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PENUTUP 

A. Kesimpulan Dari hasil pengamatan serta wawancara dengan para responden ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Kondisi Lingkungan Belajar SMP Satu Atap Negeri 01 Poleang masih sangat jauh dari lingkungan yang ideal, hal ini dilihat dari ruang belajar dan penunjang sekolah seperti tidak adanya mushala di lingkungan sekolah, ruang perpustakaan yang kurang ideal dengan tidak disediakannya kursi dan meja, kurangnya sumber-sumber belajar. sedangkan untuk Lingkungan sosial sekolah berjalan cukup baik, hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa serta hubungan guru dengan guru meskipun masih ada guru yang kurang disenangi dan biasa masih sering didapatkan para siswa yang berkelahi. 2. Manajemen kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar di SMP Satu Atap Negeri 01 Poleang adalah dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana sekolah, tata tertib guru, tata tertib siswa dan proses pembuatan administrasi pembelajaran guru. Pada tahapan perencanaan dimulai dengan pendataan akan sarana dan prasarana sekolah, pembuatan tata tertib guru dan siswa serta kelengkapan administrasi pembelajaran sampai pada tahapan pengorganisasian berjalan dengan baik, namun pada tahapan pelaksanaan tidak berjalan dengan baik. Sedangkan pada tahapan 



113    pengendalian atau pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah juga tidak berjalan dengan baik. 
B. Saran 1. Lingkungan belajar seharusnya menjadi baik apabila semua komponen di dalam sekolah dapat terlaksana seperti halnya sarana-prasarana yang harus untuk dilengkapi dan kerjasama untuk semua pihak guru baik PNS maupun Non PNS untuk selalu memberikan contoh dan motivasi kepada siswa. 2. Kepala sekolah harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik. Dituntut peran manajemen kepala sekolah, dimana semua tahapan-tahapan manajemen kepala sekolah bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan meskipun terkadang kendala-kendala harus diahadapi. Hal yang perlu untuk ditekankan oleh penulis adalah implementasi dari tata tertib yang ada, pengawasannya serta penyadaran untuk semua pihak warga sekolah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang ideal. 
C. Rekomendasi 1. Menciptakan lingkungan belajar yang baik adalah dengan melengkapi segala sarana dan prasarana yang diperlukan agar berjalannya proses pembelajaran berjalan dengan baik. Untuk itu, sebagai seorang kepala sekolah perlu untuk melengkapi seluruh komponen yang terkait dengan sarana dan prasaran sekolah seperti pemisahan ruangan labolatorium dan 
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