
10    BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Manajemen 

1. Pengertian Manajemen Manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien.5 Berarti manajemen merupakan perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Hal ini senada yang dikemukakan oleh Kamaludin sebagaimana yang dikutip oleh Entin Fuji Rahayu bahwa manajemen adalah penyelesaian tujuan-tujuan melalui usaha-usaha orang lain.6 Dalam istilah manajemen terdapat tiga pandangan yang berbeda. Pertama: Mengartikan administrasi lebih luas dari pada manajemen (manajemen merupakan inti dari administrasi) Kedua: Melihat manajemen lebih luas dari pada administrasi, dan ketiga: Pandangan yang beranggapan bahwa manajemen identik dengan administrasi.7 Sedangkan makna manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesional. Manajemen diartikan sebagai ilmu karena merupakan suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahai mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Manajemen diartikan                                                            5Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 42 6Entin Fuji Rahayu, Manajemen Pembelajaran Dalam Rangka Pengembangan 
Kecerdasan Majemuk Peserta Didik. Jurnal: Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang(Vol. 24, No. 5 Maret 2015), h. 358 7E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 19. 



11    sebagai kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan dalam tugas. Memahami istilah manajemen, pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan pengalaman manajer. Manajemen sebagai suatu sistem yang setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian maka manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer/pimpinan, yaitu Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), Pemimpinan (Leading), dan pengawasan (controlling).8 Menurut Terry yang dikutip Aronaga, menjelaskan bahwa: Manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.9  Ada bermacam-macam definisi tentang manajemen, dan tergantung dari sudut pandang, keyakinan, dan konprehensi dari pada pendefinisi, antara lain: Kekuatan menjalankan sebuah perusahaan dan bertanggung jawab atas sukses atau kegagalannya. Ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa: Manajemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha-usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber daya                                                            8Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan,(Bandung: Remaja Rosdakarya: 2009),  h. 1. 9Pandji Aronaga, Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 109. 



12    secara singkat orang pernah menyatakan tindakan manajemen adalah sebagai tindakan merencanakan dan mengimplementasikannya.10  Lebih komprehensif lagi dijelaskan oleh Inu Kencana, bahwa: Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen merupakan sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Walaupun Al-Qur’an secara khusus tidak menyebutkan istilah manajemen, akan tetapi menyinggung istilah manajemen dengan menggunakan kalimat 
yudabbiru, mengandung arti mengarahkan, melaksanakan, menjalankan, mengendalikan, mengatur, mengurus dengan baik, mengkoordinasikan, membuat rencana yang telah ditetapkan.11  Thoha, berpendapat bahwa manajemen diartikan sebagai “suatu proses pencapaian tujuan organisasi lewat usaha orang lain”.12 Ungkapan senada dikemukakan oleh Nawawi, yaitu: “Manajemen adalah kegiatan yang memerlukan kerjasama orang lain untuk mencapai tujuan”.13 Dari pendapat para pakar tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa manajemen merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, proses pencapaian tujuan organisasi dalam suatu manajemen melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan sangatlah penting dilaksanakan.                                                             10Winardi, Asas-Asas Manajemen (Bandung: Alumni, 1990), h. 4. 11Inu Kencana, ALquran dan Ilmu Administrasi (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 27. 12Miftah Thoha, Kepemimpinan dalam Manajemen (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 8. 13Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Jahi Masagung, 1993), h. 13. 



13    2. Tahapan-Tahapan Manajemen Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien manajemen harus difungsikan sepenuhnya pada setiap organisasi. Pengetahuan manajemen oleh seorang kepala/atasan pada hakikatnya tampak dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Kehadiran manajemen dalam organisasi untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Menurut Henry Fayol dalam buku Winardi mengemukakan ada lima tahapan manajemen yaitu: (1) planning (perencanaan), (2) organizing (pengorganisasian), (3) 
command (memimpin), coordination (pengkordinasian), dan (5) 
controlling (pengawasan).14 a) Perencanaan (Planning) Merencanakan adalah membuat suatu target-target yang akan dicapai atau diraih di masa depan. Dalam organisasi merencanakan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan secara matang arah, tujuan dan tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode/teknik yang tepat.15 Merencanakan pada dasarnya membuat keputusan mengenai arah akan dituju, tindakan yang akan diambil, sumber daya yang akan diolah dan teknik/metode yang dipilih untuk digunakan. Rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Prosedur itu dapat berupa pengaturan sumber                                                            14Winardi, Asas-Asas Manajemen. (Bandung: Mandar Madju, 1990), h. 6 1518Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 93. 



14    daya dan penetapan teknik/metode. Keberadaan suatu rencana sangat penting bagi organisasi karena rencana berfungsi untuk: 1) Menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai; 2) Memberikan pegangan dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut; 3) Organisasi memperoleh standar sumber daya terbaik dan mendayagunakannya sesuai tugas pokok fungsi yang telah ditetapkan; 4) Menjadi rujukan anggota organisasi dalam melaksanakan aktivitas yang konsisten prosedur dan tujuan; 5) Memberikan batas kewenangan dan tanggung jawab bagi seluruh pelaksana; 6) Memonitor dan mengukur berbagai keberhasilan secara intensip sehingga bisa menemukan dan memperbaiki penyimpangan secara dini; 7) Memungkinkan untuk terpeliharanya persesuaian antara kegiatan internal dengan situasi eksternal; 8) Menghindari pemborosan.16 Perencanaan tidak terlepaskan dari unsur pelaksanaan dan pengawasan termasuk pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Pengawasan diperlukan dalam perencanaan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan dalam perencanaan dapat                                                            16ibid.,  h , 94. 



15    dilakukan secara preventif dan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang melekat dengan perencanaannya, sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan fungsional atas pelaksanaan rencana, baik yang dilakukan secara internal maupun secara eksternal oleh aparat pengawasan yang ditugasi. b) Mengorganisasikan (organizing) Setelah mendapat kepastian tentang tujuan, sumber daya dan teknik/metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, lebih lanjut manajer melakukan upaya pengorganisasian agar rencana tersebut dapat dikerjakan oleh orang ahlinya secara sukses. Mengorganisasikan adalah proses mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Mengorganisasikan berarti: (1) menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, (2) merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi orang yang mampu membawa organisasi pada tujuan, (3) menugaskan seseorang atau kelompok orang dalam suatu tanggung jawab tugas dan fungsi tertentu, (4) mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan dengan keleluwasaan melaksanakan tugas.17 Dengan rincian tersebut, manajer membuat suatu struktur formal yang dapat dengan mudah dipahami orang dan                                                            17ibid., h. 94 



16    menggambarkan suatu posisi dan fungsi seseorang di dalam pekerjaannya. Mengorganisasikan sangat penting dalam manajemen karena membuat posisi orang jelas dalam struktur dan pekerjaannya dan melalui pemilihan, pengalokasian dan pendistribusian kerja yang profesional, organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam mengorganisasikan seorang manajer jelas memerlukan kemampuan memahami sifat pekerjaan dan kualifikasi orang yang harus mengisi jabatan. Dengan demikian kemampuan menyusun personalia adalah menjadi bagian pengorganisasian. c) Memimpin (command) Setiap organisasi harus ada pemimpinnya, yang secara ideal dipatuhi dan disegani bawahannya. Organisasi tanpa pemimpin akan kacau balau. Oleh karena itu, harus ada seorang pemimpin yang memerintah dan mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan kelompok dan organisasi. Memimpin institusi pendidikan lebih menekankan pada upaya mengarahkan dan memotivasi para personil agar dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik. Memimpin menurut Stoner yang dikutip oleh Tim dosen administrasi pendidikan UPI adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi.18                                                            18ibid., h. 95 



17    Seorang pemimpin dalam melaksanakan amanatnya apabila ingin dipercaya dan diikuti harus memiliki sifat kepemimpinan yang senantiasa dapat menjadi pengarah yang didengar ide dan pemikirannya oleh para anggota organisasi. Hal ini tidak semata-mata mereka cerdas membuat keputusan tetapi dibarengi dengan memiliki kepribadian yang dapat dijadikan suri tauladan. Secara operasional, untuk mewujudkan produk pendidikan menjadi tenaga-tenaga profesional dibutuhkan figur pemimpin yang andal.  Menurut Atmodiwirio yang dikutip oleh Mujamil Qomar: Figur pemimpin adalah pemimpin-pemimpin pendidikan yang mampu melahirkan berbagai konsep pendidikan yang dapat mewadahi dan mengadaptasi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, sehingga mereka siap menghadapi akibat terjadinya perubahan-perubahan dalam era globalisasi.19  Berdasarkan pendapat di atas, kepala sekolah sebagai pimpinan dalam lembaganya berperan dan bertanggungjawab secara umum terhadap kelancaran dan keberhasilan fungsi dan kegiatan sekolah yang ia pimpin. Dalam perannya sebagai pimpinan suatu lembaga ada kewajiban dan tanggungjawab tugas (kontrak psikologis) yang harus dilaksanakan dalam bentuk wujud kegiatan. Mulyasa menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah berfungsi                                                            19Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam (Malang: Erlangga, 2007), h. 271. 



18    sebagai: educator, manajer, motivator,  leader, supervisor,  
administrator, manajer.20 d) Pengkoordinasian (coordination) Semenjak organisasi dibentuk, orang-orang yang ada di dalam organisasi melakukan kegiatan sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Usaha mereka untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif memerlukan koordinasi. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih. Tanpa koordinasi sulit diharapkan tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Defenisi koordinasi menurut Sutisna yang dikutip Husaini Usman adalah: Koordinasi adalah Proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain ke arah tercapainya maksud-maksud yang telah ditetapkan.21 Koordinasi menurut Anonim yang dikutip oleh Husaini Usman adalah: Suatu sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan kesederhanaan berbagai kegiatan inter dan antar berbagai individu dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi.22                                                            20E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 98 21Husain Usman, Manajemen, Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan, Edisi 3. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 439 22ibid., 



19    Pendekatan yang digunakan dalam koordinasi adalah pendekatan sistem. Dengan pendekatan sistem memandang koordinasi sebagai pengintegrasian, pensinkronisasian, dan penyederhanaan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus oleh sejumlah individu atau unit sehingga semuanya bersatu dalam jumlah yang tepat, mutu yang tepat, tempat yang tepat, dan waktu yang tepat dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan koordinasi terjadi keseimbangan sejumlah bagian yang berlainan dengan menyelaraskan interaksinya sehigga keseluruhan organisasi bergerak ke suatu tujuan yang sudah ditentukan secara efektif dan efisien sebagai suatu sistem. Tanpa adanya koordinasi, individu-individu dan bagian-bagian tidak akan dapat melihat peran mereka dalam suatu organisasi. Mereka akan terbawa untuk mengikuti kepentingan-kepentingan sendiri dan bahkan sampai mengorbankan sasaran-sasaran organisasi yang lebih luas. e) Pengawasan (controlling) Pengendalian (pengawasan) atau Controlling adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Fungsi daripada manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian itu sendiri.23 Pengawasan ialah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanan pekerjaan atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana semula. Pengendalian ialah                                                            23ibid., h. 400 



20    apabila dalam pengawasan ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan maka segera diambil tindakan koreksi.24 Perbedaan antara pengendalian dan pengawasan adalah pengawasan tidak disertai tindak lanjut, tetapi cukup melaporkan saja, sementara pengendalian disertai tindak lanjut. Tujuan pengendalian adalah untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Bentuk- bentuk pengawasan mencakup tiga hal yaitu ; 1) pengawasan melekat yaitu pengendalian yang bersifat terus menerus dilakukan terhadap bawahan secara langsung secara preventif dan represif agar pelaksanan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana. 2) Pengawasan fungsional yaitu upaya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas yang ditunjuk khusus untuk melakukan audit secara bebas terhadap objek yang diawasinya. Pengawasan fungsional terbagi dua yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. 3) Pengawasan masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atas pelaksanaan suatu kegiatan yang merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya organisasi.25 Dengan pengawasan diharapkan penyimpangan dalam berbagai hal dapat dihindari sehingga tujuan dapat tercapai. Apa yang direncanakan dijalankan dengan benar sesuai hasil musyawarah dan                                                            24ibid., h. 401 25ibid.,h.  403-406 



21    pendayagunaan sumber daya material akan mendukung terwujudnya tujuan organisasi. 
B. Deskripsi Kepala Sekolah 

1. Pengertian Kepala Sekolah  Kata Kepala Sekolah terdiri dari dua kata kunci yaitu "Kepala" dan "Sekolah". Kepala berarti ketua atau pemimpin dalam sebuah organisasi atau lembaga. Sedangkan Sekolah adalah sebuah lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran.26 Dengan demikian dapat diambil kesimpulan yang sederhana bahwa Kepala Sekolah berarti seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas memimpin suatu lembaga pendidikan di mana terjadi proses belajar mengajar.  
2. Peran Kepala Sekolah Kedudukan kepala Sekolah adalah kedudukan yang sangat sulit. Pada satu pihak ia adalah orang atasan karena ia diangkat oleh atasan,pada lain pihak ia adalah wakil guru-guru atau stafnya, ia adalah suara dan keinginan guru-guru. Peran utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar dengan baik. Dalam melaksanakan peran tersebut, kepala sekolah memiliki tanggungjawab ganda yaitu melaksanakn administrasi sekolah sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang baik, dan melaksanakan supervisi sehingga guru-guru bertambah dalam menjalankan tugas-tugas pengajaran dan dalam membimbing pertumbuhan murid-murid.                                                            26Wahyu Sumidjo, Kepemimpinan Kepala Madrasah, Tinjauan Teoritis dan 

Permasalahannya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999) h. 88 



22    Kepala sekolah harus mampu menciptakan situasi belajar mengajar yang baik. Ini berarti bahwa ia harus mampu mengelola “school plant”, pelayanan-pelayanan khusus sekolah, dan fasilitas-fasilitas pendidikan sehingga guru-guru dan murid-murid memperoleh kepuasan menikmati kondisi-kondisi kerja; mengelola personalia pengajar dan murid; membina kurikulum yang memenuhi kebutuhan anak; dan mengelola catatan-catatan pendidikan. Kesemuanya ini diharapkan, agar ia dapat memajukan program pengajaran di sekolahnya.27 Dalam dunia pendidikan, peran kepala sekolah sangat menentukan dalam memperlancar kegiatan belajar mengajar (KBM). Peranannya bukan hanya menguasai teori teori kepemimpinan, lebih dari itu seorang kepala sekolah harus bisa mengimplementasikan kemampuannya dalam aplikasi teori secara nyata. Untuk itu seorang kepala sekolah sudah sepatutnya memiliki ilmu pendidikan secara menyeluruh. E. Mulyasa menyebutkan bahwa untuk mendorong visinya dalam meningkatkan kualitas tenaga kependidikan kepala sekolah harus  mempunyai peran sebagai berikut:  1) Kepala sekolah sebagai edukator (pendidik), meliputi pembinaan mental, pembinaan moral dan pembinaan fisik bagi tenaga kependidikan.  2) Kepala sekolah sebagai Manajer, yang pada hakekatnya merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha para anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.                                                             27Hendiyat Soetopo & Wasty Soemanto, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), h. 19-20. 



23    3) Kepala sekolah sebagai Administrator, dalam hal ini ia memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program sekolah.  4) Kepala sekolah sebagai Supervisor, harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan.  5) Kepala sekolah sebagai Leader, harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah dan mendelegasi tugas.  6) Kepala sekolah sebagai Inovator, harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan disekolah dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif.  7) Kepala sekolah sebagai Motivator, harus memiliki strategi yang tepat untuk memotivasi para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB).28                                                            28E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, dalam Konteks Menyukseskan MBS 
dan KBK, (Bandung: Rosda Karya, 2005), h. 98-120. 



24    Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa seorang kepala sekolah harus mempunyai kapasitas atau kemampuan dalam menggerakkan guru-guru selaku bawahannya agar dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan kepala sekolah juga harus mempunyai arah yang jelas dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi terkait proses pembelajaran di sekolah. 
C. Deskripsi Manajemen Kepala Sekolah 

1. Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin di Sekolah  Kepala sekolah sebagai pemimpin dalam lembaga tersebut harus mampu menstimulir dan membimbing pertumbuhan guru-guru secara kontinu, mampu membentuk guru-guru mengenal kebutuhan masyarakat, membantu guru membina kurikulum sesuai sesuai dengan minat, kebutuhan dan kemampuan anak, mampu menstimulir guru-guru untuk mengembangkan metode dan prosedur pengajaran, membantu guru-guru mengevaluasi program pendidikan dan hasil belajar murid, dan mampu juga menilai sifat-sifat dan kemampuan guru-guru sehingga mereka akhirnya mampu menstimulir dan membimbing murid-murid untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat demokratis. Sebagaimana dilansir bahwa seorang kepala sekolah harus mampu menciptakan situasi belajar mengajar yang baik, mampu mengelola “school plant”, pelayanan-pelayanan khusus sekolah, dan fasilitas fasilitas pendidikan sehingga para guru dan para murid memperoleh kepuasan menikmati kondisi-kondisi kerja, pengelola personalia pengajar dan  juga murid, membina kurikulum yang memenuhi kebutuhan anak, 



25    dan mengelola catatan-catatan pendidikan. Kesemuanya ini diharapkan agar ia dapat memajukan program pengajaran di sekolah.29  Seorang pemimpin pendidikan disamping berfungsi sebagai administrator juga sebagai supervisor, seperti diungkapkan bahwa: Suatu kelompok, bagaimanapun warnahnya, tidak akan dapat berjalan tanpa supervise pimpinannya, baik pimpinan itu terwakilkan pada perorangan, kelompok ataupun rangkaian kepemimpinan secara berjenjang. Kemampuan pemimpin melaksanakan tugasnya diukur oleh kadar keberhasilannya dalam menatap kelompok dalam memberikan pengawasan (supervisi) kepada setiap individu untuk ikut andil dalam pengabdian dalam upaya mencapai target kelompok.30 Kemudian dikemukakan pula bahwa: Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah bertanggung jawab untuk pertumbuhan guru-guru secara kontinu. Dengan praktek demokratis, ia harus membantu guru-guru mebgenal kebutuhan masyarakat sehingga tujuan pendidkan memenuhi hal juga ia harus mampu membantu guru membina kurikulum sesuai dengan minat kebutuhan kemampuan anak. Ia harus mampu menstimulir guru-guru untuk mengembangkan metode dan prosedur pengajaran. Ia harus mampu membantu guru-guru mengevaluasi program pendidikan dan hasil belajar murid. Ia harus juga mampu menilai sifat-sifat dan dan kemampuan guru-guru sehingga ia dapat membantu perbaikan mereka.31                                                            29Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h. 20. 30Mohammad Amin al-Misri, Pedoman Pendidikan Masyarakat Islam Moderen, (Bandung: Husaini, 1997), h. 22. 31Hendiyat Soetopo, dan Wasty Soemanto, Op. Cit., h.20 



26    Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah hendaknya menciptakan situasi belajar mengajar sehingga gureu-guru dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar dengan baik pula. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, kepala sekolah memiliki tanggung jawab ganda yaitu melaksanakan administrasi sekolah sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang baik, dan melaksanakan supervise sehingga guru bertambah gairah dalam menjalankan tugas-tugas pengajaran serta membimbing pertumbuhan murid-muridnya. Kepala sekolah harus memiliki sifat-sifat pribadi kepemimpinan yang efektif meliputi: 1. Memiliki kematangan spiritual, mental, sosial dan fisik 2. Menunjukkan pribadi keteladanan 3. Memiliki kewajiban dan keunggulan 4. Memiliki keuletan dan kerajinan 5. Memiliki kerajinan 6. Memiliki motivasi yang kuat 7. Memiliki identitas dan integritas diri  8. Memiliki rasa tanggung jawab yang penuh 9. Berjiwa merakyat, dan Memiliki kemampuan teknis memimpin antara lain kemampuan dalam a) berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, b) menyusun rencana kegiatan, c) melaksanakan, mengawasi dan meneliti kegiatan, d) mendinamisasikan sumber-



27    sumber penunjang, e) menguasai materi, f) membuat keputusan secara tepat, dan g) mengatur pembagian kekuasaan dan wewenang.32 Dengan demikian, untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut, tentunya kepala sekolah harus memiliki kepribadian yang mantap, begitupun memiliki pendidikan dan pengalaman yang diperlukan bagi kepemimpinan pendidikan, serta memiliki motivasi untuk menambah pengetahuan, melanjutkan pendidikannya karena bidang yang ditanganinya adalah terus bertambah dan berkembang. 
2. Kepala Sekolah Sebagai Manajer di Sekolah Istilah manajer dalam manajemen seringkali diucapkan, tidak dapat dibayangkan akan keberadaan-keberadaan organisasi modern itu tanpa adanya manajer dan aktivitaas manajemen. Sebagaimana Winardi memberikan definisi mengenai manajer bahwa:  Manajer berarti orang yang menduduki posisi formal tertentu dalam sebuah organisasi formal yang bertanggung jawab terhadap sedikitnya pekerjaan satu orang (bawahannya) dan mempunyai wewenang atau otoritas formal atas orang tersebut.33 Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa manajer merupakan tambuk kepemimpinan tertinggi yang segala kegiatan manajemen bergantung padanya dan bertanggung jawab atas bawahannya. Pada dasarnya manajer merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengawasi usaha para anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya                                                            32H. Abu Ahmadi dan, Ahmad Royani H. m, Pedoman Penyelenggaraan Administrasi 

Pendidikan Sekolah, (Jakatra: Bumi Aksara, 1991), h. 92-93. 33J. Winardi, Manajemen Perilaku Organisasi (Bandung, Prenada Media. 2004), h. 1 



28    organisassi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada 3 hal penting dari pernyataan tersebut yaitu: proses, pendayagunaan seluruh sumber daya organisasi dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. a. Proses Dikatakan suatu proses, karena suatu manajer dengan ketangkasan dengan keterampilan yang dimilikinya mengusahakan dan mendaya gunakan sebagai kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan, sebagaimana George A. Terry mengatakan bahwa kegiatan manajemen terdiri dari 4 (empat)”fungsi pokok yaitu: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penggerak (actuating), 4) pengawasan (controling)”34 b. Sumber daya organisasi Sumber daya organisasi sekolah meliputi dana, perlengkapan, informasi maupun sumber daya manusia (SDM) yang masing-masing berfungsi sebagai pemikir, perencana, pelaku serta pendukung untuk mencapai tujuan. c. Pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan organisasi. Kepala sekolah  berusaha untuk mencapai tujuan akhir yang bersifat khusus (specific ends), tujuan akhir yang spesifik ini berbeda-beda antara organissasi yang satu dengan yang lain namun apapun tujuan spesifik dari organisasi tertentu, manajemen adalah proses, dimana melalui manajemen tujuan dapat dicapai.                                                            34George A. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000). H. 17-18 



29    Menurut Stoner dalam buku Wahjo Sumidjo ada delapan fungsi seorang manajer yang perlu dilaksanakan dalam suatu organisasi yakni bahwa para manajer: 1. Bekerja dengan, dan orang lain , 2. Bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan, 3. Dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan, 4. Berfikir realistis dan konseptual, 5. Adalah juru penengah, 6. Adalah seorang politisi 7. Adalah seorang diplomat 8. Pengambilan keputusan.35 Kedelapan fungsi tersebut berlaku bagi semua manajer termasuk kepala sekolah.walaupun pada pelaksanaannya nanti dipengaruhi oleh faktor-faktor sumber daya manusia, seperti guru, staff, siswa dan orang tua siswa, dana, sarana serta susana dan faktor dimana sekolah itu berada. Pengembangan professional manajer sekolah merupakan tugas dan wewenang para pengawas yang berada dibawah dan bertangungjawab kepada Dinas Pendidikan Nasional. Menurut keputusan menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara nomor 118 tahun 1996 pada bab IV mengenai tanggungjawab sekolah adalah: 1. Tanggungjawab pengawas sekolah adalah:                                                            35Wahjo Sumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahan. (Jakarta: Raja Graha Pindo, 2003), h. 96 



30    a. Melaksanakan pengawas penyelenggaraan pendidikan disekolah sesuai dengan penegasannya pad ataman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustabul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar luar biasa atau sekolah lanjutan tingkat pertama/ madrasah tsanawiyah atau tingkat lanjutan tingkat atas/ madarasah aliyah/sekolah luar biasa. b. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/ bimbingan dan hasil prsestasi belajar/ bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. 2. Wewenang pengawas kepala sekolah: a. Memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi. b. Menetapkan tingkatan kerja guru dan tenaga lain yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan  c. Menentukan dan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.36  Dalam pengembangan ini, profesionalitas seorang manajer sekolah menjadi perhatian uatama para pengawas pendidikan. Mengingat bidang kerja manajer sekolah yang cukup berat dan mereka diharapkan untuk lebih berkompeten dalam mengembangkan suatu pendidikan menengah yang                                                            36Departemen Agama RI. Pedoman Pengembangan Administrasi dan Supervisi 
Pendidikan.(Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam. 2003), h. 120-121.  



31    dipimpimnya dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pancasila, UUD 1945 terutama yang dipertegas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.37 Dalam pencapaian tujuan tersebut, dunia pendidikan senantiasa dihadapkan pada berbagai masalah yang kompleks, beragam, saling berkaitan, dan sukar untuk diselesaikan serta membutuhkan penangan serius, intens dan berkesinambungan dari segenap komponen pendidikan. Kebutuhan akan manejer sekolah yang professional semakin sejalan dengan tuntutan akan kapasitas mereka untuk menjadi manajer sekolah yang baik, karena disamping melakukan tugas pendidikan, seorang kepala sekolah juga dituntut kemampuan manajernya dalam melaksanakan tugas manajemen. Kemampuan kepala sekolah dalam mengelola manajemen atau administrasi menjadi keniscayaan bahkan ini merupakan salah satu ukuran dari profesionalitas yang mereka miliki. Kepala sekolah merupakan jabatan yang sangan fundamental dalam suatu oraganisasi sehingga memerlukan kemampuan dan kehalian yang harus memadai untuk dapat mengembangkan suatu pendidikan menengah yang dipimpinnya.Untuk menjadi kepala sekolah yang professional diperlukan                                                            37Tim Redaksi Media, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Guru dan Dosen: 
Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005. (Bandung: Fokusmedia, 2006), h. 62. 



32    persyaratan-persyaratan khusus. Sanusi dkk dalam buku Sudarwan Danim mengemukakan beberapa kemampuan yang harus  ditujukan oleh kepala sekolah: 1. Kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab yang disesrahkan kepadanya selaku unit kehadiran murid. 2. Kemampuan untuk menerapkan keterampilan-keterampilan konseptual, manusiawi dan teknis pada kedudukan dari jenis itu. 3. Kemampuan untuk memotivasi para bawahan untuk bekerja sama secara sukarela dalam mencapai maksud-maksud unit dan organisasi. 4. Kemampuan untuk memahami implikasi-implikasi dari perubahan sosial, ekonomi, politik dan educational, arti yang mereka sumbangkan kepada unit, untuk memulai dan memimpin perubahan-perubahan yang cocok didalam unit didasarkan atas perubahan-perubahan sosail yang luas.38  Keempat kriteria manajer professional diatas, dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa sulitnya bidang kerja seorang manajer sekolah, apalagi ia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penyelenggaraan sekolah. Olehnya itu, dengan memenuhi keempat kriteria tersebut dapat membantu seorang manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagaimana yang daiakatakan Daryanto bahwa: Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sekolah secara teknik akademis saja, akan tetapi segala kegiatan, keadaan lingkungan sekolah dengan kondisis dan situasinya serta hubungan dengan masyarakat sekitarnya merupakan tanggung jawabnya pula.39  Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab pada jalannya proses belajar mengajar disekolah saja, tetapi ia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap berkembangnya lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Oleh karena itu, untuk menjadi manajer yang professional seorang keapala sekolah harus memenuhi keempat kriteria kepala                                                            38Sudarwan Danim, Visis Baru Manajemen Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara. 2008), h. 133 39H.M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 80 



33    sekolah diatas, agar ia dapat bekerja secara masksimal untuk perkembangan sekolahnya. Dilain pihak, Fred Luthans mengemukakan lima jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang manajer, yang mencakup; 1)Cultural flexibility; 2) 

Communication skill; 3) Human Resources Development Skill; 4) Creativity; dan 
5) Self Managemen of learning. Kelima keterampilan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Cultural fleksibility merupakan keterampilan yang merujuk kepada kesadaran dan kepekaan budaya, di mana seorang manajer dituntut untuk dapat menghargai nilai keberagaman kultur yang ada dalam oraganisasinya. Kepala sekolah selaku menejer disekolah sasngat dihadapakan dengan  warga sekolah dengan latar kultur yang beragam, baik guru, tenaga administrasi maupun siswa. Oleh karenanya, kepala sekolah dituntut untuk dapat menghargai keberagaman kultur ini. 
Communication skills merupakan keterampilan menejer yang berkenaan dengan kemampuan untuk berkomunikasi, baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun non verbal. Keterampilan komunikasi sangat penting bagi seorang kepala sekolah, karena hamper sebagian besar tugas dan pekerjaan kepala sekolah senantiasa melibatkan dan  berhubungan orang lain. Komunikasi yang efektif akan sangan membantu terhadap keberhasilan organisasi secara keseluruhan. 
Human Resouce Development skill merupakan keterampilan menejer yang berkenaan dengan pengembangan iklim pembelajaran (learning climate), mendesain program pelatihan, pengembangan informasi dan pengalaman kerja, 



34    penilaian kinerja, penyediaan konseling karier, menciptakan perubahan organisasi, dan penyesuaian bahan-bahan pembelajaran. Dalam perspektif persekolahan, kepala sekolah dituntut untuk memiliki keterampilan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang tersedia di sekolahnya, sehingga mereka benar-benar dapat diperdayakan dan memberikan konstribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan disekolah. 
Creativitymerupakan keterampilan menejer yang tidak hanya berkenaan dengan pengembangan kreativitas dirinya sendiri, akan tetapi juga keterampilan untuk menyediakan iklim yang mendorong semua orang untuk menjadi kreatif. Sehubungan dengan hal ini, seorang kepala sekolah dituntut untuk memiliki keterampilan dalam menciptakan iklim kreativitas di lingkungan sekolah yang mendorong seluruh warga sekolah untuk mengembangkan berbagai kreatifitas dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 
Self management of learningmerupakan keterampilan manajer yang merujuk pada kebutuhan akan belajar yang berkesinambungan untuk mendapatkan berbagai pengetahuan dan keterampilan baru. Dalam hal ini, kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha memperbaharui penegtahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperang dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu kepala sekolah harus mengetahui tugas-tugas yang harus ia laksanakan. Adapaun tugas-tugas dari kepala sekolah seperti yang dikemukakan oleh Wahjosumidjo adalah: 1. Kepala sekolah bekerja dan dengan dan melalui orang lain.  



35    Kepala sekolah berperilaku sebagai saluran komunikasi di lingkungan sekolah. 2. Kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan. Kepala sekolah bertindak dan  bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh bawahan. Perbuatan yang dilakukan oleh para guru, siswa, staf, dan orang tua siswa tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sekolah. 3. Dengan waktu dan sumber daya yang terbatas seorang kepala sekolah harus mampu menghadapi persoalan. Dengan segala keterbatasan, seorang kepala sekolah harus dapat mengatur pemberian tuagas secara cepat serta dapat memprioritaskan bila terjadi konflik anatara kepentingan bawahan dengan kepentingan sekolah. 4. Kepala sekolah harus berfikir secara analitik dan konsepsional. Kepala sekolah harus dapat memecahkan persoalan melalui suatu analisis, kemudian menyelesaikan persoalan dengan satu solusi yang feasible. Serta harus dapat melihat setiap tugas sebagai satu keseluruhan yang saling berkaitan. 5. Kepala sekolah adalah seorang mediator atau juru penengah. Dalam lingkungan sekolah sebagai suatu organisasi didalamnya terdiri dari manusia yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda yang bisa menimbulkan konflik untuk itu kepala sekolah harus jadi penengah dalam konflik tersebut. 



36    6. Kepala sekolah adalah seorang politisi. Kepala sekolah harus dapat membangun hubungan kerja sama melalui pendekatan persuasif kesepakatan (comproise). Peran politisi kepala sekolah dapat berkembang secara efektif, apabila: 1) dapat dikembangkan prinsip jaringan saling pengertian terhadap kewajiban masing-masing, 2) terbentuknya aliansi atau koalisi, seperti organisasi profesi, OSIS, BP3, dan sebagainya; 3) terciptanya kerjasama (cooperation) dengan berbagai pihak, sehingga aneka macam aktivitas dapat dilaksanakan. 7. Kepala sekolah adalah seorang diplomat. Dalam berbagai macam pertemuan kepala sekolah adalah wakil resmi sekolah yang dipimpinnya. 8. Kepala sekolah mengambil keputusan-keputusan sulit. Tidak ada satu organisasi pun yang berjalan mulus tanpa problem. Demikian pula sekolah sebagai suatu organisasi tidak luput dari persoalan dan kesulitan-kesulitan dan apabila terjadi kesulitan-kesulitan kepala sekolah diharapkan berperan sebagai orang yang dapat menyelesaikan persoalan yang sulit tersebut.  Dalam menjalankan kepemimpinannya, selain harus tahu dan paham tugasnya sebagai pemimpin, yang tak kalah penting dari itu semua seyogyanya kepala sekolah mengetahui dan memahami  perannya. Adapun peran-peran kepala sekolah yang menjalankan perannya sebagai manajer seperti yang diungkapkan dibawah ini: a. Peranan hubungan antar perseorangan. 



37    b. Peranan informasional. c. Sebagai pengambil keputusan40.   Dari tiga peranan kepala sekolah sebagai manajer tersebut, dapat penulis uraikan sebagai berikut: 1. Peranan hubungan antar perseorangan a. Figurehead, figurehead berarti lambang dengan pengrtian kepala  sekolah sebagai lambang sekolah. b. Kepemimpinnan (Leadership). Kepala sekolah adalah pemimpin untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah sehingga dapat melahirkan etos kerja dan produktivitas yang tinggi untuk mencapai tujuan. c. Penghubung (liasion). Kepala sekolah menjadi penghubung antara kepentingan kepala sekolah dengan kepenntngan lingkungan di luar sekolah. Sedangkan secara internal kepala sekolah menjadi perantara antara guru, staf dan siswa. 2. Peranan Informasional a. Sebagai monitor. Kepala sekolah selalu mengadakan pengamatan terhadap lingkungan karena kemungkinan adanya informasi-infomasi yang berpengaruh terhadap sekolah. b. Sebagai disseminator. Kepala sekolah bertanggungjawab untuk menyebarluaskan dan membagi-bagi informasi kepada para guru, staf dan orang tua murid.                                                            40Ibid. 



38    c. Spokesman. Kepala sekolah menyebarkan informasi kepada lingkungan di luar yang dianggap perlu. 3. Sebagai pengambil keputusan  a.  Enterpreneur. Kepala sekolah selalu berusaha memperbaiki penampilan sekolah melalui berbagai macam pemikiran-pemikiran program yang  baru serta melakukan survey untuk mempelajari berbagai persoalan yang timbul di lingkungan sekolah. b. Orang yang memperhatikan gangguan (Listurbance handler). Kepala sekolah harus mampu mengantisipasi gangguan yang timbul dengan memperhatikan situasi dan ketepatan keputusan yang diambil. c. Orang yang menyediakan segala sumber (A Resource Allocater). Kepala sekolah bertanggungjawab untuk menentukan dan meneliti siapa yang akan memperoleh atau menerima sumber-sumber yang disediakan dan dibagikan. d. A negotiator roles. Kepala sekolah harus mampu untuk mengadakan pembicaraan dan musyawarah dengan pihak luar dalam memenuhi kebutuhan  sekolah.  Disyaratkan oleh pendapat tersebut, bahwa kepala sekolah sebagai salah satu kategori administrator pendidikan perlu melengkapi wawasan kepemimpinan pendidikannya dengan pengetahuan dan sikap yang antisipatif terhadap perubahan yang terjadi dalam  perubahan dan perkembangan yang paling aktual saat ini adalah makin tingginya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, dan gencarnya 



39    tuntutan kebijakan pendidikan yang meliputi peningkatan aspek-aspek pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi dan relevansi. 
D. Deskripsi Lingkungan Belajar 

1. Pengertian Lingkungan Dalam mencapai keberhasilan belajar, lingkungan merupakan salah satufaktor penunjang. Tempat dan lingkungan belajar yang nyaman memudahkan siswa untuk berkonsentrasi. Dengan mempersiapkan lingkungan yang tepat, siswa akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat menikmati prosesbelajar yang siswa lakukan. Selanjutnya dalam buku Dasar-dasar Pendidikan yang di tulis oleh Marlina Gazali: “Lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada diluar dirianak. Dalam artian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar anak,baik berupa benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun kondisimasyarakat terutama yang dapat memberi pengaruh kuat kepada anak didikyaitu lingkungan yang mana terjadi proses pendidikan berlangsung danlingkungan anak-anak bergaul sehari-hari.41  Sedangkan Sartain (seorang ahli psikologi Amerika), sebagaimana dikutipoleh M. Ngalim Purwanto bahwa yang dimaksud dengan lingkungan(environment) adalah: “Semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan atau life 
processes seseorangkecuali gen-gen bahkan gen-gen pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan (to provide 
environment) bagi gen yang lain.”42  Zakiyah Daradjat dkk, dalam arti yang luas lingkungan ialah:                                                            41Marlina Gazali, Dasar-Dasar Pendidikan, (Bandung: Mizan, 1998), h. 24. 42Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis, (Bandung: PT. RemajaRosda Karya, 1995), h. 72. 



40    “Mencakup iklim, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan dan alam. Dengan kata lain, lingkungan ialah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang.”43  Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah semua yang tampak di sekeliling kita dan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku manusia. Hal ini senada yang diungkapkan oleh Suyadi sebagaimana yang dikutip oleh Devi Puspita Sari, dkk, bahwa lingkungan yang merangsang pendorong tumbuh kembang anak.44     
2. Pengertian Belajar Para pakar pendidikan mengemukakan pengertian yang sedikit berbedaantara yang satu dengan yang lainnya, namun demikian mengacu kepada prinsipyang sama yaitu setiap orang yang melakukan proses belajar akan mengalamisuatu perubahan tingkah laku dalam dirinya.                                                            43Zakiyah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 63. 44Devi Puspita Sari dkk, Pemamfaatan Lingkungan Outdoor Sebagai Sumber Belajar Sains Pada Anak Usia 5 – 6 Tahun, Jurnal FKIP UNTAN Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, h. 2 



41    Menurut Paul Eggen Don Kauchak sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Syarifuddin bahwa belajar adalah perubahan struktur mental individu yang memberikan untuk menunjukkan perubahan perilaku.45 Slameto mengemukakan bahwa: Belajar adalah suatu proses usaha seseorangyang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang barusecara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.46  Selanjutnya menurut seorang ahli pendidikan Dimyati Mahmud yang dikutip oleh Nini Sabini mengemukakan bahwa: Belajar adalah suatu perubahan dalam diri seseorang yang terjadi karena pengalaman, dalam hal ini juga ditekankan pada pentingnya perubahan tingkah laku, baik yang dapat diamati atau tidak.47  Dari pengertian belajar tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar itu membawa perubahan pada diri individu baik tingkah laku, kebiasaan, keterampilan, emosional maupun pertumbuhan jasmni. Dengan demikian, dapat di pahami bahwa belajar adalah aktifitas yang dilakukan dengan sengaja sehingga menyebabkan perubahan pada individu yang relatif tetap dalam pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotorik). 
3. Pengertian Lingkungan Belajar                                                            45Ahmad Syarifuddin, Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Belajar dan Faktor-

faktor yang mempengaruhinya, Jurnal Ta’dib Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang. (Vol. XVI, No. 01, Juni 2011), h. 115 46Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), h. 2. 47Nini Sabini, Psikologi Pembelajaran, (Yogjakarta: Mentari Pustaka, 2012), h. 83. 



42    Siswa akan berinteraksi dengan lingkungan pada saat proses belajar. Lingkungan menyediakan rangsangan terhadap individu dan sebaliknya individu memberikan respon terhadap lingkungan. Dalam proses interaksi dapat terjadi perubahan tingkah laku pada individu. Perubahan tingkah laku yang terjadi bisa merupakan perubahan yang positif dan juga bisa negatif. Saat proses belajar siswa membutuhkan lingkungan yang nyaman, tenang, jauh dari kebisingan dan tentunya harus mendukung untuk belajar. Lingkungan yang kondusif diperlukan agar siswa dapat berkonsentrasi dengan baik sehingga dapat menyerap pelajaran dengan mudah. Lingkungan yang kurang kondusif akan mengganggu proses belajar sehingga siswa akan terhambat dalam menyerap pelajaran. Lingkungan belajar merupakan wilayah dengan segenap isinya yang saling berhubungan dengan kegiatan belajar. Lingkungan belajar perlu didesain agar mendukung kegiatan belajar sehingga dapat meningkatkan kenyamanan individu-individu yang menempati lingkungan tersebut untuk melakukan kegiatan belajar. Lingkungan belajar memberi pengaruh kepada proses dan hasil perilakusiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyediaan lingkungan belajar bagi siswa hendaknya mendapat prioritas utama.Ini merupakan faktor penentu keberhasilan dalam membangun kemampuan perilaku siswa. 



43    Oleh karena itu, dapat dibangun pengertian lingkungan belajar secara bertahap. Agar lebih bermakna, rumusan pertama yang perlu dikombinasikan adalah konsep lingkungan belajar. Dari perpaduan kata “lingkungan” dan “belajar”, secara sederhana dapat dirumuskan pengertian lingkungan belajar, yaitu suatu tempat atau suasana (keadaan) yang memengaruhi proses perubahan tingkahlaku manusia. Tentu manusia tersebut adalah siswa sebagai subjek yang berada dilingkungan tersebut. Lingkungan belajar oleh para ahli disebut dengan lingkungan pendidikan. Arif Rochman menyatakan bahwa lingkungan pendidikan merupakan segala sesuatu yang melingkupi proses berlangsungnya pembelajaran.48 Selanjutnya, Rita Mariyana menyatakan bahwa lingkungan belajar merupakan: Sarana bagi siswa dapat mencurahkan dirinya untuk beraktivitas, berkreasi, hingga mereka mendapatkan sejumlah perilaku baru dari kegiatannya itu. Dengan kata lain, lingkungan belajar dapat diartikan sebagai “laboratorium”atau tempat bagi siswa untuk bereksplorasi, bereksperimen dan mengekspresikan diri untuk mendapatkan konsep dan informasi baru sebagai wujud dari hasil belajar.49    Selanjutnya, Muhammad Saroni mengemukakan bahwa: Lingkungan belajar adalah Segala sesatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Lingkungan ini mencakup dua hal utama yaitu lingkungan fisik dan lingkungan                                                            48Arif Rochman, Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), h. 195. 49Rita Mariyana, dkk.,Pengelolaan Lingkungan Belajar, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), h. 43. 



44    sosial, kedua aspek lingkungan tersebut dalam proses pembelaran haruslah saling mendukung, sehingga siswa merasa krasan disekolah dan mau mengikuti proses pembelajaran secara sadar dan bukan karena tekanan ataupun keterpaksaan.50  Sejalan dengan itu, Indra DJati Sidi mengemukakan bahwa:  Lingkungan belajar sangat berperan dalam menciptakan suasana belajar menyenangkan. Lingkungan tersebut dapat meningkatkan keaktifan belajar. Oleh karena itu, lingkungan belajar perlu di tata semestinya.51  Dari berbagai pendapat ahli tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang ada, meliputi semua kondisi-kondisi yang ada pada tempat proses pembelajaran dilaksanakan yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. 
4. Ruang Lingkup Lingkungan Belajar Nana Syaodih mengemukakan bahwa lingkungan belajar mempunyai makna yang sama dengan lingkungan pendidikan. Sehingga lingkungan pendidikan  mencakup: a) Lingkungan fisik Lingkungan fisik terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan. Manusia yang kadang memberikan dukungan dan hambatan dalam berlangsungnya proses pendidikan. 

 b) Lingkungan sosial                                                            50Muhammad Saroni, Manajemen Sekolah, Kiat Menjadi Pendidik Yang 
Kompeten, (Yogyakarta: Arruz, 2006), h. 82 51Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar, (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 148. 



45    Lingkungan sosial merupakan lingkungan pergaulan antar manusia, pergaulan antar pendidik dengan peserta didik serta orang-orang lainnya yang terlibat dalam interaksi pendidikan. c) Lingkungan intelektual Lingkungan intelektual mencakup perangkat lunak seperti sistem program-progran pengajaran, media, dan sumber media. d) Lingkungan lainnya seperti nilai kemasyarakatan, ekonomi, sosial, politik, dan estetika.52 Sedangkan menurut Muhibbin Syah menyatakan bahwa lingkungan belajar yang mempengaruhi proses belajar anak terdiri dari dua macam yaitu: (1) Lingkungan sosial terdiri dari lingkungan sosial sekolah, (2) lingkungan sosialsiswa, dan (3) lingkungan keluarga.53 Lingkungan sekolah yang termasuk dalam lingkungan sosial adalah seluruh warga sekolah, baik itu guru, karyawan, maupun teman-teman sekelas semuanya dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Para guru yang dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dan juga dapat memperlihatkan teladan yang baik khususnya dalam hal belajar seperti rajin membaca, hal tersebut dapat memberikan motivasi yang positif bagi belajar siswa. Demikian halnya apabila teman-teman sekelas siswa di sekolah mempunyai sikap dan perilaku yang baik serta                                                            52Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 5. 53Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Rosdakarya, 2011), h. 137. 



46    memiliki etos kerja baik seperti misalnya rajin belajar akan berpengaruh positif terhadap belajar siswa. Lingkungan nonsosial menyangkut gedung sekolah dan letaknya, rumahtempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, sumber belajar, keadaan cuaca, pencahayaan, dan waktu belajar yang digunakan siswa.54 Gedung merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Siswa dapat belajar dengan baik apabila gedung sekolah disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Rumah dengan kondisi yang sempit dan berantakan serta kondisi perkampungan tempat tinggal siswa yang padat dan bising sangat tidak mendukung belajar siswa. Siswa membutuhkan tempat yang nyaman dan tenang agar dapat berkonsentrasi dalam belajar. Sumber belajar siswa seperti buku dapat mempermudah dan mempercepat belajar anak. Ketersediaan sumber belajar akan mendorong siswa untuk belajar. Sumber belajar siswa yang terbatas akan menghambat siswa dalam belajar. Faktor lingkungan memegang peranan penting dalam proses belajar. Faktor lingkungan yang perlu diperhatikan dalam proses belajar siswa adalah tempat belajar, alat-alat belajar, suasana, waktu, dan pergaulan.55 1) Tempat belajar                                                            54ibid., h. 138 55Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: CV. Andy Offset, 2010), h. 146. 



47    Tempat belajar yang baik merupakan tempat yang tersendiri, yang tenang, warna dinding tidak tajam, di dalam ruangan tidak ada hal yang mengganggu perhatian, dan penerangan cukup. 2) Alat-alat belajar Belajar tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya alat-alat belajar yang lengkap. Proses belajar akan terganggu apabila tidak tersedia alat-alat belajar. Semakin lengkap alat-alat pelajarannya, akan semakin dapat orang belajar dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya apabila alat-alat belajarnya tidak lengkap, maka proses belajar akan tergganggu. 3) Suasana Suasana berhubungan erat dengan tempat belajar. Suasana belajar yang baik akan memberikan motivasi yang baik dalam proses belajar dan ini akan memberikan pengaruh yang baik pula terhadap prestasi belajar siswa. Suasana yang tenang, nyaman, dan damai akan mendukung proses belajar siswa. 4) Waktu Pembagian waktu belajar yang tepat akan membantu proses belajar siswa. Pembagian waktu yang dilakukan siswa dapat membut siswa belajar secara teratur. 5) Pergaulan Pergaulan anak akan berpengaruh terhadap belajar anak. Apabila anak dalam bergaul memilih dengan teman yang baik, maka akan 



48    berpengaruh baik terhadap diri anak, dan sebaliknya apabila anak bergaul dengan teman yang kurang baik, maka akan membawa pengaruh yang tidak baik pada diri anak.56 Dari penjelasan tersebut dapat dilanjutkan bahwa perubahan-perubahan yang diakibatkan lingkungan dapat bersifat menetap dan relative permanen. Semakin kuat pengaruh lingkungan tersebut, maka perubahan yangakan terjadi pada subjek belajar diprediksikan akan semakin tinggi pula. Inilah kehebatan pengaruh lingkungan terhadap perilaku seseorang. Untuk itu akan sangat tidak bijak, apabila seseorang menampilkan peran lingkungan saja bagi perkembangan dan pertumbuhan individu, terutama anak-anak. Setiap proses belajar selalu menghasilkan hasil belajar. Masalah yang dihadapi adalah sampai sejauh mana hasil belajar yang telah dicapai. Jika dalam jangka waktu tertentu seseorang telah menyelesaikan proses belajarnya, makaorang tersebut dapat dikatakan berhasil. 
5. Pengelolaan Lingkungan Belajar Pada hakikatnya pengelolaan sangat diperlukan dalam segala kegiatan yang dilakukan. Terlebih lagi dalam hal pengelolaan lingkungan belajar begitu sangat urgen untuk dilaksanakan semaksimal mungkin. Pengelolaan lingkungan belajar yang maksimal akan menunjang proses pembelajaran di sekolah dan memberikan kontribusi yang layak secara keseluruhan pada semua aspek lingkungan belajar.                                                            56ibid., h. 146 



49    Dalam kajian yang lebih sempitnya tentang pengelolaan, apabila dalam hal pengelolaan kelas yang baik, seperti halnya di jelaskan oleh Ahmad yang dikutip oleh Husni El Hilali bahwa Pengelolaaan kelas yang baik itu  adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa belajar dengan baik sesuai kemampuan.57 Sehingga pengelolaan kelas yang baik dan maksimal akan berimplikasi positif kepada siswa itu sendiri. Ada 3 unsur penunjang optimalisasi pengelolaan lingkungan belajar yang ideal, yaitu: a) Profesionalisme guru dalam mengelolah lingkungan belajar bagi anak b) Tersedianya dukungan fasilitas yang memadai serta kebijakan sekoah dan komite sekolah yang menunjang terealisasinya lingkungan belajar yang kondusif c) Peran serta masyarakat khususnya keterlibatan orang tua dalam membantu terciptanya lingkungan belajar yang efektif.58 Apabila melihat secara lebih sempit pada pengelolaan lingkungan belajar, dalam hal ini pengelolaan kelas, maka dapat kita mengambil  prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang baik menurut Bolla sebagaimana yang dikutip oleh Johar Permana bahwa:                                                            57Husni El Hilali, Pentingnya Pengelolaan Kelas Dalam Pembelajaran, Jurnal: Edu Bio; Vol. 3. Tahun 2012, h. 130 58Rita Mariyana, Unsur-unsur Yang berperan penting dalam pengelolaan Lingkungan 
Belajar. Modul Pembelajaran PG PAUD FIIP UPI, h. 2 



50    1. Dalam setiap kegiatan pengelolaan kelas (termasuk belajar-mengajar), antusias dan kehangatan guru harus ditunjukkan 2. Setiap tutur kata, tindakan dan tugas-tugas yang diberikan kepada anak menantang; tidak menimbulkan kebosanan tetapi justru menimbulkan gairah belajar yang efektif 3. Penggunaan variasi dalam alat, media, metode dan gaya berinteraksi adalah kunci sukses pengelolaan kelas 4. Kewaspadaan akan jalannya proses kegiatan belajar-mengajar dari kemungkinan terjadinya berbagai gangguan mengharuskan guru bersikap dan bertindak luwes 5. Biasakanlah pemusatan pikiran secara positif dan menghindar pada hal-hal yang negative 6. Pengelolaan kelas tidak bisa lepas dari kepentingan anak untuk berdisiplin atas dirinya. Karena itu guru sepantasnya berdisiplin pada dirinya sendiri agar dihadapan anak menjadi teladan.59 Dengan menerapkan prinsip pengelolaan yang baik akan menjadi acuan dalam pelaksanaanya karena telah ada dasar dalam melangkah kedepan. Oleh karena itu prosedur pengelolaan mempunyai langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengelolah kelas.Prosedur                                                            59Johar Permana, Pengelolaan Kelas Dalam Rangka Proses Belajar Mengajar, Bahan 
Training Of Trainers(TOT) Nasional Pelatihan Supervisi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah Basic Education Project(BEP, (Bandung: Intitut For Religious and Institutional 
Studies(IRIS, 2001), h. 11-12 



51    itu menyangkut dimensi pencegahan (preventif) dan dimensi penyembuhan (kuratif).60 
6. Pendekatan Dalam Pengelolaan Lingkungan Kelas Pendekatan pengelolaan kelas yang diungkapkan Sunaryo sebagaimana yang dikutip oleh Sunhaji secara sederhana disebutkan sebagai berikut: a) Pendekatan Kekuasaan Pengelolaan kelas berarti sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku siswa. Peran guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. b) Pendekatan Ancaman Melalui pendekatan ini pengelola kelas juga diartikan sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa tetapi dilakukan melalui ancaman, seperti: melarang, menyindir, memaksa dan mengejek. c) Pendekatan Kebebasan Pengelola kelas diartikan sebagai proses untuk membantu siswa merasa bebas dalam mengerjakan sesuatu kapan saja dan dimana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan siswa. d) Pendekatan Resep (Cookbook)                                                            60ibid,., h. 15 



52    Pendekatan ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa tidak boleh dikerjakan guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi dalam kelas. Dalam daftar itu digambarkan tahap demi tahap apayang harus dikerjakan guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. e) Pendekatan Pengajaran Pendekatan ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa dengan suatu perencanaan dan pelaksanan pengajaran akan mencegah munculnya masalah tingkah laku siswa dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah atau menghentikan tingkah laku siswa yang kurang baik. Peranan guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pengajaran yang baik. f) Pendekatan Pengubahan Tingkah Laku (Behavior Modification) Sesuai namanya, pengelola kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku siswa. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku siswa yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik g) Pendekatan Sosial Emosional Menurut pendekatan ini pengelola kelas merupakan proses menciptakan iklim sosial, emosional positif dalam kelas. Sosiol emosional positif, artinya ada hubungan baik yang positif antara 



53    guru dan siswa atau antara siswa dengan siswa. Di sini guru adalah terhadap pembentukan hubungan pribadi itu. Peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang baik. h) Pendekatan Proses Kelompok Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sitem sosial di mana proses kelompok adalah merupakan yang paling utama. Peranan guru adalah agar pengembangan dan pelaksanaan proses kelompok itu efektif. i) Pendekatan Pluralistik Pengelola kelas berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan belajar mengajar berlangsung efektif dan efisien. .61 
E. Penelitian Yang  Relevan Penelitian yang dianggap relevan dengan judul peneliti adalah sebagai berikut: 1. Hijrawati, Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Muhajirin Kelurahan Watubangga Kec. Baruga Kota 

Kendari.Hasil penelitan menunjukkan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di MI Al-Muhajirin Kelurahan Watubangga belum menggunakan manajemen dengan baik. Panitia khusus perencanaan sarana dan prasarana belum ada sehingga tanggung                                                            61Sunhaji, Konsep Manajemen Kelas Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran, Jurnal Kependidikan IAIN Purwokerto( Vol. II No. 2 November 2014), h. 39 



54    jawab kerja kurang jelas, proses pengadaan sarana prasarana belum menggunakan rangkaian manajemen Sarana dan prasarana, inventaris sarana dan prasrana belum terlaksana dengan baik, program pemeliharaan sarana dan prasarana belum ada dan juga keterbatasan alokasi anggaran dana madrasah yang masih minim, yang mana madrasah ini masih berstatus swasta, sehingga pengadaan sarana penunjang kebutuhan.62 Penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan nantinya peneliti lakukan. Dari sisi persamaannya yaitu sama-sama meneliti manajemen sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah. Namun dari sisi perbedaannya terletak pada sekolahnya yang dituju, kemudian penelitian tersebut hanya lebih khusus pada saran-prasarananya namun yang akan peneliti lihat adalah semua lingkungan belajar siswa yang di dalamnya sudah ikut sarana-prasarananya. 2. Irawati, Peran Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kinerja Guru di SD Negeri 8 Poasia Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran manajemen kepala sekolah dalam meningktakan kinerja guru di SDN 8 Poasia Kota Kendari sudah terlaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukan dengan: Menyediakan fasilitaas yang diperlukan dalam proses pembelajaran; Menghimbau/mengingatkan guru untuk memanfaatkan fasilitas yang                                                            62Hijrawati, Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al-
Muhajirin Kelurahan Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari, (Perpustakaan IAIN Kendari, Skripsi, Tahun 2016) 



55    telah disediakan; Memberikan kebebasan kepada guru dalam penggunaan metode pembelajaran; Melakukan pengaturan meja guru untuk mempermudah komunikasi; Melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pembelajaran; Memberikan motivasi, arahan dan contoh kepada guru; Memberikan teguran kepada guru yang kurang disiplin dan kepala sekolah terbuka dalam memberikan teladan kepada guru. Peran tersebut bisa dikatakan efektif dalam meningkatkan kinerja guru sebab kinerja guru menjadi lebih baik dan tertib mulai dari merencanakan, melaksanakan pembelajaran hingga evaluasi/penilaian pembelajaran.63 Dari penelitian tersebut mempunyai kesamaan yaitu dari sisi manajemen kepala sekolah, namun yang membedakan adalah penelitian tersebut melihat kinerja guru saja sedangkan penelitian yang akan dilakukan menyangkut lingkungan belajar siswa. Kemudian di sisi lain dari sekolah yang dituju berbeda, baik itu dari tempatnya maupun jenjang pendidikannya. 3. WindiSulistialingsih, “Perananan Kepemimpinan Kepala sekolah 

Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Guru di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 10 Kota Samarinda”. Dari hasil menunjukkan bahwa Kepala Sekolah SMKN 10 Samarinda melaksanakan perannya sebagai Leader (pemimpin) dengan cara memberikan teladan yang baik bagi seluruh warga sekolah, memberikan petunjuk dan                                                            63 Irawati, Peran Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SD 
Negeri 8 Poasia Kota Kendari, (Perpustakaan IAIN Kendari, Skripsi, Tahun 2016) 



56    pengawasan. Serta mampu mempengaruhi, menggerakkan, dan mendorong guru untuk mencapai tuijuan sekolah, sebagai supervisor dengan melakukan pengawasan dan menyusun program supervisi pendidikan, sebagai innovator dengan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif, sebagai motivator dengan memberikan motivasi kepada guru, serta mengatur suasana fisik dan suasana kerja.64 Penelitian tersebut mempunyai perbedaan dengan penelitian yang kan berlangsung yaitu penelitian tersebut diatas hanya memfokuskan kepada kepemimpinan kepala sekolah semata dan efektifitas yang dilakukan guru dalam mengajar, namun peneliti bermaksud melihatdari sisi aspek manajemen kepala sekolahnya yang akan berdampak pada lingkungan belajar siswa.                                                               64Windi Sulistianingsih, Jurnal Administrasi Negara: Peran Kepemimpinan Kepala 
Sekolah Dalam Meningkatkan Efektifitas Kerja Guru Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 
Kota Samarinda, Jurnal Pendidikan: Volume 5, Nomor 3, 2014 
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