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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan antara kepala sekolah dengan guru terkait iklim kerja di 

SMPN 54 Konawe Selatan sudah kondusif dimana kepala sekolah adalah 

leader yang tegas, dan selalu memberikan informasi-informasi yang baru 

kepada bawahannya, dan selalu menegaskan kepada guru yang sedang 

bertugas untuk datang lebih awal, dan apabila kepala sekolah sedang 

berhalangan maka kepala sekolah sudah menugaskan kepada salah satu guru 

untuk mengambil alih dalam pengontrolan sekolah agar semua kegiatan 

berjalan degan lancar meski dengan tidak adanya kepala sekolah.

2. Bahwa terjalinnya hubungan yang baik anatara guru dengan guru hal ini 

dapat dilihat dari komunikasi yang lancar, saling koordinasi, setiap guru 

sudah mengajar sesuai dengan porsinya masing-masing, saling kerjasama 

satu sama lain, kemudian guru sudah menjalankan tugas dan fungsinya 

sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah.

3. Bahwa terdapat hungan yang harmonis antara guru dengan siswa hal ini 

dapat ditandai dengan adanya strategi model pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran demonstrasi agar siswa siswi terpancing 

untuk aktif didalam ruangan, selanjutnya proses belajar mengajar tepat 
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4. Terdapat beberapa faktor terbentuknya iklim kerja yang pertama adalah faktor dari pimpinan, rekan kerja, kemudian faktor dari siswa, dari masyarakat atau orang tua wali siswa, karena mereka juga berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan dan pengontrolan sekolah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepala sekolah harus menjalin hubungan yang lebih baik lagi terhadap lingkungan dalam sekolah maupun lingkungan luar sekolah dalam rangka mengembangkan iklim kerja yang lebih kondusif. Sehingga suasana atau keadaan yang ada di SMPN 54 Konawe Selatan menjadi lebih harmonis dari yang sebelumnya.

2. Kepala sekolah, guru dan peserta didik harus bekerjasama dalam rangka menjaga iklim kerja agar dalam pelaksanaan proses iklim kerja yang ada di SMPN 54 Konawe selatan tersebut sejalan dengan tujuan organisasi.
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