
MENCIPTAKAN SUASANA SEKOLAH YANG KONDUSIF 
 
 

Keberhasilan menciptakan suasana sekolah yang kondusif untuk pembudayaan budi 

pekerti, hal-hal yang perlu ditumbuhkembangkan pembinaannya antara lain sebagai 

berikut : 

 

1. Keimanan 

Keimanan sangat mempengaruhi perilaku seseorang. 

Keimanan ini perlu dibina dan ditumbuhkembangkan sesuai keyakinan masing-

masing. Dengan keimanan diharapkan setiap peserta didik dpat membina dirinya 

menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. 

 

2. Ketaqwaan 

Ketaqwaan sebaiknya ditanamkan sejak dini kepada siswa masuk sekolah melalui 

berbagai kegiatan, karena pada dasarnya kualitas manusia ditentukan oleh 

ketaqwaannya. Ketaqwaan merupakan cerminan dari nilai keimanan berupa 

perilaku yang terwujud dalam menjalankan perintah dan larangan agama. 

 

3. Kejujuran  

Dalam berbagai hal sikap dan tindakan jujur  bertanggungjawab harus diwujudkan 

dan ditumbuhkembangkan sehingga menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. 

Baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun diri sendiri dan orang lain. 

Kejujuran dan perilaku tegas yang harus dilaksanakan. 

 

4. Keteladanan 

Keteladanan adalah memberikan contoh melalui perbuatan atau tindakan nyata, 

karena keteladanan jauh lebih penting dari pada memberikan pelajaran secara 

verbal. Kepala sekolah dapat memberi keteladanan kepada guru maupun pegawai 

dan selanjutnya guru kepada siswa, demikian pula kakak kelas kepada adik kelas. 

 

 



 

5. Suasana Demokratis 

Suasana sekolah haruslah suasana yang menunjukkan adanya kebebasan 

mengeluarkan pendapat dan menghargai perbedaan sesuai dengan sopan santun 

berdemokrasi. 

Adanya suasana demokrasi dilingkungan sekolah akan memberi pengaruh pada 

pengembangan budi pekerti saling menghargai dan saling memaafkan. 

 

6. Kepedulian 

Kepedulian terwujud dengan sikap empati dan saling menasehati, saling 

memberitahukan, saling mengingatkan, saling menyayangi dan saling melindungi 

sehingga setiap masalah dapat diatasi cepat dan mudah. 

 

7. Keterbukaan 

Sistem manajemen yang terbuka akan menghilangkan sikap saling curiga 

berburuk sangka dan menghilangkan fitnah. Hal ini hendaklah dipraktikkan oleh 

kepala sekolah,  pegawai tata usaha, guru dan para siswa. 

 

8. Kebersamaan 

Kebersamaan ini diarahkan untuk mempererat hubungan silaturahmi antar warga 

sekolah sehingga terwujud suatu suasana persaudaraan dalam tata hubungan 

sekolah yang harmonis. 

 

9. Keamanan  

Keamanan merupakan modal pokok untuk menciptakan suasana sekolah yang 

harmonis dan menyenangkan. Warga sekolah harus proaktif mengantisipasi dan 

mengatasi segala bentuk gangguan dari luar dan dalam lingkungan sekolah.  

Keamanan menjadi tanggungjawab bersama seluruh warga sekolah. 

 

 

 



 

10. Ketertiban  

Dalam segala hal disekolah ketertiban adalah suatu kondisi yang mencerminkan  

keharmonisan dan keteraturan dalam pergaulan antar warga sekolah. 

Ketertiban tidaklah tercipta dengan sendirinya melainkan harus diupayakan oleh 

setiap warga sekolah. 

 

11. Kebersihan 

Suasana bersih, rapi dan menyegarkan secara berkelanjutan akan memberi kesan 

menyenangkan bagi warga sekolah. Kebersihan meliputi fisik dan psikis, jasmani 

dan batin. 

 

12. Kesehatan 

Kesehatan menyangkut aspek fisik dan psikis, dan ini harus diupayakan dan 

dibangun oleh seluruh warga sekolah. 

 

13. Keindahan 

Lingkungan sekolah, ruang kantor, ruang guru, ruang kelas, perpustakaan, 

halaman, kebon dan taman sekolah yang rapi dan indah terkesan menyenangkan 

dan seni. Keindahan sekolah harus diciptkan dan dijaga terus menerus oleh warga 

sekolah agar tidak sirna sehingga iklim sekolah selalu menjadi segar, tetap aktif 

dan menyenagkan . 

 

14. Sopan santun 

Sopan santun adalah sikap dan perilaku sesuai dengan adapt istiadat atau norma-

norma yang berlaku dimasyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, 

keluarga, sekolah dan masyarakat. 

 

Lingkungan sekolah merupakan bentuk masyarakat tersendiri, berbeda dengan 

masyarakat yang berada diluar lingkungan sekolah.  



Masyarakat lingkungan sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha dan 

peserta didik dengan interaksi social yang memiliki tujuan yang sangat jelas yakni 

belajar.  

Oleh karena itu masyarakat sekolah dapat dikatakan sebagai masyarakat belajar dengan 

penjenjangan tertentu, yang tidak ditemukan dalam masyarakat biasa. 

Kegiatan di sekolah berlangsung dalam satu pola yang sama, kegiatan berulang-ulang dan 

diatur dengan jadwal yang ketat 

 

Suasana kehidupan di sekolah perlu dibangun bersama-sama oleh warga sekolah sesuai 

fungsi dan kedudukan masing-masing. Kepala sekolah, pegawai tata usaha, guru dan 

peserta didik dapat memberikan sumbangan pembinaan kehidupan berbudi luhur melalui 

sikap dan perilakunya di sekolah. 

 

 

 


