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Lampiran 1 

Pedoman Observasi 

 Observasi atau pengamatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yakni 

melakukan pengamatan tentang gambaran umum atau indikator-indikator iklim kerja, 

meliputi : 

No Uraian Ya Tidak Keterangan 

1. Perawatan fasilitas fisik 

- Gedung sekolah 

 

 

 

- Musholah 

 

- Aula  

 

 

 

 

 

 

 
 

- Lab IPA 

 

Ya  

   Ya  

 

 

 

 

 

Ya  

 

 

 

 

 

 

 

Ya  

 

 

 

 

 

 

Tidak  

 

Namun dalam hal ini 

ada beberapa gedung 

yang kurang 

kondusif/kurang baik. 

Dikarenakan belum 

ada anggaran. 

Karena gedung ini 

digunakan untuk 

kegiatan-kegiatan 

sekolah seperti, sholat 

berjama’ah, latihan 

ceramah, pesantren 

kilat dan yasinan 

setiap hari jum’at. 

Lep IPA difungsikan 

untuk praktek siswa 

siswi dalam hal mata 

pelajaran 

IPA/SAINS.  

 

2. Penataan ruang kerja Ya   Penataan ruang kerja 

itu penting Demi 

untuk kenyamanan 

proses pelaksanaan 
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tugas 

3. Penciptaan keamanan lingkungan sekolah 

- Pencurian 

 

 

 

 

- Kericuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

 

 

 

 

Tidak  

 

Karena masyarakat 

disekitar sekolah ikut 

berpartisipasi dalam 

kegiatan sistem 

keamanan sekolah. 

Karena wakasek 

kesiswaan yang 

sangat displin dan 

tegas sehingga siswa 

siswi yang ada 

disekolah tersebut 

tidak pernah 

membuat kericuhan. 

4. Penciptaan relasi kekeluargaan dan 

kebersamaan 

- Harmonis 

 

 

Ya 

  

 

Rasa kekeluargaan 

dan kebersamaan 

yang ada disekolah 

SMPN 54 Konawe 

Selatan sangat 

harmonis karena 

selalu koordinasi, 

komunikasi yang 

lancar, saling sherring 

satu sama lain, saling 

kerjasama dan saling 

menghargai. 

5. Pemberian ganjaran positif bagi karya 

terbaik pegawai 

- Riweds 

 

 

 

Ya  

  

 

Dalam hal ini 

pimpinan 

memberikan rewads 
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atau nilai plus 

terehadap guru-guru 

atau pegawai yang 

sudah bekerja dengan 

baik. 

6. Pengembangan rasa memiliki terhadap 

organisasi 

- Kerjasama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Peduli  

 

 

Ya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya  

 

 

 

 

 

 

Misalnya dalam hal 

kebersihan 

lingkungan, disini 

siswa selalu 

bekerjasama dengan 

OSIS untuk mengutip 

sampah setiap hari 

sebelum masuk 

ruangan kelas. 

Dengan tujuan agar 

sekolah selalu bersih 

dan terlihat nyaman. 

 

Dimana warga yang 

ada di SMPN 54 

Konawe Selatan ini 

sangat peduli satu 

sama lain baik itu 

guru maupun murid, 

kemudian saling 

membantu satu sama 

lain misalnya dalam 

hal penyelesaian 

tugas.  

 

7. Pemberian jaminan atas kemaslahatan 

pegawai 
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- Pengangkatan jabatan Ya  Misalnya seperti guru 

biasa diangkat atau 

diutus menjadi wali 

kelas.  

8. Penataan lingkungan kerja organisasi 

- Jadwal acara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aktivitas organisasi 

 

 

Ya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya  

 

  

Karena misalnya ada 

acara seperti kegiatan 

temui alumni, 

kegiatan 

ekstrakurikuler, 

porseni, pramuka, itu 

semua bertujuan agar 

semua kegiatan yang 

telah terjadwal bisa 

berjlan sesuai dengan 

jadwal yang telah 

tersedia. 

 

Seperti halnya 

pembersihan 

lingkungan setiap 

harinya, infaq setiap 

hari jum’at, 

mengadakan lomba 

hafalan surat-surat 
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pendek setiap ujian 

semester, dan lain 

sebagainya. 
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Lampiran 2 

Pedoman Wawancara 

  Nama Sekolah  : 

  Alamat Sekolah  : 

  Nama      : 

  Hari/Tanggal      : 

  Tempat               : 

1. Bagaimana gambaran iklim kerja yang ada di SMPN 54 Konawe Selatan ? 

2. Bagaimana perkembangan iklim kerja di SMPN 54 Konawe Selatan ? 

3. Bagaimana cara bapak/ibu dalam meningkatkan iklim kerja ? 

4. Bagaimana mekanisme bapak dalam menyusun program kerja disekolah ? 

5. Dengan cara apa bapak/ibu dalam melakukan proses pengawasan iklim kerja 

disekolah ? 

6. Bagaimana strategi iklim kerja yang ada disekolah? 

7. Upaya apa yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan iklim kerja ? 

8. Dengan cara bapak menyikapi iklim kerja ketika tidak kondusif ? 

9. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam iklim kerja ? 

10. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam iklim kerja disekolah ? 

11. Bagaimana keadaan lingkungan kebersihan yang ada disekolah ini ? 
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Lampiran 3 

Transkrip Wawancara 1 

Nama Sekolah  : SMPN 54 Konawe Selatan 

   Nama     : Hendrik Susanto, S.Pd 

   Jabatan   : Wakasek Kesiswaan 

   Hari/Tanggal              : Senin, 19 Februari 2018 

   Jam   : 08:30 WITA 

   Tempat Wawancara  : Ruang Wakasek 

Peneliti  : Assalamu’alaikum  

Informan  : Wa’alaikumsalam 

Peneliti  : Mohon maaf sebelumnya pak mengganggu waktunya, setelah melakukan  

observasi, saya ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang iklim kerja  

Informan  : oh, iya silakan! 

Peneliti  : Bagaimana iklim kerja disekolah ? 

Informan  : Ya iklim kerjanya bagus, kemudian masing-masing guru disini sudah 

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang telah disepakati 

dan ditetapkan oleh sekolah, selanjutnya guru-guru disini saling koordinasi 

antara satu dengan yang lainnya, saling menghargai dan saling berkomunikasi. 

 

Peneliti  : Apakah guru-guru disini sudah mengajar sesuai dengan bidangnya masing-

masing ? 
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Informan  : Ya tentu sesuai, alhamdulillah guru-guru disini sudah mengajar sesuai 

porsinya masing-masing. 

Peneliti  : Bagaimana perkembangan iklim kerja yang ada disekolah ? 

Informan  : Berbicara masalah perkembangan iklim kerja yang ada disini, ya 

perkembangannya sudah sangat bagus, karena guru-guru disini semua sudah 

mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas 

pendidikan,kemudian pelatihan-pelatihan ini diadakan setiap satu tahun sekali. 

Peneliti  : Bagaimana caranya bapak dalam meningkatkan iklim kerja disekolah ? 

Informan  : Ya kalau caranya bapak dalam meningkatkan iklim kerja yang pertama itu 

pasti saling koordinasi antara satu dengan yang lain, kedua dengan komunikasi 

yang lancar dengan semua guru-guru, dan kalau menurut saya yang paling 

terpenting adalah peran kepala sekolah itu sendiri, misalnya dalam hal 

mengayomi peserta didiknya kerena kepala sekolahlah yang paling terpenting. 

Peneliti  : Bagaiman cara yang dilakukan dalam proses pengawasan disekolah ? 

Informan  :Kalau guru itu bukan tugasnya untuk mengawasi artinya kita mempunyai 

pengawasan tersendiri, contoh kepala sekolah itu mengawasi semua yang ada 

dilingkungan sekolah terutama para guru-guru yang ada disini. Kalau kita 

disini tidak mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengawasi guru-guru 

kita hanya mengkoordinasi saja. Tapi kalau dalam sistim pengawasan siswa-

siswi yang pertama itu melalui pengamatan dalam artian pengamatan ini 

dilihat dari hasil belajarnya, kemudian perilaku siswa. 

Peneliti  : Upaya apa yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan iklim kerja yang 

kondusif ? 
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Informan  : Yang pertama itu adalah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan aturan, dan yang kedua menjalin kerjasama antar guru disekolah, 

kemudian komunikasi dengan para siswa dan yang selanjutnya adalah 

koordinasi dengan kepala sekolah. 

Peneliti  : Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam iklim kerja disekolah? 

Informan  : Satu adalah sarana dan prasarananya yang memadai, kedua sumber daya 

manusia (SDM) yang terdiri dari tiga bagian yaitu kepala sekolah, guru dan 

siswa. Dan kalau mau lebih naik lagi diluar dari sekolah itu ada pengawas dan 

lebih naik lagi ada dinas pendidikan itu sumber daya manusianya. 

Peneliti  : Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam iklim kerja ? 

Informan  : Ya kalau menurut bapak itu sebenarnya sama karena bisa menunjang 

kesejahteraan sekolah. Dan kalau yang bersifat positif itu kan seperti saranan 

dan prasarana yang memadaisedangkan yang bersifat tidak positif adalah 

kurangnya sarana dan prasarana misalnya kurangnya komputer, dan lain 

sebagainya, dan sarana prasarna yang ada disekolah sini itu kurang memadai, 

itulah yang menjadi faktor penghambat yang ada disekolah. Kemudian sumber 

daya manusia yang ada disekolah itu sudah memadai. 

Peneliti  : Dengan cara apa bapak menyikapi ketika iklim kerja tidak kondusif ? 

Informan  : Yang pastinya kita akan mengadakan yang namanya musyawarah, 

pertemuan, dan rapat. Dengan itu musyawarah kami bisa mencari solusi dan 

memecahkan dari apa yang tidak kondusif disekolah ini. 

Peneliti  :Bagaiman dengan keadaan lingkungan kebersihan yang ada disekolah ? 
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Informan  : Kebersihan yang ada disekolah cukup bagus karena sudah ada OSIS yang 

bertugas setiap harinya. Dan siswa juga diajarkan untuk penghijauan sperti 

penanaman pohon jati, pelem, pohon kelapa, ubi dan lain sebagainya.  

Peneliti  : Terima kasih atas informasinya pak, assalamu’alaikum 

Informan  : Sama-sama de, Wa’alaikumsalam 
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Lampiran 4 

Transkip Wawancara II 

Nama Sekolah  : SMPN 54 Konawe Selatan 

  Nama    : Abdul Karim, S.Pd., M.Pd 

  Jabatan   : Kepala Sekolah 

  Hari/tanggal   : Sabtu, 3 Maret 2018 

  Jam    : 10:00 WITA 

  Tempat Wawancara  : Ruang Kepala Sekolah 

Peneliti  : Assalamu’alaikum 

Informan  : Wa’alaikumsalam 

Peneliti  : Mohon maaf sebelumnya pak mengganggu waktunya, setelah melakukan 

observasi, saya ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang iklim kerja  

Informan  : Oh, iya silakan! 

Peneliti  : Bagaimana dengan keadaan lingkungan kebersihan yang ada disekolah ? 

Informan  : Menurut penilaian saya kebersihan yang ada disekolah belum memenuhi 

syarat dalam artian bahwa kebersihan sekolah ini baru mencapai sekitar 60%, 

dan rencana ini kita akan membuat kazebo-kazebo untuk tempat 

tongkrongannya anak-anak agar anak-anak tidak membuang sampah 

sembarangan dan sekolah menjadi nyaman dan indah. 

Peneliti  : Bagaimana iklim kerja yang ada disekolah SMPN 54 ini ? 
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Informan  : Alhamdulillah, iklim kerja yang kita buat dan kita sepakati bersama sudah 

berlangsung secara spesifik. Jadi setiap paginya memang mungkin kita tidak 

bersamaan masuk, kalau untuk jam masuknya, tetapi sudah ada guru piket 

yang mengatur segalanya, jadi guru piketlah yang mengatur dan mengontrol 

anak-anak setiap paginya, usai anak-anak membersihkan semuanya, kemudian 

dilanjutkan dengan membaca asma’ul husna setiap harinya setelah apel pagi 

dan apel siang, setelah itu anak-anak masuk dalam kelas untuk membaca 

literasi sekolah dan waktu yang digunakan hanya 15 menit dan sudah ada guru 

yang ditugaskan untuk memantau mereka setiap harinya.  

Peneliti  : Bagaimana perkembangan iklim kerja disekolah ? 

Informan  : Alhamdulillah untuk sekarang ini kinerjanya kami sudah lumayan bagus dari 

yang sebelumnya, sehingga kita membuat beberapa prestasi yang mungkin 

bisa dianggap bahwa itu sudah diperhitungkan tingkat kabupaten atau 

kecamatan. Adapun prestasi-prestasi yang sudah tercapai yang pertama itu kita 

sudah 2 kali juara satu lomba gerak jalan tingkat kabupaten, dan yang kedua 

juara satu lomba kasidah tingkat kecamatan, selanjutnya kita sudah pernah 

mengirim siswa kelas VII dan kelas VIII untuk mengikuti lomba olimpiade 

sains, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang lain. Inilah yang menjadi 

perkembangan dari tahun ketahun di SMPN 54 Konawe Selatan sehingga 

menghasilkan siswa-siswi yang berilmu pengetahuan, kreatif, terampil dan 

berbudi pekerti luhur. 

Peneliti  : Bagaimana cara bapak dalam meningktkan iklim kerja disekolah ? 

Informan  : Cara yang pertama adalah sistim keprcayaan karena sistim inilah yang paling 

utama dalam suatu lingkup organisasi atau sebuah perusahaan demi 

menghasilkan kinerja yang baik dan menjalin hubungan persaudaraan yang 
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baik, selanjutnya cara yang kedua adalah saya menegaskan kepada guru-guru 

yang piket untuk datang lebih awal sebelum siswa siswi berada disekolah, dan 

yang selanjutnya harus memberikan informasi apabila yang bersangkutan atau 

yang bertugas berhalangan atau tidak hadir sehingga kami bisa memberitahu 

kepada guru lain agar mereka bisa menggantikan guru yang sedang 

berhalangan tersebut dalam artian supaya siswa-siswa ini belajarnya tidak ada 

yang kosong, kemudian cara yang yang selanjutnya adalah absensi untuk para 

guru dan laporan hasilnya adalah absensi online, kemudian saya memberi 

tugas kepada salah satu guru untuk mengontrol kegiatan apabila saya berada 

diluar sekolah misalnya ada tugas diluar, kegiatan rapat, pertemuan dan lain 

sebagainya,hal ini dilakukan agar semua kegiatan bisaberjalan dengan lancar 

dengan tidak adanya kepala sekolah. 

Peneliti  : Mekanisme apa yang bapak lakukan dalam penyusunan program kerja yang 

ada di SMPN 54 Konawe Selatan ? 

Informan  : Mekanismenya yaitu kita melihat jadwal yang ada kemudian pembagian 

tugas contohnya menentukan guru piket, guru bidang studi, kemudian 

menentukan wali kelas dari kelas VII-IX, dari jadwal inilah kita membuat 

kegiatan-kegiatan yang lain seperti guru piket, jadwal guru mengajar pertama, 

kedua dan seterusnya, jadi mengacu pada kalender akademik, jadwal 

pengajaran, selanjutnya arahan dari dinas pendidikan, kemudian dari situlah 

kami akan kembangkan mekanisme-mekanisme yang selanjutnya. 

Peneliti  : Bagaimana dengan kondisi belajar yang ada disekolah ? 

Informan  : Alhamdulillah dengan adanya pemberian ilmu penegetahuan agama bagi 

anak-anak dipagi hari itu berdampak positif bagi mereka yaitu anak-anak 

menjadi terinspirasi sehingga pada saat proses belajar mengajar anak-anak 
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merasa nyaman, dan ketika guru matapelajaran tidak sempat mengajar maka 

anak-anak diberi tugas oleh guru yang bersangkutan tersebut. 

Peneliti  : Bagaiman cara bapak melakukan proses pengawasan iklim kerja yang ada 

disekolah ? 

Informan  : Hal yang paling pertama adalah menggunakan alat kontrol yaitu absensi, 

yang kedua menggunakan sms group, kemudian yang ketiga adalah absensi, 

kalau saya tidak sempat hadir maka absensi tersebut akan diambil alih oleh 

salah satu guru yaitu ibu Indrawati yang sudah saya beri tugas untuk 

mengabsensi agar proses absensi tetap berjalan seperti biasanya. 

Peneliti  : Strategi apa yang digunakan dalam proses iklim kerja yang ada disekolah ? 

Informan  : Pertama adalah membuat guru-guru merasa nyaman disekolah, kemudian 

setiap satu minggu sekali kita mengadakan sharing baik itu sharing masalah 

pribadi maupun yang lainnya sehingga hubungan kekelurgaan yang ada 

disekolah menjadi erat atau harmonis. 

Peneliti  : Upaya apa yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan iklim kerja? 

Informan  : Kita melihat hasil kerja yang dibuat oleh guru-guru, kemudian setelah itu 

apabila guru bekerja dengan baik maka kita akan memberikan  sebuah rewads 

atau support agar guru yang mendapatkan rewads atau support  bisa bekerja 

dengan lebih baik lagi dari yang sebelumnya.  

Peneliti  : Bagaimana cara bapak dalam pemeliharaan iklim kerja disekolah ? 

Informan  : Pemeliharaannya yaitu menggunakan alat kontrol seperti absensi dan 

memberikan rewads bagi guru yang berprestasi seperti yang dilakukan oleh 

pak Irwan beliau pernah menjadi instruktur internasional di Makassar.  
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Peneliti  : Faktor-faktor apa saja yang menjadipendukung dalam iklim kerja di SMPN 

54 Konawe Selatan ? 

Informan  : Jelas masyarakat sangat berpengaruh, siswa, guru, stakeholder itu semua 

sangat berpengaruh, lingkungan masyarakat juga sangat bangga terhadap 

sekolah ini. 

Peneliti  : Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam iklim kerja di SMPN 

54 Konawe Selatan ? 

Informan  : Biasanya itu yang menjadi faktor penghambatnya itu adalah faktor cuaca, 

kemudian sistim pengamanannya yang belum ada, pagar, satpam juga belum 

ada, dan hambatan yang lainnya itu adalah masih ada salah satu warga yang 

tinggal didekat sekolah yang belum paham terhadap perbatasan sekolah karena 

sekolah masih menggunakan pagar berduri sehingga warga masih bisa 

menerobos dan lewat dihalan sekolah. 

Peneliti  : Dengan cara apa bapak menyikapi iklim kerja ketika tidak kondusif 

disekolah ? 

Informan  : Sebagai seorang manajer mau tidak mau harus bekerja keras untuk 

mengantisipasi sumber daya yang ada, semampu yang kita buat misalnya 

iklim atau cuacanya tidak bagus sehingga banyak guru yang tidak sempat 

hadir dan sebagai seorang manajer harus mampu dan bekerja keras untuk 

menertibkan dan mengontrol anak-anak dalam proses belajar mengajar.  

Peneliti  : Terima kasih atas informasinya pak, assalamu’alaikum 

Informan  : Sama-sama de, Wa’alaikumsalam 
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Lampiran 5 

Transkip Wawancara III 

Nama Sekolah  : SMPN 54 Konawe Selatan 

   Nama    : Indrawati S.Pd 

   Jabatan   : Guru Penjaskes 

   Hari/tanggal   : Kamis, 20 Februari 2018 

   Jam    : 10:30 

   Tampat Wawancara  : Ruang Wakasek 

Peneliti  : Assalamu’alaikum 

Informan  : Wa’alaikumsalam 

Peneliti  : Mohon maaf sebelumnya bu megganggu waktunya, setelah melakukan 

observasi, saya ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang iklim kerja  

Informan  : oh, iya silakan! 

Peneliti  : Bagaimana keadaan atau suasana kerja disekolah ? 

Informan  : Ya selama ini iklim kerjanya itu sudah spesfik atau kondusif, kemudian guru-

guru disini sudah bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing, selanjutnya 

itu selalu berkomunikasi dan saling koordinasi satu sama yang lain. 

Peneliti  : Bagaimana dengan gambaran umum iklim kerja yang terdapat disekolah ? 

Informan : Ya, kalau menurut saya iklim kerjanya sudah berjalan dengan lancar 

sebagaimana program kerja yang sudah dibuat dan ditentukan. 
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Peneliti : Bagaimana dengan perkembangan iklim kerja disekolah ? 

Informan : Alhamdulillah perkembangan disekolah dari tahun ketahun sudah meningkat, 

apalagi sekarang sekolah sudah memberikan fasilitas alat drum band dan 

setiap 17 agustus sekolah SMPN 54 Konawe Selatan ini selalu mengikuti dan 

ikut merayakan dan menjadi pengiring gerak jalan. 

Peneliti : Faktor-faktor apa saja yang menjadi terbentuknya iklim kerja yang kondusif 

di SMPN 54 Konawe Selatan? 

Informan : Terutama masyarakat, siswa, guru dan orang tua/wali siswa itu sendiri 

Peneliti : Terimakasih atas informasinya bu, assalamu’alaikum 

Informan : Sama-sama de, Wa’alaikumsalam 
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Lampiran 6 

Transkip Wawancara IV 

  Nama Sekolah  : SMPN 54 Konawe Selatan 

  Nama    : Windarti, S.Pd 

  Jabatan   : Guru Seni Budaya 

  Hari/tanggal   : Senin, 5 Maret 2018 

  Jam    : 10:30 

  Tempat Wawancara  : Ruang Wakasek 

Peneliti  : Assalamu’alaikum 

Informan  : Wa’alaikumsalam 

Peneliti  : Mohon maaf sebelumnya bu mengganggu waktunya, setelah melakukan 

observasi, saya ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang iklim kerja  

Informan  : oh, iya silakan! 

Peneliti  : Bagaimana dengan keadaan iklim kerja disekolah saat ini ? 

Informan  : Keadaannya meyenangkan, saling menghargai, penuh dengan canda tawa, 

saling sharing, selalu bekerja sama satu sama lain, serta harmonis. 

Peneliti : Bagaimana dengan iklim belajar yang ada disekolah ? 

Informan : Alhamdulillah iklim belajarnya secara keseluruhan sudah efektif, dan sangat 

disiplin. 

Peneliti : Apakah peserta didik disekolah mempunyai kegiatan lain selain drum band 

dan paslah ? 
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Informan : Ada, yang pertama itu siswa diajarkan untuk penghijauan misalnya menanam 

pohon jati, palem, pisang, dan lain seabagainya, kemudian siswa juga 

diajarkan untuk bertani misalnya seperti menanam sayur-sayuran, ubi kayu, 

ubi jalar, dan rempah-rempah dengan tujuan agar bias menjadi petani sukses. 

Peneliti : Strategi apa yang ibu lakukan dalam meningkatkan iklim kerja? 

Informan : Pertama kita harus membuat teman kerja kita nyaman terhadap kita, 

kemudian saling komunikasi dan koordinasi, dan saling sharring satu sama 

lain agar iklim kerja disekolah menjadi harmonis dan kondusif. 

Peneliti : Terimakasih atas informasinya bu, assalamu’alaikum 

Informan : Sama-sama de, Wa’alaikumsalam 
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Lampiran 7 

Transkip Wawancara V 

   Nama Sekolah  : SMPN 54 Konawe Selatan 

   Nama   : Turino, S.Pd 

   Jabatan  : Guru Ilmu Pengetahuan Sosial 

   Hari/tanggal  :Sabtu 7 April 2018 

   Jam    : 08:30 WITA 

   Tempat Wawancara : Ruang Wakasek 

Peneliti : Assalamu’alaikum 

Informan : Wa’alaikumsalam 

Peneliti :Mohon maaf sebelumnya pak mengganggu waktunya, setelah melakukan 

observasi, saya ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang iklim kerja  

Inforrman : oh, iya silakan! 

Peneliti : Bagaimana kondisi atau suasana kerja di sekolah ini ? 

Informan : Ya kondisi kerjanya disini itu kita bekerja sebagaimana PNS bekerja selama 

24 jam perminggu dan kita disini itu bekerja sesuai dengan bidangnya masing-

masing, dan apabila berbicara tentang suasana kerjanya disini itu sangat 

kondusif dimana kita selalu bersama-sama mendiskusikan masalah-masalah 

yang belum terpecahkan misalnya dalam sistim pembelajarannya sehingga kita 

mencari solusi yang terbaik agar permasalahan tersebut bisa terpecahkan. 

 



93 

 

 
 

Peneliti : Bagaimana dengan program kerja yang ada disekolah ? 

Informan : Kalau untuk guru PTK itu kita buat program dan dalam satu tahun itu kita 

sudah buat program kerja namanya itu program satuan atau tahunan, dan 

program kerja tahunan ini dijabarkan kedalam program semester, kemudian 

dalam  program semester ini turun lagi kedalam program harian namanya 

adalah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan program ini sudah 

terstruktur dan terlaksana dengan kondusif.  

Peneliti : Bagaimana dengan guru-guru, disini apakah guru-guru disini ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler ? 

Informan : Ya guru-guru disini sangat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut apalagi 

dalam pembelajaran guru-guru sangat antusias dalam hal ini. 

Peneliti : Bagaimana faktor-faktor terbentuknya iklim kerja disekolah ? 

Informan : Kalau iklim kerja disini sudah kondusif, itu ditunjang dari suasana kerja, 

ruang kerja, lingkungan sekolah, dan yang paling utama itu adalah hubungan 

kekeluargaannya kita sehingga inilah yang menjadi iklim kerja disekolah 

menjadi kondusif. 

Peneliti : Bagaimana cara bapak dalam menciptkan iklim belajar yang kondusif kepada 

semua warga sekolah ? 

Informan : Sebenarnya muaranya kita adalah diruang kelas, dan untuk menciptakan 

iklim belajar yang kondusif itu kita gunakan strategi pembelajran seperti 

setrategi model pembelajran misalnya model pembelajaran demonstrasi, 

pemecahan masalah, sehingga anak-anak terpancing untuk aktif didalam 

ruangan dan kondusif. 
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Peneliti : Strategi apa yang bapak lakukan dalam menciptakan iklim kerja? 

Informan : Strateginya adalah menciptakan kebersamaan, hal inilah yang menjadikan 

iklim kerja kondusif disekolah 

Peneliti : Bagaimana mekanisme bapak dalam menyusun program kerja disekolah ? 

Informan : Ya caranya adalah kita menggunakan acuan silabus yang harus 

dikembangkan. 

Peneliti : Bagaimana kepala sekolah atau guru dalam menjalankan tugasnya masing-

masing ? 

Informan : Selama ini teman-teman dan kepala sekolah melaksanakan tugas dan 

fungsinya masing-masing. 

Peneliti : Apakah pihak sekolah memberikan penghargaan bagi yang memiliki 

kemajuan/prestasi ? Bagaimana bentuknya ? 

Informan : Kalau selama ini pihak sekolah belum memberikan sebuah Reward atau 

cindramata dalam artian kita diberi kebebasan untuk selalu belajar untuk 

perkembangan potensi kita baik itu dalam lingkup kelompok kerja program 

studi seperti MGMP dan lain sebaginya. Artinya itu untuk meningkatkan 

kualitas guru. 

Peneliti : Apakah pihak sekolah memberikan nilai plus/penghargaan bagi guru yang 

sudah bekerja dengan baik ? 

Informan : Kalau masalah itu, itu ada acuannya kita bagi PNS yaitu sasaran kerja 

pegawai (SKP) nah dari sinilah dapat dilihat ketika kita merencanakan 

program kerja dan diakhir tahun program tersebut terlaksana atau tidak, 

apabila terlaksana otomatis nilainya 100%  dan ketika nilai tersebut sudah 
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terakumulasi di beberapa item didalam SKP itulah nanti akan menunjukan  

bahwa kinerja seorang gur/pns dapat dilihat entah itu nilainya seratus atau 

dibawah seratus. Jadi ada nilai patokannya, PNS itu bukan hanya diberikan 

reward ketika ia mempunyai kelebihan dalam satu bidang atau yang lainnya 

namun dilihat secara keseluruhan di SKP tersebut. 

Peneliti  : Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan iklim 

kerja disekolah ? 

Informan  : Kalau untuk saat ini iklim kerjanya masih kondusif dan program kerja masih 

terlaksana dengan baik, sehingga menurut saya tidak ada yang menjadi 

penghambat dalam pelaksanaan iklim kerja ini.  

Peneliti  : Apakah iklim kerja secara realistis dapat mempengaruhi produktivitaskerja 

guru ? 

Informan  :  Ya kalau iklim kerja sangat berpengaruh sekali terhadap produktivitas kerja 

guru karena terkadang suasana perasaan iklim kerja yang berhubungan dengan 

bagaimana suasana pikiran kita misalnya didalam satuan kerja ada sesuatu 

yang menjanggal sehingga itu akan berpengaruh terhadap kualitas kerja guru. 

Peneliti  : Bagaimana tindakan atau cara bapak meyikapi iklim kerja ketika tidak 

kondusif ? 

Informan  : Hal yang paling utama adalah mencari solusi agar permaslahan dapat 

terpecahkan dan terselesaikan. 
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Peneliti  : Bagaimana dengan keadaan lingkungan kebersihan yang ada diseolah ? 

Informan  : Adapun keadaannya itu sudah cukup baguslah karena setiap harinya itu 

sudah ada yang mengontrol dan membersihkan lingkungan yang ada disekolah 

sini. 

Peneliti  : Terimakasih atas informasinya pak, assalamu’alaikum. 

Informan  : Sama-sama de, Wa’alikumsalam. 
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Lampiran 8 

Transkip Wawancara VI 

   Nama Sekolah  : SMPN 54 Konawe Selatan 

   Nama    : Mutatik Atin, S. Ag 

   Jabatan   : Guru Pendidikan Islam 

   Hari/tanggal   : Senin 9 Maret 2018   

   Jam    : 09:43 WITA 

   Tempat Wawancara  : Ruang Wakasek 

Peneliti  : Assalamu’alaikum 

Informan  : Wa’alaikumsalam 

Peneliti  : Mohon maaf sebelumnya bu mengganggu waktunya, setelah melakukan 

observasi, saya ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang iklim kerja. 

Informan  : oh, iya silakan! 

Peneliti  : Bagaimana kondisi iklim kerja yang ada disekolah ? 

Informan  : Alhamdulillah iklim kerjanya kondusif, saling kerjasama satu sama lain, 

kemudian kepala sekolahnya leader yang bagus, manajer yang baik dalam 

semua bidang baik itu supervisi maupun pengelolaannya, dan kepala sekolah 

juga setiap satu bulan sekali selalu mengadakan rapat dan memberikan 

informasi-informasi yang baru terhadap para bawahannya, dan kepala sekolah 

juga melakukan supervisi terhadap guru-guru yang ada disekolah. 
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Peneliti  : Bagaimana dengan program kerja yang ada disekolah ? 

Informan  : Program kerja yang ada disekolah sudah bagus dan terlaksana semuanya. 

Adapun kendala dalam program kerja ini yaitu terkadang ada jam pelajran 

yang kosong itu disebabkan biasanya guru yang bersangkutan mendapat 

halangan sehingga tidak memungkinkan mengajar. 

Peneliti  : Apakah guru-guru disini sangat berpartisipasi dalam semua kegiatan 

disekolah ? 

Informan  : Semua guru-guru disini sangat berpartisipasi dalam semua kegiatan yang 

diadakan disekolah terutama dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

Peneliti  : Apakah pihak sekolah memberikan reward/nilai plus terhadap guru-guru 

yang sudah bekerja dengan baik ? 

Informan  : Ya kalau masalah ini pihak sekolah memberikan sebuah reward yaitu dalam 

bentuk honor. 

Peneliti  : Bagaimana faktor-faktor terbentuknya iklim kerja? 

Informan  : Ya kalau supaya terbentuk iklim kerja yang kondusif, itu semua-kan 

tergantung dari pimpinan atau leadernya kalau pimpinan memimpin dengan 

baik otomatis bawahannya akan bekerja dengan baik tanpa disuruh, itu adalah 

faktor utama dari terbentuknya iklim kerja yang kondusif. 

Peneliti  : Bagaimana kepala sekolah/guru dalam menjalankan tugasnya masing-

masing? 

Informan  : Dari awal pembelajaran itu sudah ada pembagian tugas, sudah ada jobnya 

masing-masing, misalnya yang bagian kurikulum ya mneyelesaikan tugasnya 
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sebagaimna yang sudah ditetapkan, baik itu bagian kesiswaan, dan seterusnya.  

Selain tugasnya sebagai guru.  

Peneliti  : Bagaimana setrategi ibu dalam menciptakan iklim kerja? 

Informan  : Yang pertama itu kita harus mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh 

sekolah sebagaimana tugas seorang guru. Contoh peraturan yang sudah 

ditetapkan itu namanya dokumen satu (1) KTSP disitulah sudah berisi baik itu 

peraturan tata tertib sekolah, apa yang menjadi tujuan, visi misi, peraturan 

yang harus ditaati guru dan siswa, dan lain sebagainya, dan ini hanya dibuat 

persatu tahun. 

Peneliti  : Bagaimana cara ibu dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif kepada 

semua warga sekolah ? 

Informan  : Pertama kita harus kuasai kelas dulu, pengelolaan kelasnya, kemudian 

mengatur siswa-siswi dalam ruangan itu termasuk mengatur tempat duduknya 

memisahkan tempat duduk bagi yang suka membuat keributan dengan yang 

tidak suka membuat keributan.  

Peneliti  : Apakah iklim kerja secara realistis dapat mempengaruhi produktivitas kerja 

guru ? 

Informan  : Oh iya sangat jelas mempengaruhi produktivitas kerja guru, kalau iklim 

kerjanya kondusif pasti guru senang disekolah, apabila iklim kerjanya dibawah 

tekanan kita akan malas pergi kesekolah misalnya tidak bisa rekreasi, hiburan 

dan lain-lain karena menjadi tertekan dan merasa terpaksa. 

Peneliti  : Bagaimana tindakan ibu ketika iklim kerja tidak kondusif ? 
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Informan  : Yang pertama yang harus dilakukan adalah musyawarah dahulu, dan apabila 

terjadi maslah yang tidak diinginkan dan butuh penyelesaian maka itu harus 

dirapatkan. 

Peneliti  : Bagiamana dengan perkembangan iklim kerja disekolah ? 

Informan  : Alhamdulillah perkembangannya semakin bagus baik itu dalam hal iklim 

kerja untuk guru, siswa karena semakin lama siswa itu biasanya ada yang suka 

tinggal disekolah, kemudian banyak yang ikut kegiatan ekstrakurikuler juga.  

Peneliti  : Terima kasih atas informasinya bu, assalamu’alaikum 

Informan  : Sama-sama de, Wa’alaikumsalam. 
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Lampiran 9 

Transkip Wawancara VII 

   Nama Sekolah  : SMPN 54 Konawe Selatan 

   Nama    : Ani Hadianti, S. Pd. 

   Jabatan   : Guru Ilmu Pengetahuan Alam 

   Hari/tanggal   : Selasa 10 April 2018 

   Jam    : 10:00 WITA 

   Tempat Wawancara  : Ruang Wakasek 

Peneliti  : Assalamu’alaikum 

Informan  : Wa’alaikumsalam 

Peneliti  : Mohon maaf sebelumnya bu mengganggu waktunya, setelah melakukan 

observasi, say ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang iklim kerja  

Informan  : Oh, iya silakan! 

Peneliti  : Bagaimana iklim kerja yang ada di SMPN 54 Konawe Selatan ? 

Informan  : Iklim kerjanya sangat menyenangkan karena anak-anak disekolah ini mudah 

diatur, menurut dengan guru-guru, kemudian anak-anak disini tidak suka 

membantah dengan orng yang lebih tua dari mereka terutama dengan orang 

tua guru disekolah. 

Peneliti  : Bgaimana dengan program kerja yang ada disekolah? Apakah sudah 

terlaksana dengan baik ? 
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Informan  : Alhamdulillah lancar dan terlaksana meskipun ada beberapa yang belum 

tercapai tetapi itu dikarenakan dengan kondisi sekolah yang terletak di 

pedesaan yang memungkinkan kurangnya vasilitas-vasilitas sekolah sehinga 

kita sedikit terlambat dengan tekhnologi-tekhnologi yang maju seperti sekarng 

ini. 

Peneliti  : Bagaimana faktor-faktor terbentuknya iklim kerja disekolah ? 

Informan  : Faktor terbentuknya iklim kerja atau faktor pendukungnya itu yang pertama 

siswa, kemudian masyarakat atau orang tua/wali karena mereka juga ikut serta 

dalam mengontrol kinerja guru-guru yang ada disekolah sini, selanjutnya 

pimpinan karena beliau yang selalu mengingatkan kepada bawahannya dan 

yang selanjutnya itu teman kerja yang juga menjadi faktor terbentuknya iklim 

kerja yng kondusif.  

Peneliti  : Setrategi pa yang ibu lakukan dalam menciptakan iklim kerja kepada seluruh 

warga sekolah ? 

Informan  : Kalau setrateginya itu dilihat dari kedisiplinan masing-masing individu 

Peneliti  : Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam iklim kerja 

disekolah? 

Informan  : Biasanya yang menjadi penghambat itu ketika ada kegiatan-kegiatan diluar 

misalnya ada siswa-siswi yang ikut porseni tingkat kecamatan, itukan bisa 

mempengaruhi siswa-siswi yang tidak ikut porseni sehingga proses belajar 

mengajar disekolah ikut terhalang karena terbawa dengan suasana murid yang 

sedikit dan sepi. 
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Peneliti  : Apakah guru-guru ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah ? 

Informan  : Tidak semua guru ikut serta dalam kegiatan sekolah karena ada keahlian 

mereka masing-masing sebab tidak semua guru mempunyai keahlian yang 

sama. 

Peneliti  : Apakah pihak sekolah memberikan reward atau nilai plus terhadap guru-guru 

yang sudah bekerja dengan baik ? 

Informan  : Ada, biasanya pihak sekolah memberikan aplous atau ucapan selamat kepada 

guru yang sudah bekerja dengan baik dan diberikan ketika rapat akan dimulai. 

Peneliti  : Terima kasih atas informasinya bu, assalamu’alaikum 

Informan  : Sama-sama de’ Wa’alaikumsalam. 
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Lampiran 10 

Transkip Wawancara VIII 

   Nama Sekolah  : SMPN 54 Konawe Selatan 

   Nama    : Nurdia, S. Pd. 

   Jabatan   : Wakil Kepala Sekolah 

   Hari/tanggal   : Jum’at 6 Maret 2018  

   Jam    : 08:30 WITA 

   Tempat Wawancara  : Ruang Wakasek 

Peneliti  : Assalamu’alaikum 

Informan  : Wa’alaikumsalam 

Peneliti  : Mohon maaf sebelumnya bu mengganggu waktunya, setelah melakukan 

observasi, saya ingin mendapatkan lebih jauh tentang iklim kerja  

Informan  : Oh, iya silakan! 

Peneliti  : Faktor apa yang menjadi terbentuknya iklim kerja di SMPN 54 Konawe 

Selatan ? 

Informan  : Yang menjadi faktor terbentuknya iklim kerja, faktor utamanya yaitu faktor 

dari siswa, yang selanjutnya faktor dari orang tua siswa atau masyarakat 

sekitar karena mereka juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan atau 

pengontrolan iklim kerja tersebut. 
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Peneliti  : Bagaimana iklim kerja yang ada disekolah ? 

Informan  : Iklim kerja yang ada disekolah tentunya sudah kondusif, kemudian guru-guru 

juga sudah mengajar sesuai dengan porsinya masing-masing, terutama saya 

sendiri,selanjutnya kondisi kerja yang ada disekolahpun harmonis, sehingga 

dengan inilah guru-guru disini semakin bersinergi atau semangat bekerja dan 

menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. 

Peneliti  : Apakah pihak sekolah memberikan reward/nilai plus bagi guru-guru yang 

sudah bekerja dengan kondusif ? 

Informan  : Ya, pihak sekolah memberikan reward kepada guru-guru yang sudah bekerja 

dengan baik seperti contohnya pihak sekolah memberikan sebuah motivasi 

kepada guru yang sudah bekerja dengan baik agar bekerja lebih ditingktkan 

lagi. 

Peneliti  : Bagaimana setrategi ibu dalam menciptakan iklim kerja kepada semua warga 

sekolah ? 

Informan  : Yang pertama itu membuat mereka nyaman disekolah, kemudian saling 

menghargai satu sama lain, dan yang selanjutnya adalah selalu berinteraksi 

antar guru dengan guru yang lain. 

Peneliti  : Terima kasih atas informasinya bu, assalamu’alaikum 

Informan  : Sama-sama de, Wa’alaikumsalam. 

 

 

 



106 

 

 
 

Lampiran 11 

Transkip Wawancara IX 

   Nama Sekolah  : SMPN 54 Konawe Selatan 

   Nama    : Annisa Nur Ramadhani 

   Jabatan   : Ketua Osis 

   Hari/tanggal   : Senin 26 Februari 2018 

   Jam    : 09:40 Wita 

   Tempat Wawancara  : Depan Ruangan Perpustakaan 

Peneliti  : Assalamu’alaikum 

Informan  : Wa’alaikumsalam 

Peneliti  : Mohon maaf sebelumnya de mengganggu waktunya, setelah melakukan 

observasi, saya ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang iklim kerja  

Informan  : Oh, iya silakan! 

Peneleiti  : Bagaimana iklim kerja yang ada disekolah ? 

Informan  : Kalau menurut saya iklim kerja yang ada disekolah ini sudah kondusif dan 

hubungan antar warga sekolah secara keseluruhan sangat harmonis, kemudian 

disekolah sini juga cukup disiplin, proses belajar mengajarnya jugapun tepat 

waktu. 

Peneliti  : Bgaimana dengan iklim belajar yang ada disekolah ? 

Informan  : Tentunya itu nyaman, kemudian siswa juga ditekankan untuk membaca 

asma’ul husna dan literasi sekolah sebelum proses belajar mengajar dimulai. 
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Peneliti  : Bagaimna cara guru-guru atau kepala sekolah dalam membangun iklim 

kerja? 

Informan  : Kalau menurut saya disini kepala sekolah  dalam membangun iklim kerja 

sudah bagus, seperti halnya kepala sekolah sangat tegas dalam memimpin 

semua warga yang ada disekolah, dan selanjutnya kepala sekolah juga 

membuat kami semua merasa nyaman disekolah sehingga hubungan yang ada 

disekolah ini sangat harmonis dan seperti keluarga sendiri. 

Peneliti  : Apakah guru-guru disini semua berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 

sekolah ? 

Informan  : Tidak semua guru-guru berpartisipasi dalam kegiatan ini karena guru-guru 

disini sudah ada tugasnya masing-masing. 

Peneliti  : Terima kasih atas informasinya de, assalamu’alaikum 

Informan  : Sama-sama ka, Wa’alaikumsalam. 
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Lampiran 12 

Transkip Wawancara X 

   Nama Sekolah  : SMPN 54 Konawe Selatan 

    Nama    : Dewi Agustina 

   Jabatan   : Sekretaris Osis 

   Hari/tanggal   : Selasa 27 Februari 2018 

   Jam    : 10:00 WITA 

   Tempat Wawancara  : Depan Ruangan Kepala Sekolah 

Peneliti  : Assalamu’alaikum 

Informan  : Wa’alaikumsalam 

Peneliti  : Mohon maaf sebelumnya de mengganggu waktunya, setelah melakukan 

observasi, saya ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang iklim kerja  

Informan  : Oh, iya silakan! 

Peneliti  : Bagaimana guru-guru dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif ? 

Informan  : Dengan mengatur tempat duduk siswa, kemudian memisahkan siswa yang 

suka ribut dikelas dengan cara siswa yang suka ribut harus duduk didepan agar 

proses belajar mengajarnya kondusif. 

Peneliti  : Bagaimana keadaan lingkungan yang ada disekolah ? 

Informan  : Keadaannya ya bersih karena setiap harinya Osis selalu membersihkan 

sebelum apel pagi dimulai, kemudian nyaman dengan adanya lingkungan yang 

bersihseperti sekarang ini. 
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Peneliti  : Bagaimana iklim kerja disekolah ? 

Informan  : iklim kerjanya sangat bagus, kemudian hubungan antar warga sekolah juga 

harmonis, dan saling berinteraksi satu sama lain. 

Peneliti  : Faktor-faktor apa saja sehingga terbentuknya iklim kerja? 

Informan  : Yang pertama komunikasi, kedua hubungan yang harmonis, selanjutnya 

kedisplinan terhadap semua aktivitas sekolah. 

Peneliti  : Apaka disekolah juga diajarkan penghijauan ? 

Informan  : Ya tentu, disini kami diajarkan penghijauan misalnya kami diajarkan 

menanam pohon jati, pohon kelapa, jagung, ubi kayu, ubi jalar, rempah-

rempah, dan masih banyak lagi. Ini semua dengan tujuan agar kami semua 

bisa bercocok tanam dan bertani yang sukses.  

\peneliti  : Terima kasih atas informasinya de, assalamu’alaikum 

Informan  : Sama-sama ka, Wa’alaikumsalam. 
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TATA TERTIB 

SMPN 54 KONAWE SELATAN 

 

PERATURAN DAN TATA TERTIB SISWA / I 

1. Siswa/I wajib hadir disekolah Pukul 07.10 wib atau 15 menit sebelum bel di    bunyikan. 

2. Siswa/I yang terlambat harus melapor kepada guru piket harian. 

3. Bagi siswa/I yang yang terlambat kesekolah 3x berturut-turut akan dikenakan sangksi 

Edukatif oleh piket harian / BP. 

4. Siswa/I wajib mengikuti Senam Pagi setiap hari selasa sampai hari sabtu. 

5. Siswa/I wajib mengikuti Upacara Bendera setiap hari senin dan hari-hari besar Nasional 

dengan berpakaian seragam, lengkap dengan atribut sekolah serta memakai topi dan dasi. 

6. Pakaian lengkap wanita memakai baju putih dan rok warna biru. Dan Pria memakai baju 

putih dan celana warna biru. Serta memakai sepatu kain warna hitam dan kaos kaki putih.   

7. Siswa/I harus berpakaian rapi tidak mengeluarkan baju / kemeja putih dan tidak dibenarkan 

memakai baju kaos oblong ke sekolah. 

8. Sebelum pelajaran dimulai Siswa/I wajib membersihkan ruangan kelas dan lingkungan 

sekitarnya bersih dari sampah dan plastik yang berserakan. 

9. Siswa/I diwajibkan memakai pakaian Pramuka pada hari jum’at dan sabtu dan memakai 

kaus kaki warna hitam  ukuran panjangnya setengah betis kaki. 

10. Pada waktu pergantian pelajaran Siswa/I dilarang keluar ruangan dan ketua kelas 

diwajibkan melapor ke piket harian bagi Guru Mata pelajaran yang tidak masuk keruangan 

kelas. 

11. Pada waktu istirahat Siswa/I dilarang berada diruang kelas  dan tidak dibenarkan keluar 

pagar sekolah. 

12. Bagi Siswa/I yang berkendaraan ke sekolah wajib memakirkan ditempat yang telah 

ditentukan, tidak ditaman dan disusun dengan rapi dan bagi yang Siswa/I yang kehilangan 

tidak menuntut kepada pihak sekolah. 

13. Siswa/I tidak diperkenankan memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok ke 

sekolah. 

14. Siswa/I tidak dibenarkan / dilarang membawa Handphone (HP) kesekolah bila 

melanggar, HP tersebut tidak dikembalikan dan mendapat sangksi dari pihak sekolah. 

15. Siswa/I diwajibkan berbicara sopan, santun kepada guru, tamu sekolah, serta sesama 

teman di sekolah maupun diluar sekolah. 
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16. Siswa/I wajib memberi salam dan berbicara santun kepada Bapak dan Ibu Guru apabila 

berjumpa di sekolah mau diluar sekolah. 

17. Siswa/I wajib mengadakan kerjasama dengan Ketu OSIS / pengurus OSIS sesuai dengan 

bidangnya masing-masing guna untuk meningkatkan kemajuan sekolah. 

18. Bagi Siswa Pria dilarang : Berambut Panjang, Memelihara kuku panjang, mengubah 

warna rambut, bergelang dan bertato. 

19. Mengawali Jam Pelajaran pertama seluruh Siswa/I sesuai dengan agama dan kepercayaan 

masing-masing dipimpin oleh ketua kelas atau wakilnya. 

20. Setiap pergantian jam pelajaran Siswa/I memberi hormat kepada guru pengganti. 

21. Siswa/I dilarang merokok, brjudi, berkelahi, minum-minuman keras, mengedar atau 

mengkonsumsi obat terlarang, didalam maupun diluar sekolah. 

22. Siswa/I dilarang membawa benda-benda tajam, membaca atau mengedarkan gambar, 

sketsa audio atau vidio porno dari HP berkamera, VCD dan sejenisnya kepada siapapun 

juga. 

23. Siswa/I dilarang mencoret dinding bangunan, pagar, perabot dan peralatan sekolah. 

24. Siswa/I diwajibkan mengannti peralatan sekolah yang rusak akibat perbuatannya baik 

dilakukan sengaja maupun tidak sengaja.  

 

SANKSI BAGI SISWA/I 

Siswa/I yang Melakukan Pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan diatas maka 

akan dikenakan Sangksi sebagai berikut : 

1. Teguran Lisan 

2. Teguran Tertulis 

3. Panggilan Orang Tua : I, II, dan III 

4. Skorsing 

5. Dikembalikan Kepada Orang Tua/ Wali 
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TATA TERTIB GURU DAN PEGAWAI 

1. Guru/Pegawai wajib hadir 15 menit sebelum lonceng / bel dibunyikan. 

2. Guru/Pegawai harus hadir pada saat senam / Apel pagi pada setiap harinya. 

3. Guru/Pegawai memasuki ruangan kelas tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. 

4. Guru tidak dibenarkan meninggalkan ruangan pada saat proses pembelajaran dilaksanakan. 

5. Guru/Pegawai keluar dari ruangan kelas apabila setelah selesai jam mengajar. 

6. Guru/Pegawai harus berpakaian rapi, sopan dan dalam waktu jam mengajar disekolah. 

7. Guru wajib membuat : Silabus, RPP, Pota, Prosem dan Perangkat Pembelajaran. 

8. Guru/Pegawai tidak dibenarkan mengutip uang di Kelas tanpa sepengetahuan Kepala 

Sekolah. 

9. Guru/Pegawai yang tidak hadir harus memberikan keterangan secara tertuliskepada Kepala 

Sekolah. Kepada Kepala Sekolah dan bagi yang sakit harus dilampirkan surat dari dokter. 

10. Guru yang tidak hadir dengan alasan yang jelas harus harus memberitahukan kepada 

Piket dan memberikan bahan. 

11. Guru piket harus mencari guru pengganti yang tidak hadir dengan guru piket lainnya.  

12. Guru harus menanda tangani daftar hadir setiap hari. 

13. Guru memasuki ruangan kelas terlebih dahulu dan memeriksa ruangan apakah sudah 

bersih atau belum. 

14. Guru/Pegawai setiap selesai Apel pagi agar menyuruh siswa mengutip sampah. 

15. Wali Kelas bertanggung jawab terhadap ruangan kelas masing-masing. 

SANKSI 

1. Bagi Guru dan Pegawai yang tidak mematuhi tata tertib, Kepala Sekolah 

Mempertimbangkan kenaikan pangkat, berkala dan SKP serta urusan administrasi lainnya. 

2. Yang belum diatur dalam tata tertib ini akan dibicarakan dalam rapat Dewan Guru.                                                                             

                                                                Sukamukti,     Juni 2015 

                                                                Kepala Sekolah, 

  

 

                                                                                               

ABDULKARIM,S.Pd.,MM.Pd 

                                                             NIP.19701231 199401 1005 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

                               

                                

                                

 

                               

 

 

 

Wawancara dengan Kepala Sekolah 

SMPN 54 Konawe Selatan 

Wawancara dengan Guru  SMPN 

54 Konawe Selatan 

Wawancara dengan Wakasek 

SMPN 54 Konawe Selatan 

Wawancara dengan Wakasek  

KesiswaanSMPN 54 Konawe Selatan 

Wawancara dengan Guru SMPN 

54 Konawe Selatan 
Wawancara dengan Guru SMPN 

54 Konawe Selatan 

Wawancara dengan Ketua Osis 

SMPN 54 Konawe Selatan 

Wawancara dengan Wakil Ketua Osis 

SMPN 54 Konawe Selatan 
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KEGIATAN-KEGIATAN di SMPN 54 KONAWE SELATAN 

                                    

 

                                 

 

                            

 

                     

 

 

 

 

 

Pembacaan Literasi Sekolah 

SMPN 54 Konawe Selatan 

Drum Band SMPN 54 Konawe Selatan 

Kegiatan Paslah SMPN 54 Konawe 

Selatan 

Pembacaan Asma’ul Husna SMPN 54 

Konawe Selatan 

Piala SMPN 54 Konawe Selatan 
Pedoman Buku Litrasi Sekolah SMPN 54 

Konawe Selatan 

Setifikat SMPN 54 Konawe Selatan 

Setruktur Organisasi SMPN 54 Konawe 

Selatan 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(CURRICULUM VITAE) 

A. Data Pribadi 

Nama Lengkap : Hidayatur Rohmah 

Nomor Induk Mahasiswa : 14010103009 

Tempat Tanggal Lahir : Sukamukti, 09 Oktober 1996 

Status : Mahasiswa 

Alamat Rumah : Desa Kosebo Kec. Angata  

Nama Ayah : Wasono 

Nama Ibu : Suciati 

Anak ke : 1  dari   3   bersaudara 

Nomor Telepon : 085242814503 

Tinggi/Berat Badan : 155/55 

Golongan Darah : - 

Hobi : Tenis Meja 

Email : Hidayaturrohmah18@yahoo.co.id 

B. Pendidikan Formal  

SD : SDN 1 Kapuwila Tahun Lulus : 2008 

SMP : SMPN 1 ATAP 1 TINANGGEA Tahun Lulus : 2011 

SMA : MAN BUKE Tahun Lulus : 2014 

S1 : IAIN KENDARI Tahun Lulus : 2018 

C. Pengalaman Organisasi 

1. Bendahara OSISI di SMPN 1 ATAP 1 TINANGGEA 

2. LEMKA IAIN Kendari 
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