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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Era otonomi sekarang utamanya institusi pendidikan, tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan sekolah yang bermutu tak lepas dari bagaimana kompetensi kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola lembaganya. Kepala sekolah harus mampu memahami, mendalami dan menerapkan konsep-konsep manajemen yang berkembang sekarang ini. Aplikasi manajemen pada lembaga pendidikan ini bukan berarti menjadikannya sebagai lembaga profit seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bisnis yang lebih dulu mengaplikasikannya, tetapi semata-mata untuk menciptakan sekolah yang dikelola agar menjadi lebih efektif dan efisien baik bagi sekolah sebagai lembaga maupun bagi masyarakat sebagai pengguna (stakeholder). Proses menyelesaikan aktivitas secara efisien atau melalui orang lain dan berkaitan dengan rutinitas tugas suatu organisasi disebut manajemen.1 Dalam mewujudkan tujuan pendidikan, maka lembaga pendidikan khususnya lingkungan belajar harus dikelola dengan baik agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini adalah bagaimana manajemen pendidikan agar mutunya dapat ditingkatkan. Mulyasa mengatakan bahwa Manajemen pendidikan merupakan proses                                                            1Danim dan Suparno, Manajemen dan kepemimpinan Transformasional kepalasekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 3. 



2    pengembangan kajian kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan”.2  Manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan dan kerja sama orang-orang lain3. Kemampuan menggunakan tangan-tangan orang lain dalam mencapai tujuan inilah yang disebut  dengan manajerial dimana seorang kepala sekolah harus mampu melakukan sesuatu hal yang dengan kemampuan manajemen yang ia miliki terlepas dari apakah kemampuan manajerial yang ia miliki adalah sebagai ilmu atau kemampuan seni yang ia miliki.   Kepala sekolah harus mampu menjalankan fungsi manajemen yang paling pertama, yaitu fungsi planning, yakni seorang kepala sekolah harus mampu menjadi konseptor yang memiliki kecakapan dalam bidang merencanakan sesuatu secara matang agar apa yang menjadi tujuan instruksional dapat relevan dengan tujuan nasional. Fungsi organizing, yaitu mampu menempatkan sumber daya organisasi pada tempatnya sesuai dengan potensi yang dimiliki, sehingga memudahkan pencapaian tujuan. Fungsi actuating, yaitu aplikasi konsep dari teory menjadi sebuah karya nyata melalui sumber daya yang digunakan. Fungsi manajemen, yaitu proses mengukur, menilai dan melihat kembali hasil kerja yang dilakukan apakah sesuai dengan konsep yang dirancang atau belum dan tindakan apa yang dilakukan setelahnya. Fungsi kontroling, yaitu   sebuah                                                            2E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS 
dan KBK. (Bandung: Rosdakarya, 2003), h. 7 3 Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, Jogjakarta; Ar-Ruzz Media, 2008, h. 16 



3    kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengawasi kinerja yang dilakukan agar lebih terarah sesuai dengan perencanaan awal yang telah dilakukan. Dalam sebuah lembaga pendidikan, peran kepala sekolah merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau lembaga sekolah. Karena peran kepala sekolah adalah penggerak utama yang dapat mendorong sekolah untuk mewujudkan visi dan misi sekolahnya. Hal tersebut dapat dicapai melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap, termasuk perannya dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Peran dari kepala sekolah adalah untuk mendukung komponen-komponen kinerja kepala sekolah. Apalagi dalam diri seorang kepala sekolah tersebut telah includedi dalamnya berbagai predikat, seperti sebagai seorang pendidik, supervisor, pemimpin, agen perubah, manajer, administrator, evaluator, dan motivator.4 Jika kepemimpinan tersebut tidak melekat secara maksimal dalam diri seorang kepala sekolah, sulit untuk mengharapkan kinerja yang baik dari tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, kepala sekolah dihapkan mampu mengambil keputusan dengan tepat untuk kemajuan mutu sekolah dalam proses pencapaian tujuan  pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya kegiatan sekolah sebagian besar ditentukan oleh kualitas peran                                                            4Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Surabaya: Penerbit Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat, 2003), h. 196 



4    kepala sekolah dalam mengelola lingkungan belajar pada sekolah yang diemban. Lingkungan sekolah adalah lingkungan dimana kegiatan belajar berlangsung yang para siswanya dibiasakan dengan nilai-nilai tata tertib sekolah dan nilai-nilai kegiatan pembelajaran berbagai bidang studi. Kegiatan pembelajaran yang baik, tidak terlepas dari kondisi kondisi lingkungan pembelajaran yang kondusif dan mendukung terjadinya proses belajar mengajar yang baik dan efektif. Kondisi lingkungan yang dimaksud disini yaitu lingkungan belajar di sekolah itu sendiri maupun kondisi pendukung berupa lingkungan sekitar sekolah berada.  Sekolah diharapkan sebagai tempat yang nyaman bagi terjadinya proses pembelajaran, kondisi ini tidak lepas dari peran kepala sekolah dan guru untuk menciptakannya, Keberadaan kepala sekolah dan guru memegang peranan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pengelolaan lingkungan belajar dapat diartikan sebagai suatu proses mengkoordinasikan berbagai komponen lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku anak sehingga dapat terpasilitasi dengan baik, pengelolaan lingkungan belajar yang baik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien.  Dibutuhkan suatu proses manajemen yang ideal bagi seorang kepala sekolah terutama dalam menciptakan lingkungan belajar. Upaya ini sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan konsepsi manajemen yang ideal 



5    sebagai acuan dalam membentuk lingkungan belajar menjadi lebih berbeda. Proses-proses manajemen tersebut sebaiknya berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai terutama dalam meningkatkan kualitas sekolah secara khusus. Sehubungan dengan itu, pengkajian mengenai lingkungan belajar merupakan wacana yang sangat menarik jika dihubungkan dengan manajemen kepala sekolah. Menyikapi hal diatas terkait dengan bagaimana lingkungan sekolah tercipta dengan baik dan bagaimana manajemen kepala sekolah menciptakan lingkungan belajar yang baik, peneliti telah melakukan observasi awal di SMP Satu Atap Negeri 01 Poleang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana dan menemukan sebuah persoalan yang berkaitan dengan suasana lingkungan belajar, yaitu: Sekolah tersebut sarana-prasarananya belum lengkap, seperti kelas 3 tidak mempunyai ruang kelas, kondisi kelas tidak begitu tertata rapi, meja dan kursi yang kurang dan sebagian rusak berat dan ringan, tidak mempunyai mushala sebagai tempat ibadah di dalam lingkungan sekolah, ruang perpustakaan masih kekurangan buku referensi dan kondisinya tidak tertata rapi, buku siswa yang dipergunakan di kelas belum lengkap, sekolah berada pada lingkungan masyarakat yang putus sekolah, begitupun dengan interaksi sosial yang ada di selolah ini, masih ada guru yang tidak disenangi oleh guru-guru lain dan juga masalah kedisiplinannya sangat kurang, baik kepala sekolah, guru-guru maupun para siswa.  Kedisiplinan di SMP Satu Atap Negeri 01 Poleang seperti yang digambarkan diatas bahwa tingkat kedisiplinan masih sangat kurang. Kurangnya 



6    tingkat kedisiplinan tersebut tidak hanya pada siswa melainkan oleh guru-guru sampai pada kepala sekolah. Kepala sekolah yang kurang disiplin terlihat dari kunjungan atau kehadiran beliau di sekolah sangat-sangat kurang. Kebanyakan guru-guru di sekolah ini juga datang hanya pada saat jam pelajaran, sedangkan untuk para siswa masih banyak yang sering datang terlambat. Jika kita melangkah pada aspek sosial, SMP Satu Atap Negeri 01 Poleang terlihat begitu akrab dan bersahabat baik dalam lingkup sosial sekolah maupun dengan masyarakat sekitar sekolah. Dalam lingkup sosial yang ada disekolah, meskipun terlihat akrab dan bersahabat untuk semua warga sekolah namun ada seorang guru yang kurang disenangi oleh guru-guru lain dikarenakan guru tersebut selalu mengambil keputusan sendiri dimana seharusnya keputusan itu melibatkan guru-guru lain. Menyikapi keadaan seperti yang telah digambarkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Manajemen Kepala Sekolah dalam Menciptakan Lingkungan Belajar di SMP Satu Atap Negeri 01 Poleang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana”. 
B. Fokus Penelitian   Upaya menghindari meluasnya penafsiran masalah penelitian, maka peneliti perlu memberi batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: 1. Kondisi lingkungan belajar di SMP Satap Negeri 01 Poleang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana. 



7    2. Manajemen kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar di SMP Satu Atap Negeri 01 Poleang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana. 
C. Rumusan Masalah   Mengacu pada fokus penelitian seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana kondisi lingkungan belajar di SMP Satu Atap Negeri 01 Poleang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana? 2. Bagaimana manajemen kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar di SMP Satu Atap Negeri 01 Poleang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana? 
D. Definisi Operasional 1. Manajemen kepala sekolah yang peneliti maksud disini adalah suatu proses yang dilakukan oleh kepala sekolah meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengendalian (controling). 2. Lingkungan belajar yang peneliti maksud disini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Lingkungan ini mencakup dua hal utama yaitu lingkungan fisik yaitu dimana yang dimaksud dengan lingkungan fisik disini yaitu sarana dan prasarana dan lingkungan sosial yang dimaksud dengan lingkungan sosial disini yaitu hubungan sosial 



8    antara warga sekolah dengan masyarakat (guru dan guru, guru dan siswa, siswa dan siswa, serta masyarakat). 
E. Tujuan Penelitian   Sesuai dengan perumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui kondisi lingkungan belajar di SMP Satu Atap Negeri 01 Poleang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana  2. Untuk mengetahui manajemen kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar di SMP Satu Atap Negeri 01 Poleang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana. 
F. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 1. Manfaat Teoritis Sebagai pengalaman peneliti dalam mempersiapkan diri, dimana peneliti sendiri adalah calon pendidik, olehnya itu dari penelitian ini akan menjadi masukan dan tambahan ilmu bagi peneliti tentang bagaimana pentingnya manajemen kinerja kepala sekolah dalam mengelolah suatu lembaga pendidikan. 2. Manfaat Praktis Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah: a) Memberikan sumbangan pemikiran kepala sekolah tentang manajemen kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. 



9    b) Memberikan informasi bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian serupa di masa mendatang di bidang pendidikan. c) Diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk mengoptimalkan lingkungan belajar di sekolah untuk pembelajaran dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di SMP Satu Atap Negeri 01 Poleang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana.    
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