guru akan bekerja tenang, 

tekun dan sungguh-sungguh, sehingga dengan sendirinya kondisi disiplin akan 

terwujud.

Simamora menyatakan bahwa adanya keterkaitan antara iklim kerja dengan 
kepemimpinan. Dengan adanya kepemimpinan yang baik akan menciptakan 
iklim kerja yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan 
sehari-hari.11

Berdasarkan definisi diatas, maka menurut peneliti menyimpulkan bahwa 

kepemimpinan yang baik akan melahirkan iklim kerja yang kondusif dengan kata 

lain adanya hubungan yang harmonis antara pimpinan dan seluruh stakeholder

dalam sebuah organisasi maka akan tercapai suasana kerja yang baik.

Iklim kerja merupakan suatu lingkungan dan prasarana manusia dimana 
suatu anggota organisasi melakukan pekerjaan, serta terdapat seperangkat 
ciri atau atribut yang dirasakan oleh individu untuk berprestasi sebaik-
baiknya.12

Berdasarkan devinisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa iklim kerja 

muncul karena proses interaksi di antara anggota organisasi yang kemudian 

memunculkan karakteristik organisasi tersebut dan beberapa hal penting yang 

perlu dicatat dari pengertian iklim kerja diatas adalah, pertama berkaitan dengan 

persepsi mengenai iklim organisasi berdasarkan atas apa yang di jalankan dan di 

percayai oleh anggota organisasi. Bila anggota organisasi telah biasa dengan 

otoritas yang tinggi dari atasan misalnya maka tindakan para anggota organisasi 

akan selalu berdasarkan pada iklim tersebut. Kedua hubungan antara karakteristik 

organisasi lainnya dengan tindakan atasan dan iklim kerja yang dihasilkan. Secara 
                                               

11Ibid
12Dedeh Sofia Hasanah, Jurnal Penelitian Pendidikan, Pengaruh Pendidikan Latihan 

Kepemimpinan Guru dan Iklim Kerja Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar, Vol 11 No. 2 
Oktober 2010, h 96 
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umum diakui bahwa iklim kerja merupakan faktor penting terhadap perilaku para 

anggota organisasi tersebut.

Davis mengatakan bahwa iklim kerja dipandang sebagai konsep sistem 
dinamis, artinya iklim disuatu organisasi tidak tetap, namun dapat berubah
kesuasana yang lebih baik atau sebaliknya, tergantung pada bagaimana 
proses interaksi para anggota organisasi tersebut. Oleh karena itu, iklim 
disuatu organisasi tidak akan sama dengan iklim pada organisasi lain, 
walaupun keseluruhan aktivitas mereka memiliki karakteristik yang hampir 
sama, karena penggerak kegiatan sebuah organisasi adalah manusia itu 
sendiri.13

Berdasarkan pernyataan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

iklim kerja disuatu organisasi dipandang tidak tetap, namun dapat berubah jika 

suasananya yang lebih baik. Sehingga memiliki aktivitas karakteristik yang sama, 

karena penggerak kegiatan sebuah organisasi adalah manusia itu sendiri.

Adapun pengertian efektivitas kerja adalah kemampuan untuk memilih 

tujuannya tepat atau peralatan-peralatan untuk pencapaian tujuan kerja yang telah 

ditetapkan. Tingkat efektivitas kerja sangat dipengaruhi oleh pembinaan, 

pengaturan, pengurusan, pendayagunaan, dan pengembangan yang dilakukan oleh 

manajemen tenaga kerja, karena manajemen tenaga kerja yang menjadi

bawahannya, dengan demikian manajemen tenaga kerja memiliki tanggung jawab 

besar terhadap efektivitas tenaga kerja.

Berdasarkan ungkapan tersebut maka iklim kerja yang baik dapat 

menentukan efektivitas kerja yang baik pula kepada anggota organisasi atau para 

pelaku/eksekutor pencapaian tujuan suatu organisasi. efektivitas kerja diartikan 

sebagai kemampuan untuk memilih tujuannya tepat atau peralatan-peralatan untuk 

                                               
13Ibid. h 96
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pencapaian tujuan kerja yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas kerja sangat 

dipengaruhi oleh pembinaan, pengaturan, pengurusan, pendayagunaan, dan 

pengembangan yang dilakukan oleh manajemen tenaga kerja, karena manajemen 

tenaga kerja yang menjadi bawahannya, dengan demikian manajemen tenaga 

kerja memiliki tanggung jawab besar terhadap efektivitas tenaga kerja.14

Definisi iklim kerja menurut para ahli :

a. Wirawan mendefinisikan “Iklim organisasi adalah persepsi anggota 
organisasi (secara individual dan kelompok) dan mereka yang secara 
tetap berhubungan dengan organisasi (misalnya pemasok, konsumen, 
konsultan, dan kontraktor) mengenai apa yang ada atau yang terjadi di 
lingkungan internal organisasi secara rutin, yang mempengaruhi sikap 
dan perilaku organisasi”.

b. Davis dan Newstrom mendefinisikan “iklim organisasi sebagai 
kepribadian sebuah organisasi yang membedakan dengan organisasi 
lainnya yang mengarah pada persepsi masing-masing anggota dalam 
memandang organisasi”.15

Berdasarkan definisi iklim kerja di atas, dapat disimpulkan bahwa iklim 

kerja adalah serangkaian keadaan lingkungan organisasi yang dirasakan langsung 

atau tidak langsung oleh pegawai dan dapat mempengaruhi pegawai.

Iklim organisasi oleh Hoy dalam Made Pidarta didefinisikan sebagai 

karakteristik organisasi tertentu yang membedakannya dengan organisasi yang 

lain yang dapat mempengaruhi perilaku anggotanya.16 Iklim organisasi adalah 

perluasan konsep moral kerja, apabila moral kerja hanya menyangkut sikap 

individu atau kelompok dalam bekerja maka iklim mencakup praktek, tradisi,dan 

                                               
14Munika Maduratna,Journal Administrasi Negara,peranan kepemimpinan kepala 

sekolah dalam meningkatkan efektivitas kerja guru dan pegawaiVolume 1, Nomor 1, 2013, h 73-
74

15Aisyatur Rahmah dan Meylia Elizabeth Ranu, Jurnal, Peran Budaya Kerja Dan Iklim 
Kerja Terhadap Loyalitas Pegawai, h 6.

16Hasnan Fauzan,  Op-Cit.
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kebiasaan bekerja dalam organisasi. Begitu pula iklim organisasi juga mengacu 

kepada ketertiban organisasi, kebiasaan bekerja yang baik sesuai dengan aturan 

dan peraturan yang berlaku, inilah yang harus dituju oleh para manajer di dalam 

usahanya menegakkan iklim organisasi yang baik. 

2. Faktor–Faktor Terbentuknya Iklim Kerja 

Iklim kerja dapat terjadi dengan terjalinnya hubungan yang baik dan 

harmonis antara pimpinan dengan seluruh pegawainya dan seluruh peserta didik.

Dengan demikian banyak hal yang berpengaruh dalam organisasi sehingga 

terbentuklah iklim kerja. Hal tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya iklim kerja sebagai berikut :

a. Karakteristik internal

Terdiri dari kondisi dalam organisasi yang diatur dan telah ditetapkan 

dalam mencapai tujuan organisasi. Karakteristik internal dikenal melalui 

beberapa dimensi :

1. Formalisasi, yaitu tingkat penggunaan dokumentasi tertulis

2. Spesialisasi, yaitu derajat pembagian tugas

3. Sentralisasi, yaitu berupa pembagian kekuasaan dan proses 

pengambilan keputusan otoritas, yaitu berupa pembagiantugas dan 

pengambilan keputusan 

4. Profesionalisme, yaitu menggambarkan tingkat anggota

5. Konfigurasi, yaitu menunjukan pembagian anggota ke dalam 

bagian-bagian.
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b. Karakteristik organisasi secara keseluruhan

Organisasi sebagai suatu sistem terbuka, dalam upaya pencapaian 

tujuanmemiliki karakteristik tertentu sebagai totalitasdapat dilakukan 

melalui penelahan terhadap ukuran organisasi, teknologi yang 

digunakan dan lingkungan yang dihadapi organisasi dan faktor umumu 

organisasi.

c. Karakteristik individu

Seperti yang diungkapkan di atas, bahwa iklim organisasi tercipta dari 

hasil interaksi individu dalam organisasi.Iklim merupakan suasana 

yang dirsakan orang-orang yang terlibat dalam organisasi.

Besar kecilnya organisasi ditentukan oleh jumlah anggota yang terlibat 

dalam proses kegiatan organisasi. Dalam organisasi yang kecil memungkinkan 

frekuensi tatap muka antara individu menjadi lebih tinggi, sehingga tingkat 

keakraban menjadi lebih tinggi.Komunikasi lebih insentif sehingga 

memungkinkan terbentuknya suasana yang berbedadengan organisasi yang 

berukuran besar.

Menurut Rochaety dan Prima bahwa iklim dalam sebuah organisasi 
dipengaruhi oleh faktor-faktor eksteren dan interen.Faktor eksteren adalah 
faktor yang datang dari luar organisasi, seperti kebijakan pemerintah, sosial 
budaya dan politik, maupun situasi keamanan. Sedangkan faktor interen 
adalah faktor yang datang dari dalam organisasi, seperti gaya 
kepemimpinan, pembinaan, dan imbalan jasa, proses komunikasi serta 
kebijakan dalam pengambilan keputusan.17

Dari uraian di atas, maka iklim kerja dalam sebuah organisasi tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor internal melainkan iklim organisasi bisa berubah karena 

                                               
17Sittinur, Syamsul Amar. B, Op-Cit.
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adanya pengaruh-pengaruh dari luar yang sifatnya memberikan pengaruh positif 

demi menjaga suasana kerja efektif yang berkelanjutan.

Iklim kerja pada dasarnya akan mampu memunculkan suasana yang 

menyenangkan, iklim kerja yang efektif akan mendorong karyawan untuk bekerja 

dengan baik.18 Menciptakan sebuah iklim sekolah yang mampu membawa para 

anggotanya untuk meningkatkan prestasi dalam rangka pencapaian tujuan sekolah, 

karena pada dasarnya sekolah memiliki karakteristik tingkah laku yang berbeda 

sesuai dengan tingkat kebutuhannya.19

Perubahan yang terjadi baik yang terjadi didalam (internal) ataupun diluar 

(eksternal) organisasi akan sangat berpengaruh terhadap iklim kerja organisasi 

tersebut. Sebagai sebuah entitas yang penting didalam sebuah organisasi, setiap 

individu tentunya mengharapkan dan mampu bekerja di suatu iklim yang 

kondusif. Iklim kerja yang kondusif penting untuk diciptakan karena merupakan 

persepsi seseorang tentang apa yang diberikan oleh organisasi dan dijadikan dasar 

bagi penentuan tingkah laku anggota, selanjutnya Robert Stringer mengemukakan 

bahwa terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadinya suatu iklim kerja:

1. Lingkungan Eksternal, ketidak tentuan ekonomi dan pasar pengaruh pada 
iklim

2. Strategi Organisasi, kinerja suatu organisasi bergantung pada strategi 
(apa yang diupayakan untuk dilakukan), energi yang dimiliki oleh 
anggota untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan oleh strategi 
(motivasi) dan faktor-faktor lingkungan penentu dari level energi
tersebut. Strategi yang berbeda menimbulkan pola iklim organisasi yang 
berbeda. Strategi mempengaruhi iklim organisasi secara tidak lansung.

                                               
18Moh. Irsan Firmansah dan Raeny Dwi Santy, Pengaruh Iklim Organisasi dan 

Karakteristik Pekerjaan Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Sukabumi, Majalah Ilmiah Unikom, 2011, h. 225-232

19Sarah Rahmawati, Pengaruh Iklim Organisasi Dan Motivasi Kerja Pada Kepuasan 
Kerja Pegawai,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia e-mail: 
rasarahra@gmail.com,E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 4, No. 11, 2015: 3405-3437
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3. Praktik Kepemimpinan, perilaku pemimpin mempengaruhi iklim kerja 
yang kemudian mendorong motivasi karyawan. Motivasi karyawan 
merupakan pendorong utama terjadinya kinerja.

4. Pengaturan Organisasi, pengaturan organisasi memiliki pengaruh paling 
kuat terhadap iklim kerja.

5. Sejarah Organisasi, semakin tua usia organisasi, semakin kuat pengaruh 
sejarahnya.20

Berdasarkan definisi diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

iklim kerja merupakan suatu kondisi atau keadaan suasana kerja dalam organisasi. 

Iklim kerja kondusif yang menyenangkan akan tercipta, apabila hubungan antar 

manusia berkembang dengan harmonis, sehingga keadaan itulah yang menjadi 

pendukung setiap kinerja seseorang.

Adapun faktor yang mempengaruhi iklim kerja menurut para ahli adalah 

sebagai berikut:

a. Stringer dalam Wirawan mengemukakan bahwa terdapat lima faktor 
yang menyebabkan terjadinya iklim suatu organisasi yang intinya sebagai 
berikut : Lingkungan eksternal, Strategi organisasi, Peraturan Organisasi, 
Kekuatan Sejarah, Kepemimpinan. 

b. Steers dalam Idrus menjelaskan ada lima komponen yang menentukan 
iklim organisasi yang intinya sebagai berikut: Struktur kebijakan 
organisasi, Teknologi, Lingkungan luar, Kebijakan dan praktek, 
Manajemen. 

c. Mondy dalam Idrus mengungkap 4 (empat) faktor utama yang 
mempengaruhi iklim organisasi yang intinya sebagai berikut:kelompok 
kerja yang terdiri dari kesepakatan, moral kerja, kesejawatan.Pengawasan 
menejer, berupa penekanan pada hasil dan tingkat 
kepercayaan.Karakteristik organisasi yang terdiri dari ukuran (besar 
kecilnya organisasi), kekompakkan organisasi, keformalan dalam 
organisasi dan otonomi.Proses administrasi antara lain terdiri dari sistem 
penghargaan dan sistem komunikasi.21

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi iklim organisasi ada bermacam-macam. Faktor-faktor yang 
                                               

20Yulinda Agnes Devianti (1301406501) Program Studi Bimbingan dan 
Konseling,Fakultas IlmuPendidikan, Pengaruh Motivasi dan Iklim Kerja terhadap Kinerja 
Konselor, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang , 2013), h. 27

21Ibid, h 7
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mempengaruhi iklim organisasi yang paling penting adalah lingkungan dari dalam 

suatu organisasi tersebut.

Iklim kerja bersumber dari iklim organisasi yang terbentuk dari persepsi 

karyawan terhadap kejelasan organisasi, kemudian Stringer menyebutkan bahwa 

karakteristik atau dimensi iklim kerja dapat mempengaruhi motivasi 

anggotaorganisasi untuk berperilaku tertentu. Ia juga mengatakan enam dimensi 

yang diperlukan, yaitu:

1. Struktur, struktur merefleksikan perasaan bahwa karyawan diorganisasi 
dengan baik dan mempunyai definisi yang jelas mengenai peran dan 
tanggungjawab mereka. Meliputi posisi karyawan dalam perusahaan.

2. Standar-standar, mengukur perasaan tekanan untuk memperbaiki kinerja 
dan derajat kebanggaan yang dimiliki karyawan dalam melakukan 
pekerjaannya dengan baik. Meliputi kondisi kerja yang dialami karyawan 
dalam perusahaan.

3. Tanggungjawab, merefleksikan perasaan karyawan bahwa mereka 
menjadi “pimpinan diri sendiri” dan tidak pernah meminta pendapat 
mengenai keputusannya dari orang lain. Meliputi kemandirian dalam 
menyelesaikan pekerjaan.

4. Pengakuan, perasaan karyawan diberi imbalan yang layak setelah 
menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Meliputi imbalan atau upah 
yang terima karyawan setelah menyelesaikan pekerjaan.

5. Dukungan, merefleksikan perasaan karyawan mengenai kepercayaan dan 
saling mendukung yang berlaku dikelompok kerja. Meliputi hubungan 
dengan rekan kerja yang lain.

6. Komitmen, merefleksikan perasaan kebanggaan dan komitmen sebagai 
anggota organisasi. Meliputi pemahaman karyawan mengenai tujuan 
yang ingin dicapai oleh perusahaan.22

Dari definisi diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dimensi 

atau karakteristik suatu iklim kerja yang kondusif yaitu mampu menjadi pimpinan 

diri sendiri, mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan saling 

mendukung satu sama lain.

                                               
22

Wanti Simanjuntak, seorang Widyaiswara dari Pusat Pengembangan dan 
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) bidang Bangunan dan 
Listrik.Menciptakan Iklim Kerja yang Kondusif.https://www.kompasiana.com/wantisimanjuntak)
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Menurut model Pines, iklim kerja sebuah organisasi dapat diukur melalui 

empat dimensi sebagai berikut :

a. Dimensi psikologikal, yaitu meliputi variabel seperti beban kerja, kurang 
otonomi, kurang pemenuhan sendiri dan kurang inovasi. Beban kerja 
yang diberikan pada karyawan sesuai dengan kemampuan dan peran 
kerjanya.

b. Dimensi struktural, yaitu meliputi variabel seperti fisik, bunyi dan tingkat 
keserasian antara keperluan kerja dan struktur fisik. Kondisi struktural 
merupakan kondisi yang dirasakan oleh karyawan tentang lingkungan 
kerja.

c. Dimensi sosial, yaitu meliputi aspek interaksi dengan klien (dari segi 
kuantitas dan ciri-ciri permasalahannya), rekan sejawat (tingkat 
dukungan dan kerja sama), dan penyelia-penyelia (dukungan dan 
imbalan). Dimensi sosial dirasakan dengan adanya semangat 
kerjasamakelompok dan kerjasama manajer dan karyawan.

d. Dimensi birokratik, yaitu meliputi Undang-undang dan peraturan-
peraturan konflik peranan dan kekaburan peranan. Dimensi ini mengukur 
kondisi yang dirasakan oleh karyawan tentang kejelasan tugas dan 
batasan wewenang, hak dan kewajiban yang dilaksanakan terkait dengan 
tugas.23

Menurut davis ada dua aspek yang penting yang harus diperhatikan 

dalam iklim kerja yaitu tempat kerja itu sendiri dan perlakuan yang diterima dari 

manajemen.24 Kariyawan merasakan bahwa iklim kerja tertentu menyenangkan 

bila mereka melakukan sesuatu yang berguna yang memberikan kemanfaatan 

pribadi. Dengan demikian, iklim kerja yang diciptakan memegang peranan 

penting dalam kemampuan menciptakan tujuannya. Iklim kerja adalah iklim 

manusia di dalam, dimana para anggota melakukan pekerjaan mereka. Begitupun 

iklim kerja merupakan sebuah konsep yang menggambarkan suasana internal 

yang dirasakan anggotanya selama mereka beraktifitas dalam rangka tercapainya 

tujuan tersebut.

                                               
23Wanti Simanjuntak, http, ibid.
24Theorymanajemendanorganisasi.blogspot.co.id/2015/12/iklim-sekolah.html?m=1, di 

tulis pada tanggal 30 Oktober 2017.
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Interaksi di dalam organisasi, baik yang lisan maupun yang tertulis 

mutlak diperlukan dan akan memberikan dampak proses dan hasil yang positif. 

Interaksi semacam ini harus selalu ditingkatkan, karena dapat memotivasi seluruh 

pegawai untuk meningkatkan kinerja masing-masing.   

Dalam Komariah dan Triatna, mencatat ada 11 setrategi iklim kerja yaitu:

a. Struktur tugas, perincian metode yang dipakai untuk melaksanakan tugas 
organisasi.

b. Hubungan imbalan hukum, tingkat batas pemberian imbalan tambahan 
seperti promosi dan kenaikan gaji berdasarkan prestasi dan jasa.

c. Sentralisasi keputusan, batasan-batasan keputusan penting yang 
dipusatkan pada manajemen level atas.

d. Tekanan pada prestasi, keinginan pihak pekerja organisasi untuk 
melaksanakan pekerjaan dengan baik.

e. Tekanan pada pengembangan dan pelatihan, tingkat ketika organisasi 
meningkatkan prestasi individu melalui kesiapan latihan dan 
pengembangan yang cepat.

f. Lingkungan kerja yang memberikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, 
dan kelengkapan sarana prasarana.

g. Keterbukaan versus ketertutupan, tingkat ketika orang-orang lebih suka 
menutupi kesalahan mereka dan menampilkan diri secara baik dan 
bekerja sama.

h. Rasa kekeluargaan yang kuat antara civitas organisasi yaitu pimpinan, 
pegawai/karyawan.

i. Pengakuan dan umpan balik, tingkat seorang individu mengetahui 
pendapat atasan dan manajemen terhadap pekerjanya.

j. Status dan semangat, perasaan umum diantara individu bahwa organisasi 
merupakan tempat kerja yang baik.

k. Kompetensi dan keluwesan organisasi secara umum, tingkat organisasi 
mengetahui apa tujuannya dan mengejarnya secara luwes dan kreatif.25

Dari definisi di atas, peniliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat suatu 

setrategi-setrategi dimana organisasi untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan 

baik dan untuk meningkatkan prestasi individu melalui kesiapan latihan dan 

pengembangan yang cepat.

                                               
25Wanti Simanjuntak, http,  Op-Cit.
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Kemudian ada beberapa indikator dalam mengembangkan iklim kerja 

yaitu :

1. Penataan Lingkungan Fisik Organisasi/Lembaga
a. Perawatan fasilitas fisik, dimana salah satu ciri organisasi yang efektif 

adalah terciptanya budaya dan iklim organisasi yang menyenangkan 
sehingga pegawai/karyawan merasa aman, nyaman dan tertib dalam 
melaksanakan tugasnya.

b. Penataana ruang kerja yaitu kondisi kerja yang menyenangkan perlu 
diciptakan sehingga tercipta suasana yang mendorong pegawai untuk 
melakukan tugasnya dengan baik.

c. Penggunaan poster afirmasi yaitu poster yang berisi pesan-pesan 
positif digunakan dan dipajang diberbagai tempat strategis yang 
mudah dan dapat selalu dilihat oleh pegawai.

2. Penataan lingkungan sosial organisasi/lembaga
a. Penciptaan keamanan dilingkungan organisasi, organisasi yang efektif 

perlu memperhatikan keamanan sekitar. organisasi terbebas dari 
gangguan keamanan baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

b. Penciptaan relasi kekeluargaan dan kebersamaan, organisasi 
menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan antara pimpinan 
dan karyawan.

3. Penataan personil organisasi
a. Pemberian ganjaran positif bagi karya terbaik pegawai, karya-karya 

cemerlang pegawai dipajang di ruang kerja atau ruang pimpinan dan 
diberi ganjaran positif.

b. Pengembangan rasa memiliki terhadap organisasi, organisasi 
menciptakan rasa memiliki sehingga pimpinan dan pegawai akan 
menunjukkan rasa bangga terhadap organisasi/lembaganya.

c. Pemberian jaminan atas kemaslahatan pegawai, kemaslahatan 
pegawai/karyawan merupakan kriteria penting yang digunakan dalam 
pembuatan keputusan tentang mereka. 

4. Penataan lingkungan kerja organisasi, di antara bentuk penataan 
lingkungan kerja organisasi ialah pengaturan jadwal acara dan aktivitas 
organisasi. Semua aktivitas di organisasi harus dijadwalkan secara baik, 
agar kegiatan tersebut tidak terganggu.26

Selanjutnya terdapat beberapa hal yang bisa menjadi tolak ukur dalam 

mengidentifikasi iklim kerja yaitu kualitas kepemimpinan, kadar kepercayaan, 

komunikasi keatas dan ke bawah, perasaan melakukan pekerjaan yang 

bermanfaat, tanggung jawab, imbalan yang adil, tekanan pekerjaan yang nalar, 

                                               
26Hasnan Fauzan, Op-Cit.
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kesempatan pengendalian, struktur dan birokrasi yang nalar dan keterlibatan 

pegawai.27 Suasana kerja dapat diukur dari dimensi kualitatif seperti 

tanggungjawab, keseragaman, semangat kelompok, penghargaan, standar, 

kejelasan organisasional. Hal ini diperjelas oleh Nia K bahwasannya untuk 

mengukur iklim kerja dapat dilihat melalui perbedaan antara iklim yang ada dan 

iklim yang diharapkan. Ada 7 dimensi yang dilakukan dalam upaya mengukur 

iklim kerja, yaitu sebagai berikut:

a. Konformitas, apabila dalam suatu sekolah banyak sekali memiliki aturan 
yang harus dituruti oleh para pekerja padahal aturan tersebut tidak ada 
relevansinya atau hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan.

b. Tanggungjawab, apabila setiap keputusan diambil dalam suatu sekolah 
dilakukan oleh pimpinan maka sekolah tersebut dikatakan mempunyai 
iklim kerja yang rendah, karena pada dasarnya bawahan tidak diberi 
kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam sekolah.

c. Imbalan, setiap kegiatan yang dilakukan dan mendapatkan hasil atau 
prestasi yang baik tidak mendapatkan penghargaan apapun dari pihak 
perusahaan sebaliknya jika dilakukan kesalahan maka para karyawan 
diberi hukuman yang berat, iklim kerja yang demikian disebut iklim kerja 
dengan imbalan yang rendah.

d. Semangat kelompok, apabila dalam sekolah orang-orang saling 
mencurigai dan sulit untuk mempercayai dan tidak ada perasaan 
kelompok maka iklim kerja yang demikian disebut dengan semangat 
kerja yang rendah.

e. Kejelasan, suatu sekolah memiliki prosedur kerja yang tidak jelas, orang-
orang merasa tidak mengetahui dengan pasti yang mana tanggungjawab 
dan wewenangnya.

f. Standar, ketentuan yang ditetapkan tentang mutu dari hasil kerja yang 
dikerjakan oleh para anggota.

g. Kepemimpinan, untuk menciptakan suatu sekolah efektif perlu adanya 
iklim kerja yang meliputi harapan pegawai yang tinggi, sikap yang 
positif, kurikulum terorganisir dan system reward dan intensif pegawai.28

                                               
27Keith Davis & John W. Newstorm, Perilaku Dalam Organisasi (Jakarta: Erlangga, 

2008), h. 24
28Nia K., Pengaruh Iklim Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Pusat 

Pendidikan dan Latihan Geologi Bandung (Skripsi FIP UPI, 2005), h. 18
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B. Kerangka Pikir

Iklim kerja di SMPN 54 Konawe Selatan sangat mengacu padabeberapa 

aspek iklim kerja yakni, 1) hubungan antara kepala sekolah dengan guru, 2) 

hubungan antara guru dengan guru, 3) hubungan antara guru dengan siswa, 4) 

faktor-faktor terbentuknya ikli kerja di SMPN 54 Konawe Selatan.

Hubungan antara kepala sekolah dengan guru didasarkan atas asas kepala 

sekolah setiap satu bulan sekali melakukan supervisi kepada guru-guru, selalu 

memberikan informasi-informasi baru, selalu menegaskan kepada guru piket 

untuk datang lebih awal, dan selalu bekerjasama untuk memecahkan 

permasalahan. Hubungan yang harmonis antara guru dengan guru didasarkan atas 

asas saling koordinasi, komunikasi, guru sudah mengajar sesuai dengan porsinya 

masing-masing, kemudian guru sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai 

denganaturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Hubungan antara guru 

dengan siswa didasarkan atas asas guru memberikan strategi model pembelajaran 

demonstrasi agar siswa terpancing untuk aktif di dalam ruangan, selanjutnya 

proses belajar mengajar tepat waktu, kemudian disiplin, dan guru mengajarkan 

kepada siswanya untuk penghijauan misalnya menanam bibit pohon jati, rempah-

rempah, sayur dan lain sebagainya. Faktor-faktor terbentuknya iklim kerja di 

SMPN 54 Konawe Selatan didasarkan atas asas faktor dari pemimpin, rekan kerja, 

kemudian faktor dari siswa, orang tua wali siswa dan faktor dari masyarakat, 

kerena mereka juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan dan 

pengontrolan sekolah. Oleh karena itu, dari keempat aspek iklim kerja tersebut 
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dalam melahirkan suatu iklim yang harmonis. Hal ini dapat disajikan sebagai 

berikut :

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

Iklim Kerja di 
SMPN 54 

Konawe Selatan

Hubungan antara Kepala 
Sekolah dengan Guru

Hubungan antara Guru 
dengan Guru

Hubungan antara Guru 
dengan Siswa

Faktor-faktor 
terbentuknya Iklim Kerja
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C. Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini mengenai Iklim Kerja yang ada di SMPN 54 Konawe 

Selatan. Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian ini :

1. Erwin Nugroho, penelitian yang dilakukan adalah peran kepala sekolah 

dalam menciptakan iklim kerja bagi guru di SMA Negeri 1 Jatisrono dan 

SMA Negeri Karanganyar. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peran kepala sekolah di SMA Negeri 1 Jatisrono dalam menciptakan iklim 

kerja bagi guru lebih mendominasi dalam pendekatan hubungan.

Kepemimpinan di SMA Negeri 1 Jatisrono dapat di ketahui bahwa rasa 

kekeluargaan sangat tinggi namun cenderung mengabaikan peraturan yang 

ada untuk memenuhi kepentingan bersama. Sedangkan SMA Negeri 

Karanganyar menunjukan bahwa setiap kegiatan berpedoman pada 

peraturan yang ada sehingga menyebabkan kurangnya rasa kebersamaan 

dalam anggota.29

2. Rizki Dwi Cahya, penelitian yang dilakukan adalah pengaruh kompensasi, 

iklim kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja guru penjaskes SMP di 

Bandar Lampung. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan kompensasi terhadap motivasi kerja guru, iklim 

kerja terhadap motivasi kinerja guru, kompensasi secara langsung terhadap 

kinerja guru, iklim kerja secara langsung terhadap kinerja guru, motivasi 

                                               
29Erwin Nugroho (K7410071), Peran Kepala Sekolah Dalam Menciptakan Iklim Kerja 

bagi Guru di SMA Negeri 1 Jatisrono dan SMA Negeri 1 Karanganyar, Skripsi, (Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Oktober 2014), di Akses Pada 
Tanggal 7 Januari 2017
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kerja secara langsung terhadap  kinerja guru, kompensasi, iklim kerja, 

motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru penjaskes SMP 

Kota Bandar Lampung, hal ini bermakna bahwa apabila kompensasi 

diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, iklim kerja dilaksanakan dengan 

benar dan motivasi kerja diterapkan dengan prosedur yang benar maka 

kinerja guru juga akan mengalami peningkatan.30

3. Bakti Komalasari dan Adinda Tessa Naumi, mahasiswa Sekolah Tinggi 

Agam Islam Negeri (STAIN) Curup, penelitian yang dilakukan adalah 

Strategi Komunikasi Pengelola Prodi KPI dalam Menciptakan Iklim 

Organisasi Yang Kondusif. Hasil dalam penelitian yang di dapatkan 

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (Prodi KPI) merupakan 

salah satu Prodi tertua di STAIN Curup. Sebagai Prodi tertua banyak 

tantangan yang dihadapi, Salah satu hal yang menjadi urgent adalah 

budaya organisasi, yang salah satunya dipengaruhi oleh budaya 

komunikasi dalam Prodi KPI. Untuk itu masalah strategi komunikasi 

menjadi penting mengingat strategi komunikasi yang tepat juga 

berdampak pada kepuasan kerja individu yang bernaung di 

organisasi/lembaga tersebut. Ada dua hal yang mungkin menyebabkan 

orang tidak puas dengan pekerjaannya ini. Hal yang pertama, apabila 

orang tersebut tidak mendapat informasi yang dibutuhkan untuk 

melakukan pekerjaannya. Yang kedua, apabila hubungan sesama teman 

                                               
30Rizki Dwi Cahya,  Pengaruh Kompensasi, Iklim Kerja dan Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja Guru Penjaskes di SMP Bandar Lampung, Program Studi Magister Manajemen 
Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), 
di Akses Pada Tangga l 7 Januari 2017
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sekerja kurang baik, atau dengan kata-kata lain ketidakpuasan kerja ini 

berhubungan dengan masalah komunikasi.31

Adapun dari hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas 

menunjukan adanya persamaan-persamaan dengan penelitian ini sekaligus juga 

terdapat perbedaan. Berikut persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian :

No PERSAMAAN PERBEDAAN

1. Membahas masalah iklim kerja Tempat penelitian

2.
Menggunakan metode penelitian 

kualitatif (peneliti yang pertama 

dan peneliti yang ketiga)

Dalam penelitian ErwinNugroho, 

penelitian yang dilakukan adalah peran 

kepala sekolah dalam menciptakan 

iklim kerja bagi guru. Sedangkan 

dalam penelitian ini peneliti hanya 

membahas masalah ikllim kerja bukan 

peran kela sekolah.

Dalam penelitian Rizki Dwi Cahya , 

penelitian yang dilakukan adalah 

pengaruh kompensasi , iklim kerja dan 

motivasi kerja terhadap kinerja 

guru,bahwa terdapat pengaruh yang 

                                               
31Bakti Komalasari dan Adinda Tessa Naumi, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agam Islam 

Negeri (STAIN) Curup, Strategi Komunikasi Pengelola Prodi KPI Dalam Menciptakan Iklim 
Organisasi Yang Kondusif, Jurnal Dakwah dan Komunikasi STAIN Curup-Bengkulu | E-ISSN: 
2548-3366 ; P-ISSN: 2548-3293.
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signifikan kompensasi terhadap 

motivasi kerja guru, iklim kerja dan 

kinerja guru. Sedangkan dalam 

penelitian ini peneliti hanya berfokus 

pada iklim kerja, dalam artian bahwa 

terdapat sebuah faktor-faktor 

terbentuknya iklim kerja yang kondusif

yaitu faktor eksteren dan interen.

Dalam penelitian Bakti Komalasari dan 

Adinda Tessa Naumi, penelitian yang 

dilakukan adalah strategi komunikasi 

penegelola prodi KPI dalam 

menciptakan iklim organisasi yang 

kondusif, bahwa dalam penelitian 

tersebut terdapat  bagaimna strategi 

komunikasi pengelola organisasi dan 

bagaiman program studi komunikasi, 

sedangkan dalam penelitian ini hanya 

membahsas bagaimana iklim kerja 

yang kondusif dan bagaimana faktor-

faktor terbentuknya iklim kerja yang 

kondusif dan dalam penelitian ini 

hanya berfokus pada 1 variabel yaitu 

iklim kerja yang kondusif.
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Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan dalam penelitian ini

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas yaitu sama-sama membahas 

masalah iklim kerja, menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan 

perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian 

ini hanya memfokuskan pada 1 variabel yaitu iklim kerja bukan peran kepala 

sekolah dalam menciptakan iklim kerja bagi guru, selanjutnya tempat atau lokasi 

yang berbeda, serta penelitian yang ke-2 menggunakan metode penelitian 

kuantitaif. 


