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UU No. 19 Tahun 2002. Tentang Hak Cipta  

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2 

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta 

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptannya, yang timbul secara 

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hak Terkait Pasal 49 

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain 

tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman 

suara dan/ atau gambar pertunjukannya. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana 

penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling 

sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 

(tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, 00 (lima milyar 

rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 

menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima 

ratus juta rupiah). 
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KATA SAMBUTAN 

Prof. Dr. Mukhneri Mukhtar, M. Pd 

 

 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas terbitnya buku 

Manajemen Lingkungan Pendidikan: Implementasi teori manajemen pendidikan 

pada pengelolaan lingkungan sekolah berkelanjutan, yang ditulis oleh Eliana Sari. 

Buku Manajemen Lingkungan Pendidikan ini sangat penting untuk dipelajari 

karena lingkungan lembaga pendidikan (sekolah) adalah salah satu dari tri pusat 

pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakter dan 

kompetensi peserta didik. Manajemen lingkungan pendidikan adalah bagian dari 

manajemen pendidikan yang difokuskan pada pengelolaan lingkungan dilembaga 

pendidikan.  

Tidak banyak buku yang membahas tentang manajemen lingkungan 

pendidikan, khususnya manajemen lingkungan sekolah berkelanjutan. Buku ini 

memaparkan tentang konsep pengelolaan lingkungan sekolah berkelanjutan 

secara lugas dan komprehensif. Pengelolaan lingkungan sekolah atau manajemen 

lingkungan sekolah merupakan bagian dari manajemen sekolah yang 

memfokuskan pada pengelolaan lingkungan disekolah.  

Pembahasan mengenai pengelolaan lingkungan sekolah yang disampaikan 

secara lugas dan komprehensif di dalam buku ini, memberikan wawasan baru 

mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan sekolah sesuai dengan standar 

sarana prasarana dan dilakukan secara profesional dalam mewujudkan mutu 

pendidikan berkelanjutan. Kecermatan penulis yang memilahkan pembahasan 

lingkungan pendidikan menjadi 3 bagian, yaitu lingkungan fisik, lingkungan 

sosial, dan lingkungan akademis, sangat membantu para pengelola lembaga 

pendidikan dalam melakukan strategi pengelolaan masing-masing lingkungan 

tersebut sesuai dengan karakteristiknya.  
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Semoga buku manajemen lingkungan pendidikan ini bisa menjadi salah 

satu buku yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di 

Indonesia melalui pengelolaan lingkungan sekolah secara tepat dan 

berkelanjutan. Saya berkeyakinan dimasa yang akan datang pengelolaan 

lingkungan sekolah akan dilakukan secara lebih profesional dengan 

mengoptimalkan sekolah sebagai pusat pendidikan yang dapat diandalkan untuk 

membentuk karakter dan kompetensi peserta didik sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Manajemen lingkungan pendidikan yang efektif dan efisien dapat 

mewujudkan lembaga pendidikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran yang aman, sehat, nyaman dan menyenangkan secara 

berkelanjutan. Secara keseluruhan buku ini sangat menarik, sayang jika 

melewatkannya, selamat membacanya…  
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      Prof. Dr. Mukhneri Mukhtar, M. Pd 

Guru Besar Ilmu Manajemen Pendidikan  
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaykum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Sang Pemilik hatiku, Allah 

Subhaanahu wa Ta’ala, Rabb yang memiliki seluruh sifat-sifat Maha Sempurna, 

atas berkat rahmat dan ridhoNya maka selesailah proses penulisan buku ini. 

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada semua pihak yang telah berjasa 

dalam membantu proses penulisan buku ini hingga dipublikasikan.  

Beberapa alasan yang melatarbelakangi lahirnya buku ini, diantaranya: 1) 

Memberikan pemahaman mendasar mengenai manajemen lingkungan 

pendidikan sebagai bagian dari manajemen pendidikan, yang memfokuskan pada 

penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan lingkungan dilembaga 

pendidikan, 2) Memberikan overview tentang manajemen lingkungan 

pendidikan berkelanjutan, 3) Menguraikan konsep tentang pengelolaan mutu 

lingkungan sekolah berkelanjutan 4) Adanya keprihatinan terhadap minimnya 

buku tentang manajemen lingkungan sekolah, dan 4) Tanggungjawab penulis 

untuk berbagi ilmu.  

Buku ini berisi garis besar tentang manajemen lingkungan pendidikan dan 

pemaparan yang cukup komprehensif mengenai manajemen lingkungan sekolah. 

Di dalam buku ini, keduanya dikelompokkan sebagai bagian dari manajemen 

pendidikan yang terintegrasi dengan mutu pendidikan dan pembangunan 

berkelanjutan. Uraian pada buku ini diawali dengan pemahaman tentang 

pendidikan dan pembangunan berkelanjutan, konsep dasar manajemen 

pendidikan, aspek mendasar manajemen lingkungan pendidikan, aspek 

mendasar dan ruang lingkup dari manajemen lingkungan sekolah yang dibagi 

secara rinci menjadi manajemen lingkungan fisik, lingkungan sosial dan 

lingkungan akademis, kemudian tentang kewirausahaan lingkungan sekolah, dan 

diakhiri dengan kepemimpinan efektif manajemen lingkungan sekolah.  
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Buku ini sangat direkomendasikan sebagai referensi bagi para pengambil 

kebijakan pada instansi Kemdikbud dan Dinas Pendidikan, para pengelola 

lembaga pendidikan, praktisi dan akademisi pendidikan, para mahasiswa dan 

siswa yang mempelajari ilmu pendidikan.  

Akhir kata, sesungguhnya hanya Allah yang Maha Pandai (Ar-Rasyid). 

Buku ini sangat jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran sangat 

berarti bagi upaya peningkatan mutu buku ini secara berkelanjutan. 

 

WabillahiTaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, Mei 2019 

 

        Penulis 
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BAB I 

PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

 

 

A. Konsep Dasar Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan 

endidikan dari masa ke masa sangat penting bagi kemajuan manusia. Agar dapat 

lebih memahami pendidikan secara menyeluruh, maka pembahasan konsep 

dasar pendidikan diawali dari pemahaman tentang pengertian pendidikan. 

Pengertian tentang pendidikan dapat dilihat dari definisi pendidikan yang disampaikan 

oleh beberapa ahli dibidang pendidikan. Definisi pendidikan dari para ahli yang telah 

berpengalaman didunia pendidikan baik secara teori maupun praktek, diharapkan 

dapat membantu memahami konsep dasar pendidikan secara lebih luas dan mendasar. 

Pendidikan merupakan gejala semesta (fenomena universal) dan berlangsung 

sepanjang hayat manusia di manapun manusia berada (Drijarkara, 2006). Kemudian 

Drijarkara menyatakan, “Di mana ada kehidupan manusia, di situ pasti ada pendidikan.” 

Menurutnya pendidikan merupakan usaha sadar untuk pengembangan kehidupan 

manusia dan masyarakat. Lebih lanjut Drijarkara menyatakan bahwa pendidikan dapat 

didefinisikan sebagai upaya memanusiakan manusia muda atau pengangkatan manusia 

muda ke taraf insani. 

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Irianto (2011), Pendidikan adalah daya 

upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), 

pikiran (intellect) dan jasmani anak-anak. Karena itu menurut Ki Hajar Dewantara  yang 

termasuk pasal-pasal pendidikan adalah segala syarat, usaha dan cara pendidikan harus 

sesuai dengan kodrat. Adapun kodrat yang ada ini harus tersimpan dalam adat istiadat 

masing-masing rakyat. Adat istiadat ini akan tertib dan damai jika tidak luput dari 

P 
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pengaruh jaman dan alam. Karena itu penting untuk mengetahui kondisi zaman 

sebelumnya, kini dan masa yang akan dating. Tentu hal ini harus dibekali dengan 

pemahaman tentang adanya pengaruh dari pergaulan bangsa yang satu dengan yang 

lain. 

Sedangkan menurut Langeveld dalam Irianto (2011), pendidikan merupakan 

upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. 

Atau bisa juga dikatakan bahwa pendidikan ialah usaha menolong anak untuk 

melaksanakan tugas-tugas hidupnya, agar bisa mandiri, akil-baliq, dan bertanggung 

jawab secara susila. Jadi, pendidikan juga adalah usaha mencapai penentuan diri-susila 

dan tanggung jawab. Lebih lanjut Langeveld menjelaskan tujuan pendidikan adalah 

proses pendewasaan diri, dengan disertai ciri-ciri yang baik dalam diri anak, yaitu 

kematangan berpikir, kematangan emosional, memiliki harga diri, sikap dan tingkah 

laku yang dapat diteladani serta kemampuan pengevaluasian diri. Ia juga mempunyai 

kecakapan atau sikap mandiri, yaitu dapat ditandai pada sedikitnya ketergantungan 

pada orang lain dan selalu berusaha mencari sesuatu tanpa melihat orang lain. 

Stella van Petten Henderson dalam Drijarkara (2006) berpendapat bahwa 

pendidikan merupakan kombinasi dari pertumbuhan dan perkembangan insani dengan 

warisan sosial. Baginya pendidikan adalah pembentukan hati nurani. Pendidikan juga 

merupakan proses pembentukan diri dan penetuan-diri secara etis, sesuai denga hati 

nurani. Lebih lanjut menurut Drijarkara (2006), bagi seorang John Dewey 

mendefinisikan pendidikan sebagai segala sesuatu yang bersamaan dengan 

pertumbuhan. Ia juga berpendapat bahwa pendidikan sendiri tidak punya tujuan akhir 

di balik dirinya sendiri. Drijarkara juga menjelaskan pendapat Horne yang menyatakan 

bahwa pendidikan merupakan proses perkembangan kecakapan seseorang dalam 

bentuk sikap dan prilaku yang berlaku dalam masyarakatnya. Proses sosial dimana 

seseorang dipengaruhi oleh sesuatu lingkungan yang terpimpin (khususnya di sekolah) 

sehingga dapat mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan kepribadiannya. 

Secara esensi pendidikan sebagai tindakan fundamental pemanusiaan manusia 

muda (anak) dan ini berarti homonisasi dan humanisasi. Keduanya memiliki arti bahwa 

pengangkatan manusia muda sampai sedemikian tingginya sehingga dia bisa 

menjalankan hidupnya sebagai manusia dan membudayakan diri. Dimulai dari lingkup 

keluarga, pendidikan primer dimulai. Pendidikan tampak sebagai suatu bentuk hidup 

bersama, pemasukan manusia muda ke dalam alam nilai-nilai dan kesatuan antar 
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pribadi yang dapat membentuk kepribadian manusia. Terlepas dari semua konsep yang 

ada, pendidikan harus diperoleh oleh semua orang dari mulai lahir hingga akhir hayat. 

Upaya ini dilakukan untuk memanusiakan manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

peristiwa mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang fundamental, karena 

tindakan itu tidak hanya dilakukan di ruang sekolah melainkan juga terjadi di bilik-bilik 

rumah setiap orang. Artinya, pendidikan dianggap sebagai perbuatan yang mengubah 

dan menentukan hidup manusia. 

Dalam UU Sisdiknas Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa Pendidikan adalah usaha 

sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Mohammad Indra dalam Irianto (2011) memaknai pendidikan dari berbagai 

perspektif sudut pandang, diantaranya: 

1. Pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan tritunggal pendidikan primer, 

dimana terjadi proses pemanusiaan peserta didik untuk akhirnya memanusiakan 

dirinya sendiri sebagai manusia seutuhnya. 

2. Pendidikan berarti memasukkan anak ke dalam alam budaya, atau bahkan 

mamasukan alam budaya ke dalam diri si anak, di mana ada upaya dari kedua 

belah pihak untuk saling menyatu. 

3. Pendidikan adalah hidup bersama dalam tritunggal pendidikan primer, dimana 

terjadi proses pelaksanaan nilai-nilai untuk akhirnya bisa melaksanakan sendiri 

sebagai manusia yang seutuhnya. 

Tiga rumusan ini tidak dapat dipisahkan melainkan saling memuat. Tidak 

mungkin pula pemanusiaan tanpa pembudayaan dan pelaksaan nilai. Sebaliknya, jika 

kita berbicara tentang niai dan kebudayaan hal itu pun tidak mungkin dibahas tanpa 

pemanusiaan. Dengan kata lain pendidikan diberikan kepada manusia yang merupakan 

pembentuk kebudayaan yang dapat terwujud dari pelaksanaan nilai-nilai serta norma. 

Ketika kebudayaan sudah tercipta maka manusia pun akan menjadi manusia yang 

berbudaya dan bermasyarakat dengan pendidikan di dalamnya. 
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2. Kesadaran Tanggung Jawab Pendidikan  

Tanggung jawab pendidikan dalam arti luas merupakan tanggung jawab 

bersama dari semua pihak, yaitu keluarga masyarakat, dan pemerintah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (pasal 7 – 

pasal 11). Pendidikan mikro sebagai upaya pendidikan untuk mendewasakan anak, 

sepenuhnya merupakan tanggung jawab keluarga. Keluarga adalah pihak yang paling 

bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan fisik untuk mendewasakan anak. 

Adapun sekolah, PAUD sampai dengan SLTA, merupakan pendidikan mikro sebagai 

wakil keluarga dalam melaksanakan upaya pendidikannya. Dengan kesadaran bahwa 

pendidikan adalah tanggung jawab bersama, maka sebaiknya Pemerintah, baik pusat 

dan daerah, tidak hanya membantu berbagai program yang dibutuhkan sekolah, tapi 

juga memberikan contoh yang baik, berupa panutan yang layak ditiru. Hal ini tentu akan 

berpengaruh di masa kembang anak, selain ia mendapatkan pendidikan dari keluarga, 

lingkungan dan sekolah, ia juga mendapatkan contoh yang baik dari Pemerintah dan 

pejabat di berbagai tingkatan dengan sikap dan prilaku yang baik, yang itu semua bisa 

mereka lihat di berbagai media yang berkembang.  

Dengan pendidikan atau dengan proses perkembangan masyarakat, kita akan 

menemukan suatu perubahan dalam cara dan kualitas kehidupan. Tidak ada 

masyarakat yang bersifat statis, yang tidak mengalami perubahan. Upaya pendidikan 

bukan saja terjadi atas sikap perbuatan dan seluruh kepribadian, melainkan juga alat-

alat pendidikan yang dengan sengaja di manfaatkan oleh pendidik. Dalam praktik 

pendidikan sehari-hari, kita tidak boleh melupakan respon anak didik terhadap upaya 

pendidikan yang kita gunakan, karena respon anak tersebut merupakan umpan balik 

bagi tindakan–tindakan pendidikan selanjutnya. 

 

 



 

5 
 

3. Tritunggal Pusat Pendidikan 

Dalam proses tumbuh kembangnya seorang anak, Ki Hadjar Dewantara dalam 

Irianto (2011) memandang adanya tiga pusat pendidikan yang memiliki peranan besar. 

Semua ini disebut “Tripusat Pendidikan”. Tripusat Pendidikan mengakui adanya pusat-

pusat pendidikan yaitu; 1) Pendidikan di lingkungan keluarga, 2) Pendidikan di 

lingkungan perguruan (Sekolah, Perguruan Tinggi), dan 3) Pendidikan di lingkungan 

kemasyarakatan atau alam pemuda. Tripusat Pendidikan ini besar pengaruhnya 

terhadap pembentukan karakter seseorang.  

Lingkungan keluarga adalah pusat pendidikan yang pertama dan terpenting, 

karena keluarga selalu memengaruhi bertumbuhnya budi pekerti atau karakter dari 

setiap manusia. Lingkungan perguruan merupakan lembaga pendidikan yang 

berkewajiban mengusahakan kecerdasan intelektual, pemberian ilmu pengetahuan, dan 

pembentukan kepribadian. Lingkungan kemasyarakatan merupakan tempat untuk 

beraktivitas dan beraktualisasi diri mengembangkan potensi diri seseorang.  

Agar menghasilkan kepribadian yang baik, ketiga komponen TriPusat 

pendidikan ini harus menjalankan fungsinya dengan baik. Harus ada keluarga yang 

paham akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga apapun yang 

diberlakukan dalam keluarga orientasinya untuk pendidikan anak. Begitu juga dengan 

sekolah dan perguruan, harus bisa menciptakan sistem dan metode pendidikan yang 

menyenangkan sehingga anak didik yang ada di dalamnya selalu termotivasi untuk 

terus belajar dan berprestasi. Lingkungan masyarakat berperan dalam memberi 

kesempatan untuk berkontribusi dan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak sesuai 

potensi dirinya.  

Lebih lanjut Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang berbagai lingkungan 

pendidikan yang menjadi Tripusat Pendidikan, yaitu: 

1. Tujuan pendidikan tidak mungkin tercapai melalui satu jalur saja, artinya harus 

ada sinergi antara lingkungan keluarga, lingkungan perguruan dan lingkungan 

masyarakat. 

2. Ketiga pusat pendidikan itu harus berinteraksi dan berkomunikasi secara 

harmonis. 

3. Lingkungan keluarga tetap merupakan pusat pendidikan yang pertama dan 

utama, karena memberikan pendidikan budi pekerti, agama, dan perilaku sosial. 
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4. Lingkungan perguruan lebih berperan dalam memberikan ilmu pengetahuan dan 

pendidikan keterampilan. 

5. Lingkungan masyarakat berperan sebagai tempat seseorang berlatih 

membentuk watak atau karakter, kepribadian, dan kecerdasan sosial seseorang. 

Ki Hadjar Dewantara memandang pendidikan sebagai suatu proses yang 

melibatkan unsur-unsur lain di luar sekolah.  Perguruan atau sekolah bukan sebagai 

satu-satunya lembaga yang memiliki orientasi mutlak dalam proses pembentukan 

karakter seseorang. Setiap pusat pendidikan harus mengetahui kewajibannya masing-

masing, dan mengakui hak pusat-pusat pendidikan lainnya.  Lingkungan keluarga untuk 

mendidik budi pekerti dan perilaku sosial. Lingkungan sekolah bertugas mencerdaskan 

cipta, rasa, dan karsa secara seimbang. Sedangkan lingkungan masyarakat berperan 

dalam melakukan penguasan diri dalam pembentukan watak atau karakter. 

Ketiga lingkungan pendidikan tersebut sangat erat kaitannya satu dengan 

lainnya, sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan, dan memerlukan kerjasama yang sebaik-

baiknya, untuk memperoleh hasil pendidikan maksimal seperti yang dicita-citakan. 

Hubungan sekolah (perguruan) dengan rumah anak didik sangat erat, sehingga 

berlangsungnya pendidikan terhadap anak selalu dapat diikuti serta diamati, agar dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

4. Tritunggal Kegiatan Pendidikan 

Kegiatan pendidikan merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dalam 

proses pendidikan pada pusat-pusat pendidikan. Terdapat tiga bentuk kegiatan 

pendidikan yang dilakukan pada pusat pendidikan, meskipun tidak seluruh pusat 

pendidikan melakukan 3 bentuk kegiatan tersebut. Tiga bentuk kegiatan pendidikan 

tersebut sering disebut dengan Tritunggal kegiatan pendidikan, yaitu membimbing, 

mengajar dan melatih.  

1. Membimbing 

Membimbing adalah proses memberikan nilai-nilai moral dan pengetahuan 

kepada seseorang (anak) sebagai bekal yang akan dibutuhkan pada masa 

dewasa.  

2. Mengajar  

Mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan belajar, peserta 

didik dan bahan pengajaran dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Mengajar 
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K 

lebih merupakan aktivitas memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan 

kepada peserta didik. 

3. Melatih  

Melatih pada hakekatnya adalah suatu kegiatan untuk membantu seseorang 

mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam usahannya mencapai tujuan 

tertentu.  

 

Tujuan dari tiga jenis kegiatan itu juga berbeda. Membimbing ingin mencapai 

kepribadian yang terpadu, yang terintegrasi, yang sering dirumuskan untuk mencapai 

kepribadian yang dewasa. Tujuan pengajaran membangun kehidupan intelektual 

seseorang supaya kelak sebagai orang dewasa memiliki kemampuan berpikir seperti 

yang diharapkan dari orang dewasa secara ideal, yaitu diantaranya mampu 

berpikir abstrak logis, obyektif, kritis, sistematis analisis, sintesis, integratif, dan 

inovatif. Latihan bertujuan untuk memperoleh keterampilan tentang sesuatu. 

Keterampilan adalah suatu kemampuan yang berlangsung secara mekanis, yang 

mempermudah kehidupan sehari-hari dan dapat pula membantu proses belajar, seperti 

kemampuan berhitung, membaca, mempergunakan bahasa, dan sebagainya. 

Kemampuan berpikir dan keterampilan akan membantu proses pendidikan dalam 

membangun kepribadian seseorang. 

 

B. Kurikulum Pendidikan di Indonesia 

urikulum adalah satuan mata pelajaran yang dijadikan sebagai acuan bagi 

kegiatan pembelajaran.  Tujuan pendidikan sebuah negara tertuang di dalam 

kurikulum. Implementasi sebuah kurikulum tertuang dalam berbagai mata 

pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia sudah menggunakan kurikulum yang 

berbeda sebanyak 11 kali.  Kurikulum yang pertama digunakan yaitu kurikulum tahun 

1947, kemudian kurikulum tahun 1952, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1975, tahun 

1984, tahun 1994, tahun 2004, tahun 2006, tahun 2013, dan tahun 2015 (Machali, 

2014). 

Dengan bergantinya kurikulum di setiap waktu ini tentunya menyesuaikan 

dengan tuntutan zaman dan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa kita. Berikut ini 
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sejarah perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia sejak masa awal kemerdekaan 

(Rusman, 2011): 

1. Kurikulum 1947 atau disebut Rentjana Pelajaran 1947 

Kurikulum pertama lahir pada masa kemerdekaan ini memakai istilah bahasa 

Belanda Leerplan, artinya rencana pelajaran. Istilah ini lebih populer dibanding 

istilah curriculum (bahasa Inggris). Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, 

dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan 

ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini sebutan Rentjana Pelajaran 1947, dan baru 

dilaksanakan pada 1950. Karena masih dalam suasana perjuangan, pendidikan lebih 

menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan 

sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak 

menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran 

bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-

hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. 

2. Kurikulum 1952, Rentjana Pelajaran Terurai 1952 

Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci 

setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum 

ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Paling menonjol sekaligus 

ciri dari Kurikulum 1952 ini, yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan 

sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar 

satu mata pelajaran. 

3. Kurikulum 1964, Rentjana Pendidikan 1964 

Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964, namanya 

Rentjana Pendidikan 1964. Ciri-ciri kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan 

agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. 

Sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu 

pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan (keterampilan), 

dan jasmani. 

4. Kurikulum 1968 

Lahir pada masa Orde Baru, kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan 

Rentjana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini 

bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi 

kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. 
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Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan 

UUD 1945 secara murni. Cirinya adalah muatan materi pelajaran bersifat teoretis, tidak 

mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa 

saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan 

diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta 

mengembangkan fisik sehat dan kuat. 

5. Kurikulum 1975 

Kurikulum 1975 menekankan pada pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut 

Mudjito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu, 

kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO (management 

by objective). Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur 

Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), dikenal dengan istilah satuan pelajaran, 

yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. 

6. Kurikulum 1984 

Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan 

pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut 

"Kurikulum 1975 disempurnakan." Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. 

Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model 

ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). 

7. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999 

Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum-kurikulum 

sebelumnya, terutama Kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan 

proses belum berhasil. Sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban 

belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Misalnya 

bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Akhirnya, Kurikulum 1994 

menjelma menjadi kurikulum super padat. 

8. Kurikulum 2004, KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) 

Sebagai pengganti Kurikulum 1994 adalah Kurikulum 2004 disebut Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK). Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus 

mengandung tiga unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi 

indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, 

dan pengembangan pembelajaran. Ciri dari KBK adalah menekankan pada ketercapaian 

kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil 
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belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode 

bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya berupa 

media dan alat peraga yang memenuhi unsur edukatif. 

9. Kurikulum 2006, KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 

Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan Kurikulum 2004. Perbedaan 

menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa 

dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada Kurikulum 2006, pemerintah pusat 

menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu 

mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. 

Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat 

dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

10. Kurikulum 2013 

Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki tiga 

aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan 

perilaku. Di dalam Kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat 

materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan 

terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKn, dan sebagainya. Sedangkan materi 

yang ditambahkan adalah materi Matematika. 

11. Kurikulum 2015 

Kurikulum tahun 2015 ini ternyata masih dalam tahap penyempurnaan dari 

kurikulum 2013. Namun Ujian Nasional yang digelar pada tahun 2015 ternyata 

menggunakan Kurikulum 2006 yaitu KTSP. Karena, untuk saat ini siswa yang 

sekolahnya sudah menggunakan Kurikulum 2013 baru melaksanakan enam semester.  

Keputusan kembali menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

pada tahun 2015 adalah berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi Implementasi 

Kurikulum 2013 serta diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, bahwa 

umumnya Sekolah/Madrasah di Indonesia belum siap untuk menjalankan Kurikulum 

2013. Dengan ini i Sekolah/Madrasah akan terlepas dari beban yang membingungkan 

tentang adanya Kurikulum 2013 (Wahyudin, 2014).  
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C. Paradigma Baru Pembangunan Berkelanjutan 

ebelum kita membahas lebih lanjut tentang pembangunan berkelanjutan, 

seharusnya kita tahu berbagai hal mendasar tentang istilah ini. Istilah 

pembangungan berkelanjutan mulai dikenal pada tahun 1980 ketika 

International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources 

mempresentasikan Strategi Konservasi Dunia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk 

mencapai pembangunan berkelanjutan melalui koservasi sumber daya kehidupan. Akan 

tetapi fokusnya terbatas, terutama tentang keberlanjutan ekologis, bukan keberlanjutan 

yang terkait dengan masalah sosial ekonomi yang lebih luas. Sejak diperkenalkannya 

konsep pembangunan berkelanjutan oleh komisi Brundtland pada tahun 1987 dan 

Agenda 21 sebagai rencana aksi untuk pembangunan berkelanjutan pada tahun 1992 

telah banyak upaya untuk mengukur keberlanjutan dengan menggunakan berbagai 

indikator pembangunan berkelanjutan.  

Keberlanjutan menyiratkan perkembangan ekonomi, masyarakat, dan 

lingkungan yang seimbang sedemikian rupa sehingga pembangunan dengan generasi 

sekarang menyisakan setidaknya peluang yang sama atau lebih baik untuk 

pembangunan juga bagi generasi mendatang. Keberlanjutan diukur oleh organisasi 

internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Uni Eropa (UE), dengan 

indikator ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan (UNESCO, 2015).  

Pembangunan merupakan tindakan atau proses pengembangan; pertumbuhan; 

kemajuan. Sedangkan pengembangan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan 

yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang 

untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. 

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai “pembangunan yang 

memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang 

untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.” Konsep kebutuhan melampaui sekadar 

kebutuhan material dan mencakup nilai-nilai, hubungan, kebebasan untuk berpikir, 

bertindak, dan berpartisipasi, semuanya merupakan kehidupan yang berkelanjutan, 

secara moral, dan spiritual. 

Pembangunan berkelanjutan juga bisa disebut sebagai suatu proses untuk 

meningkatkan berbagai peluang yang akan memungkinkan manusia dan masyarakat 

secara individu untuk mencapai aspirasi dan potensi penuh mereka selama periode 

waktu yang berkelanjutan sambil mempertahankan ketahanan sistem ekonomi, sosial, 
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dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses perubahan di mana 

eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan 

perubahan kelembagaan semuanya selaras dan meningkatkan potensi saat ini dan masa 

depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Selain itu, pembangunan 

berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai transformasi jangka panjang dari aspek-

aspek dasar dari sistem ekonomi industri saat ini. Mempromosikan pembangunan 

berkelanjutan adalah tentang pembangunan paradigma pembangunan baru, yang 

dibingkai dalam batas ekologis planet ini. 

Pembangunan berkelanjutan adalah tentang integrasi, berkembang dengan cara 

yang menguntungkan berbagai sektor seluas mungkin, lintas batas dan bahkan antar 

generasi. Dengan kata lain, keputusan kita harus mempertimbangkan dampak potensial 

terhadap masyarakat: tindakan kita akan berdampak di tempat lain dan tindakan kita 

akan berdampak pada masa depan. Sejak 1990-an, kita telah melihat kesadaran global 

yang berkembang tentang pentingnya 'keberlanjutan' atau masalah hijau. Sekolah 

memiliki peran penting dalam menyampaikan agenda ini, terutama untuk mendidik 

murid-murid mereka sehingga mereka berkembang menjadi warga negara yang sadar 

lingkungan dan bertanggung jawab. 

Persepsi pembangunan berkelanjutan telah berubah. Sebelumnya, pembangunan 

berkelanjutan secara sempit didefinisikan sebagai peningkatan kualitas hidup dalam 

daya dukung ekosistem pendukung. Konsep “keberlanjutan” yang muncul, berkembang 

pesat dengan memasukkan kesetaraan lingkungan, ekonomi dan sosial. Untuk tujuan 

ini, ada pengakuan yang berkembang bahwa faktor-faktor ini dipertimbangkan secara 

bersamaan. 

Koneksi antara masing-masing elemen semakin memaksa perubahan dengan cara 

tradisional konsumen dan bisnis beroperasi dan berhubungan satu sama lain; 

bagaimana teknologi dan produk baru dikembangkan, dijual dan digunakan; bagaimana 

pasar disusun; dan bagaimana komunitas berkembang dan tumbuh. Model 
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pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu contoh dari pendekatan lingkungan 

baru. Pembangunan berkelanjutan berusaha untuk menyatukan antara pembangunan 

ekologis, sosial, dan ekonomi untuk saat ini dan masa depan. Konsep pembangunan 

berkelanjutan didasarkan pada konsep pembangunan (pembangunan sosial-ekonomi), 

konsep kebutuhan (redistribusi sumber daya untuk memastikan kualitas hidup untuk 

semua) dan konsep generasi masa depan (kemungkinan penggunaan sumber daya 

jangka panjang untuk memastikan kualitas hidup yang diperlukan untuk generasi 

mendatang).  

Esensi dari konsep pembangunan berkelanjutan berasal dari konsep triple 

bottom line (Benneth, and Michael, 2002) yang menyiratkan keseimbangan antara tiga 

pilar keberlanjutan: 

1) Keberlanjutan lingkungan, 

Berfokus pada menjaga kualitas lingkungan yang diperlukan untuk melakukan 

kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. 

2) Keberlanjutan sosial, 

Berupaya untuk memastikan hak asasi manusia dan kesetaraan, pelestarian 

identitas budaya, penghormatan terhadap keanekaragaman budaya, ras dan agama.  

3) Keberlanjutan ekonomi, 

Memelihara modal alam, sosial dan manusia yang diperlukan untuk pendapatan dan 

standar kehidupan.  

 

D. Mutu Pendidikan Berkelanjutan 

alam (UU Sisdiknas Pasal 3) menyatakan bahwa Pendidikan nasional 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Ada beberapa prinsip mendasar tentang pendidikan yang harus dilaksanakan 

dalam pelaksanaan proses pendidikan, yaitu: 

Pertama, pendidikan adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Proses pendidikan 

sudah dimulai sejak manusia lahir sampai tutup usia (pendidikan sepanjang hayat). 

D 
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Pendidikan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat. Konsekuensi dari konsep pendidikan 

sepanjang hayat adalah bahwa pendidikan tidak identik dengan persekolahan, 

pendidikan akan berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Kedua, tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, yaitu 

tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah. 

Ketiga, bagi manusia pendidikan merupakan suatu keharusan, karena dengan 

pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang, 

sehingga disebut manusia seutuhnya. 

Tujuan pendidikan adalah menciptakan pribadi yang berkualitas dan 

berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu 

cita- cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam 

berbagai lingkungan. Membentuk pribadi manusia Indonesia yang berkualitas adalah 

cita-cita bangsa Indonesia yang dapat dihasilkan dari sebuah proses pendidikan yang 

bermutu.  

Undang-Undang Sisdiknas mengindikasikan pentingnya memperhatikan dan 

meningkatkan mutu pendidikan. Dalam menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah 

menyetujui pendirian lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta. Hal ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, mutu pengetahuan 

hingga peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu tersebut terus dilakukan dan 

diperbaharui melalui berbagai evaluasi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan 

mutu pendidikan secara berkelanjutan. 

Mutu merupakan tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat 

melebihi dari apa yang telah diharapkan. Sedangkan pendidikan merupakan usaha 

sadar untuk mendewasakan manusia untuk menuju kearah yang lebih baik. Jadi dengan 

demikian mutu pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya bimbingan pengajaran dan pelatihan. Mutu 

pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif 

dan efisien sesuai dengan kebutuhan, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai 

tambah faktor masukan atau input agar menghasilkan output yang memiliki 

kompetensi yang berkualitas sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah 

ditetapkan.  
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Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output 

pendidikan. Input pendidikan adalah semua sumber daya (manusia, finansial, material, 

dll) yang dimiliki lembaga pendidikan yang dibutuhkan untuk berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran. Input sumber daya manusia adalah pendidik, tenaga kependidikan dan 

siswa, sedangkan input sumber daya non manusia, diantaranya: sarana prasarana, 

kurikulum, dana, dan lain sebagainya. Proses pendidikan meliputi kegiatan 

pembelajaran akademik dan non akademik, yang meliputi di dalamnya pendekatan, 

strategi, metode dan teknik pembelajaran. Output pendidikan adalah hasil dari kinerja 

lembaga pendidikan, yaitu prestasi lembaga pendidikan yang dihasilkan dari proses 

atau perilaku sekolah selama kegiatan pembelajaran berlangsung, seperti prestasi 

akademik dan non akademik peserta didik, kuantitas dan kualitas lulusan peserta didik, 

jumlah peserta didik yang terserap pada lembaga pendidikan lanjutan atau dunia kerja, 

dlsb. Dalam konteks yang lebih luas, output kinerja lembaga pendidikan juga dapat 

diukur dari efektivitas, produktivitas, efesiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan 

moral kerja dari organisasinya. 

Secara lebih rinci, mutu pendidikan juga biasanya dilihat dari perolehan nilai 

atau angka yang dicapai oleh peserta didik yaitu seperti pada hasil ujian atau ulangan. 

Lembaga pendidikan dianggap mempunyai mutu yang baik, apabila peserta didiknya 

sebagian besar atau bahkan seluruhnya memeroleh nilai atau angka yang tinggi, 

sehingga berpeluang besar dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi/baik. Mutu lembaga pendidikan juga ditunjukkan oleh seberapa baik kualitas 

kepribadian peserta didik, seperti kepercayaan dirinya, budi pekertinya, disiplinnya, 

beriman dan bertaqwa, bertanggung jawab dan lain sebagainya.  

Dalam konteks kegiatan pembelajaran, proses pendidikan bermutu adalah 

apabila mampu menciptakan suasana Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan 

Menyenangkan (PAKEM). Dalam hal ini, mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa 

aspek, yaitu potensi siswa, kemampuan profesional guru, kelayakan sarana prasarana 

pembelajaran, serta budaya yang ada pada lembaga pendidikan. Mutu pendidikan 

berkelanjutan adalah suatu upaya yang menekankan pada peningkatan mutu proses 

pendidikan dengan bertumpu pada lembaga pendidikan untuk secara terus menerus 

dan berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaganya untuk 

memenuhi tuntutan kebutuhan peserta didik dan seluruh stakeholder pendidikan, serta 

mampu bersaing ditengah-tengah kemajuan globalisasi. Mutu pendidikan berkelanjutan 
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ini menekankan pada aspek-aspek yang dapat memberikan nilai dan citra yang positif 

kepada pendidikan.  

Mutu pendidikan berkelanjutan adalah proses peningkatan kualitas dari 

pendidikan itu sendiri yang dilakukan secara terus-menerus, yang hasilnya dapat 

dirasakan saat ini sampai masa yang akan datang. Mutu pendidikan berkelanjutan 

merupakan sebuah tolak ukur atas kemampuan sebuah lembaga pendidikan pada 

seluruh tingkatan baik mikro, meso dan makro dalam mengelola sumber daya yang ada 

secara terstruktur dan terus-menerus (Freiberg, 2005). Mutu pendidikan berkelanjutan 

adalah kemampuan sekolah dalam mengelola kualitas pendidikannya mulai dari input, 

proses, hingga output secara terus-menerus dan berkesinambungan sampai jangka 

waktu yang panjang.  

Mutu pendidikan berkelanjutan merupakan kemampuan sistem pendidikan 

dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Mutu pendidikan berkelanjutan harus 

berpedoman pada standar nasional pendidikan (Barnawi, dan Arifin, 2018) yang 

mencakup: 

1.  Standar Isi  

2. Standar Kompetensi Lulusan  

3. Standar Proses  

4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan  

5. Standar Sarana dan Prasarana  

6. Standar Pengelolaan  

7. Standar Pembiayaan Pendidikan  

8. Standar Penilaian Pendidikan  

Mutu pendidikan berkelanjutan dapat dikatakan sebagai sebuah rencana 

meningkatkan kualitas atau ukuran dalam proses perubahan sikap atau tingkah laku 

seseorang dalam rangka mendewasakan diri yang dilakukan secara terstruktur dan 

terus menerus. Mutu pendidikan berkelanjutan merupakan suatu usaha peningkatan 

mutu atau kualitas dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh semua pihak yang 

berkaitan dengan pendidikan secara kontinyu yang dampaknya bersifat jangka panjang 

dan dapat dirasakan oleh generasi pendidikan selanjutnya.  

Penerapan peningkatan mutu di lembaga pendidikan mengarahkan pada 

peningkatan organisasi yang berkelanjutan, upaya untuk meningkatkan sumber daya 
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manusia dalam meningkatkan semua aspek organisasi, dan mengarah kepada 

terpenuhinya kebutuhan stakeholders pendidikan saat ini dan dimasa mendatang.  

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan 

berkelanjutan (Fattah, 2012), yaitu: 

a) Proses pendidikan harus memiliki suasana dan kondisi yang nyaman untuk 

kegiatan pembelajaran. 

b) Proses pendidikan harus menyesuaikan persyaratan yang diatur oleh Undang-

Undang atau Peraturan Pemerintah.  

c) Lembaga penyelenggara proses pendidikan harus punya visi dan misi serta 

memiliki upaya sistematis dalam melakukan perbaikan atau peningkatan mutu 

pendidikan berkelanjutan. 

 

Mutu Pendidikan Berkelanjutan merupakan suatu perencanaan sejak awal untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk meningkatkan mutu 

pendidikan berkelanjutan perlu dibangunnya kesadaran dan kemauan individu untuk 

dapat berpartisipasi dalam hal mengelola lembaga pendidikan. Untuk meningkatkan 

mutu pendidikan berkelanjutan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena 

dibutuhkannya lembaga pendidikan melakukan pengamatan ke lapangan apakah sudah 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan apakah semua dapat dirasakan oleh semua 

peserta didik, serta melakukan evaluasi terhadap mutu pendidikan yang sudah 

diimplementasikan secara keseluruhan. Dalam hal ini bahwa, tidak sedikit biaya, tenaga, 

dan waktu yang akan dikorbankan untuk menciptakan mutu pendidikan berkelanjutan 

yang lebih baik. 
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BAB II 

KONSEP DASAR MANAJEMEN PENDIDIKAN 

 

 

A. Pengertian Manajemen Pendidikan  

etiap ahli memberi pandangan yang berbeda tentang manajemen, karena 

memang tidak mudah memberi arti universal tentang manajemen yang dapat 

diterima semua orang. Namun demikian dari beberapa pemikiran para ahli 

tentang manajemen kebanyakan menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu 

proses tertentu yang menggunakan kemampuan atau keahlian untuk mencapai suatu 

tujuan yang di dalam pelaksanaannya dapat mengikuti alur keilmuan secara ilmiah dan 

dapat pula menampilkan kekhasan atau gaya dari seorang manajer dalam 

mendayagunakan kemampuan orang lain.  

Cara yang paling efektif untuk mengetahui definisi tentang manajemen adalah 

dengan mendapatkannya dari bahasa aslinya. Sebagaimana yang kita ketahui, 

management berasal dari kata latin yaitu “manus” yang artinya to control by hand  atau 

gain result. Kata manajemen juga berasal dari bahasa Italia maneggiare yang berarti 

mengendalikan. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Perancis manège yang berarti 

“kepemilikan kuda” (yang berasal dari Bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan 

kuda), dimana istilah dalam Bahasa Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. Bahasa 

Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi ménagement, yang 

memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur (Kreitner, 2009).  

Henry Fayol dan Mary Parker Follet yang dikutip oleh Kreitner (2009), 

berpendapat bahwa manajemen sama dengan mengelola, yaitu memperkirakan, 

merencanakan, mengatur, memerintahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan. 

Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Hal ini berarti 

bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk 

mencapai tujuan organisasi. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai 

sasaran secara efektif dan efisien (Pidarta, 2011). Efektif berarti bahwa tujuan dapat 

dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada 

dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan yang ditargetkan. Donald J. 

S 
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Clough dalam Yaqin (2011) berpendapat bahwa manajemen adalah seni dan ilmu 

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan terhadap 

sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen adalah 

seni dan ilmu pengambilan keputusan dan kepemimpinan, atau manajemen adalah 

pencapaian hasil melalui upaya orang lain. Lebih lanjut Clough menjelaskan bahwa 

manajemen adalah perencanaan, pengimplementasian dan pengendalian kegiatan-

kegiatan termasuk sistem pembuatan produk yang dilakukan oleh organisasi, setelah 

sebelumnya ditetapkan sasaran-sasaran kerja yang menyesuaikan dengan kondisi 

lingkungan yang berubah. Yaqin juga menyampaikan pendapat Stoner yang lebih 

terperinci bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan 

sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Lebih lanjut ia juga berpendapat bahwa manajemen merupakan kemampuan dan 

keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik 

secara perorangan ataupun bersama orang lain atau melalui orang lain dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi secara produktif. Ditegaskan bahwa manajemen bukan 

mistik, karena manajemen adalah metode operasi yang menyiratkan cara berpikir yang 

tertib dan sistematis.  

Dari asal kata dan definisi beberapa ahli, maka dapat disimpulkan manajemen 

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam 

mengelola sumber daya organisasi yang berupa man, money, dan materials untuk 

mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Manajemen adalah suatu proses dalam rangka 

mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya 

organisasi lainnya. Manajemen dapat dilakukan pada orang, bahan, ide, konsep, simbol, 

bentuk, aturan, prinsip kombinasi dari semuanya. Manajemen berkaitan dengan 

pengaturan yang sistematis sehingga tujuan seluruh program dapat tercapai. 

Manajemen secara sederhana dapat diartikan sebagai langkah-langkah praktis yang 

diambil untuk memastikan bahwa sistem kerja yang digunakan dapat membantu 

pelaksanaan tujuan organisasi secara optimal dan berkelanjutan.  

Dilihat dari pengertian manajemen dan pengertian pendidikan maka secara 

umum manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengelola sumber daya 

organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang 
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pendidikan. Manajemen pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian kegiatan suatu lembaga 

pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan material sehingga efektif 

dan efisien dalam melaksanakan dan menyelesaikan fungsi pengajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

Dalam Kristiawan, dkk (2017), Paul Monroe berpendapat bahwa manajemen 

pendidikan adalah upaya komprehensif yang berhubungan dengan praktik pendidikan. 

Manajemen pendidikan merupakan sisi dinamis dari pendidikan, yang berkaitan 

dengan pengelolaan sumber daya manusia dan material pada lembaga pendidikan atau 

pusat pendidikan. Senada dengan itu Kristiawan, dkk juga mengutip pendapat Djam’an 

Satori yang menyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah keseluruhan proses 

kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materil yang tersedia dan 

sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan 

efisien. Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk 

mencapai tujuan pendidikan (Pidarta, 2011). Hal ini serupa dengan yang dinyatakan 

Mulyasa (2002), bahwa manajemen pendidikan merupakan segala sesuatu yang 

berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, dan tujuan jangka panjang. Lebih 

lanjut Pidarta memberikan gambaran bahwa manajemen pendidikan adalah aktifitas 

memadukan berbagai sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Apa yang ia sampaikan tidak berbeda 

jauh dengan pengertian yang disampaikan Mulyasa, yang menyatakan bahwa 

manajemen pendidikan merupakan sekumpulan fungsi-fungsi organisasi yang memiliki 

tujuan utama untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan, 

sebagaimana pelaksanaan kebijakan melalui perencanaan, pengambilan keputusan, 

perilaku kepemimpinan, penyiapan alokasi sumber daya, stimulasi dan koordinasi 

personil dan iklim organisasi yang kondusif. Lebih lanjut Mulyasa menjelaskan bahwa 

manajemen pendidikan adalah penerapan ilmu manajemen dalam dunia pendidikan 

atau sebagai penerapan manajemen dalam pembinaan, pengembangan dan 

pengendalian usaha dan praktek-praktek pendidikan. 
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D 

Dilihat dari beberapa pendapat ahli tentang manajemen pendidikan seperti yang 

sudah dikemukakan di atas, maka kita dapat didefinisikan manajemen pendidikan 

secara umum sebagai suatu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan 

pengawasan, dalam mengelola segala sumber daya yang berupa manusia, uang, 

material, metode, mesin, market, waktu, dan informasi, untuk mencapai tujuan dengan 

efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. 

 

 

B. Fungsi-fungsi Manajemen dalam Pendidikan 

alam Manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang terkait erat di 

dalamnya. Menurut para ahli pendidikan fungsi-fungsi tersebut ada 

beberapa, diantaranya sebagaimana disebutkan oleh George R. Terry yang 

diperkuat oleh Hersey and Blanchard, fungsi manajemen ada empat yaitu fungsi 

perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi pelaksanaan 

(actuating) dan fungsi pengendalian (controlling) (Hoy & Miskel, 2013). Terry lebih 

rinci menjelaskan bahwa fungsi manajemen ada tujuh yaitu fungsi fungsi perencanaan 

(planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi pengaturan anggota (staffing), 

fungsi pengarahan (directing), fungsi koordinasi (coordinating), fungsi pelaporan 

(reporting) dan fungsi pencapaian tujuan (budgeting).  
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Gambar. 1. Managerial Functions (Hoy & Miskel, 2013) 

 

Pada umumnya masyarakat lebih banyak memahami fungsi manajemen terdiri 

dari 4 yaitu, fungsi perencanaan, pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi 

pengendalian, di mana pada fungsi pengorganisasian terdapat pula fungsi staffing 

(pembentukan staf). Secara lebih rinci fungsi yang ada dalam manajemen adalah 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan (planning), 

Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan organisasi secara keseluruhan 

dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut melalui sebuah proses penyusunan 

tujuan, sasaran, dan strategi organisasi dan cara pencapaiannya.  

Beberapa aktifitas yang dilakukan dalam menerapkan fungsi perencanaan meliputi: 

a. Menetapkan tujuan dan target organisasi. 

b. Merumuskan strategi. 

c. Menentukan sumber daya yang diperlukan 

d. Menetapkan standar keberhasilan. 

Tujuan dari diterapkannya fungsi perencanaan, diantaranya: 

a) Untuk memberi pengarahan 

b) Untuk mengurangi ketidakpastian. 

c) Untuk meminimalisir pemborosan. 

d) Untuk menetapkan tujuan dan standar. 
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2. Pengorganisasian (organizing), 

Pengorganisasian adalah proses mengelompokkan orang-orang serta penetapan 

tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan 

terciptanya aktivitas-aktivitas yang berguna dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Aktifitas pengorganisasian diantaranya meliputi: 

a. Menyiapkan tenaga kerja yang diperlukan untuk penyusunan pembagian kerja yang 

efisien. 

b. Membentuk struktur organisasi yang mengatur tentang kewenangan dan 

mekanisme koordinasi. 

c. Merumuskan dan menentukan metode serta prosedur pelaksanaan tugas. 

3. Pelaksanaan (actuating), 

Pelaksanaan adalah proses mengarahkan dan menggerakkan sumber daya 

manusia untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dan melakukan 

kegiatan yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan 

efisien. Fungsi ini bertujuan agar seluruh sumber daya manusia organisasi dapat 

diberdayakan secara optimal dalam pemanfaatan sumber daya organisasi menurut 

fungsi dan kegunaan masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif 

dan efisien.  

4. Pengendalian (controlling), 

Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah 

direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan 

dan target yang sudah ditentukan.  

Aktifitas pada fungsi pengawasan meliputi:  

a. Pengukuran dan penilaian. 

b. Pemantauan dan pengendalian 

c. Perbaikan dan pengembangan kerja organisasi. 

Prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam pengawasan antara lain: 

a) Tertuju kepada strategi sebagai kunci sasaran yang menentukan keberhasilan 

b) Harus memperoleh umpan balik sebagai bahan revisi dalam mencapai tujuan. 

c) Fleksibel dan responsive terhadap perubahan-perubahan kondisi dan 

lingkungan (preventive control dan correction control). 

d) Memperhatikan hakikat manusia dengan mengedepankan self control.  

e) Bersifat langsung. 
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Penerapan fungsi manajemen pada pendidikan ditandai dengan adanya proses 

kerja sama yang melibatkan aktifitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan pada berbagai kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan.  

Penerapan fungsi-fungsi manajemen pada proses pengelolaan pendidikan bertujuan 

agar: 

a. Penggunaan sumber daya pendidikan dapat dilakukan secara efisien.   

b. Pencapaian tujuan pendidikan lebih efektif. 

c. Tercapainya tujuan pendidikan nasional. 

Berbagai manfaat akan dapat diperoleh sehubungan dengan penerapan fungsi 

manajemen pada proses pengelolaan pendidikan, diantaranya adalah: 

1) Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, 

menyenangkan dan bermakna (Pakemb). 

2) Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

3) Teratasinya masalah mutu pendidikan. 

4) Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 

5) Meningkatkan citra positif pendidikan. 

Berbagai manfaat tersebut dapat diperoleh jika pengelolaan pendidikan 

dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Memprioritaskan tujuan dibanding kepentigan pribadi/kelompok, 

b. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 

c. Memberi tanggung jawab ke personil sekolah sesuai sifat dan kemampuannya. 

Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan pendidikan akan 

dijadikan acuan oleh pimpinan lembaga pendidikan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Implementasi penerapan 

fungsi-fungsi manajemen oleh pemimpin pendidikan diantaranya adalah:  

1) Mendorong perancangan strategi melalui pendekatan yang rasional, sistematis 

dan efektif yang berguna bagi organisasi. 

2) Memaksimalkan proses yang menyeluruh dan memberikan edukasi kepada 

seluruh sumber daya manusia untuk meningkatkan mutu sumber daya organisasi. 
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R 

3) Melatih sumber daya manusia agar mampu membuat kerangka kerja jangka 

pendek maupun jangka panjang yang bai, sehingga target mudah dicapai. 

4) Memudahkan alokasi sumberdaya manusia yang efektif sesuai dengan kualifikasi 

pendidikan. 

5) Meningkatkan sikap profesional dalam diri setiap anggota organisasi sehingga 

timbul tanggung jawab untuk melaksanakan tugas. 

 

C. Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan  

uang lingkup manajemen pendidikan mengacu kepada kajian yang dipelajari 

dalam ilmu manajemen pendidikan. Secara garis besar ruang lingkup 

manajemen pendidikan menurut wilayah kerja, objek garapan, dan fungsi 

kegiatan. Secara lebih rinci adalah sebagai berikut:  

1. Menurut wilayah kerja 

Ruang lingkupnya meliputi manajemen satu negara, satu propinsi, satu organisasi, 

satu unit kerja, satu kelas, dlsb. 

2. Menurut objek garapan 

Ruang lingkupnya meliputi manajemen sumber daya manusia (tenaga pendidik, 

staf, siswa, dan lain lain), manajemen sarana-prasarana, manajemen pembiayaan 

dan manajemen sistem informasi, dan lain sebagainya. 

3. Menurut fungsi kegiatan  

Ruang lingkupnya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, 

mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengawasi atau mengevaluasi, dlsb. 

 

Ruang lingkup manajemen pendidikan yang dibahas pada umumnya 

menyangkut bidang apa saja yang dipelajari atau dibahas dalam aktivitas manajemen 

pendidikan. Pada umumnya bidang-bidang yang menjadi garapan dari aktivitas 

manajemen pendidikan adalah: 

1) Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan. 

Manajemen sumber daya manusia pendidikan merupakan pengelolaan tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan mulai dari kegiatan pengadaan, 

pelatihan dan pengembangan hingga pemisahan. Tujuan manajemen sumber daya 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yaitu untuk meningkatkan kinerja sumber 

daya manusia dalam mendukung efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan.  
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2) Manajemen Keuangan Pendidikan. 

Manajemen keuangan pendidikan merupakan pengaturan sumber-sumber 

pendapatan dan pembiayaan keuangan lembaga pendidikan agar dapat membiayai 

kegiatan operasional lembaga pendidikan sesuai dengan prinsip berkeadilan, efisien, 

transparan, dan akuntabel. Tujuan utama manajemen keuangan lembaga pendidikan 

antara lain: 

a. Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian lembaga 

pendidikan dan menggunakan kelebihan dana untuk di investasikan kembali. 

b. Memelihara asset lembaga pendidikan. 

c. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan dan 

pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan. 

3) Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. 

Yaitu proses pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara 

efektif dan efisien agar dapat memberikan kontribusi secara optimal pada kegiatan 

pembelajaran. Manajemen sarana prasarana bertujuan agar sarana prasarana dapat 

digunakan sesuai fungsinya, aman, dan tahan lama (awet) sesuai umur ekonomisnya 

(masa pakai). Manajemen sarana prasarana harus memperhatikan karakteristik dan 

jenis dari masing-masing sarana prasarana.   

4) Manajemen kurikulum. 

Merupakan sistem pengelolaan kurikulum yang sistematis dan komprehensif 

dalam mewujudkan tujuan kurikulum, melalui penerapan prinsip produktivitas, 

demokratisasi, kooperatif, efektif dan efisien, dalam mengarahkan visi, misi, dan tujuan 

yang ditetapkan dalam kurikulum.  

Manajemen kurikulum memiliki beberapa tujuan, diantaranya: 

a. Meningkatkan efektivitas pengelolaan kurikulum yang professional, efektif dan 

terpadu. 

b. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kurikulum, serta 

pemberdayaan sumber dan komponen kurikulum,  

c. Meningkatkan keadilan (equality) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai 

prestasi yang maksimal. 

d. Meningkatkan relevansi dan efektivitas kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik dan lingkungan. 
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e. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan 

kurikulum. 

5) Manajemen Peserta Didik. 

Yaitu pengelolaan aktivitas dan pembinaan prestasi akademik dan non akademik 

peserta didik dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan dari manajemen 

peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik, dan melakukan 

pembinaan terhadap prestasi peserta didik agar dapat memberikan kontribusi bagi 

pencapaian tujuan pendidikan.  

Dalam manajemen peserta didik, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip 

seabagai berikut:  

a. Siswa harus diperlakukan sebagai subyek dan bukan obyek. 

b. Memperhatikan keberagaman siswa (fisik, kemampuan intelektual, minat, dll). 

c. Pengembangan potensi siswa dilakukan pada seluruh aspek yaitu ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

6) Manajemen Lingkungan Pendidikan 

Yaitu pengelolaan semua unsur fisik, sosial dan akademis yang memengaruhi 

kegiatan pembelajaran pada sebuah lembaga pendidikan. Tujuan dari manajemen 

lingkungan pendidikan adalah mewujudkan mutu lingkungan pendidikan 

berkelanjutan. Ruang lingkup manajemen lingkungan pendidikan adalah: 

a. Manajemen lingkungan fisik, yaitu pengelolaan seluruh komponen fisik lembaga 

pendidikan, yang berfokus pada: Penataan dan pemeliharaan sarana, prasarana, 

dan lingkungan disekitar lembaga pendidikan. 
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b. Manajemen lingkungan sosial, pengelolaan relasi/hubungan antara sivitas 

akademika, yang berfokus pada pembinaan interaksi dan komunikasi antar 

seluruh sivitas akademika dilembaga pendidikan. 

c. Manajemen lingkungan akademik, yaitu pengelolaan suasana akademis pada 

lembaga pendidikan, yang berfokus pada membangun kepribadian ilmiah, 

mengembangkan budaya saling asah-asuh-asih, dan menjunjung tinggi etika 

akademis.   
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BAB III 

KONSEP DASAR  

MANAJEMEN LINGKUNGAN PENDIDIKAN 

  

 

A. Konsep Dasar Lingkungan Pendidikan 

endidikan menjadi kebutuhan yang sangat mutlak dalam kehidupan seseorang 

yang berada dalam satu lingkungan tertentu. Pendidikan bermanfaat untuk 

mengupayakan peningkatan taraf hidup suatu bangsa. Manusia memiliki 

kemampuan dan bakat yang perlu dikembangkan sedemikian rupa melalui pengalaman 

yang terbentuk dalam interaksinya dengan lingkungan. Novotny mengartikan, “the 

environment as where we live, work, and play”. Lingkungan sebagai tempat seseorang 

tinggal, bekerja, dan bermain. Dengan demikian, lingkungan memerankan posisi 

penting dalam proses tumbuhkembang seseorang (Bronfman, et al, 2015). 

Manusia menjalankan proses pendidikan tidak hanya bergantung pada suatu 

sistem pendidikan yang sedang dijalankan, tetapi juga tergantung pada kondisi 

lingkungan pendidikan yang mempengaruhinya. Roffet et al dalam Barrow (2006) 

menjelaskan bahwa, the educational environment makes an impact on students’ learning 

experiences and outcomes.  Lingkungan pendidikan memberikan dampak pada 

pengalaman dan hasil belajar seseorang. Dengan kata lain, lingkungan pendidikan 

menjadi hal penting yang harus diperhatikan. 

Lingkungan pendidikan adalah seluruh unsur baik berupa aspek fisik, sosial dan 

akademis yang berada disekitar lembaga pendidikan yang mempengaruhi proses 

pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah 

elemen penting yang berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan proses 

pembelajaran, lingkungan pendidikan mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran.  

Lembaga pendidikan merupakan institusi formal tempat berlangsungnya proses 

pendidikan yang melaksanakan proses pembimbingan, pengajaran, dan pelatihan 

secara sistematis dalam rangka membantu peserta didik agar mampu mengembangkan 

potensi dirinya baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional 
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maupun sosial. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan 

pengetahuan dan keterampilan serta menumbuhkembangkan sikap dan perilaku positif 

seluruh peserta didik.  

Semua proses pendidikan memiliki tujuan yang harus dicapai. Proses pendidikan 

yang terjadi pada sebuah lembaga pendidikan bertujuan untuk membentuk aspek fisik, 

mental dan spiritual, di samping untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan 

kepada para peserta didik. Proses pendidikan ini dilakukan dalam berbagai bentuk 

kegiatan pendidikan, baik yang bersifat akademik maupun non akademik. 

Hampir seluruh kegiatan pendidikan dilakukan di dalam lembaga pendidikan, di 

dalam lingkungan sekolah/kampus. Oleh sebab itu keberadaan lingkungan lembaga 

pendidikan menjadi sangat penting dalam menunjang proses pendidikan khususnya 

kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan adalah 

aspek yang dibutuhkan karena memiliki pengaruh secara langsung dalam proses 

pembelajaran. 

Lingkungan pendidikan khususnya lembaga pendidikan baik formal, informal, 

maupun nonformal sedikit banyak memberikan efek pada peserta didik yang berada 

dalam lingkungan tersebut. Hal tersebut seperti yang dikatakan Henson, et al (2004), 

educational environment is one factor associated with a reduction or loss of student 

enthusiasm for learning and research. Lingkungan pendidikan adalah salah satu faktor 

yang berkaitan dengan penurunan atau kehilangan antusiasme peserta didik untuk 

belajar dan meneliti.  

Dengan demikian lingkungan pendidikan dikatakan bersifat positif apabila dapat 

memberikan pengaruh yang sejalan dengan tujuan pendidikan. Sebaliknya, lingkungan 

dapat bersifat negatif apabila berpengaruh secara kontradiktif dengan tujuan 

pendidikan. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap 

kedewasaan seorang anak, namun terlepas dari itu, lingkungan menjadi faktor yang 

pengaruhnya sangat menentukan terhadap proses perkembangan seseorang. 

Di dalam lingkungan pendidikan terdapat tiga komponen utama yaitu 

lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan akademis. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Bennet and Michael (2002) bahwa “social, physical, and academic 

presence must be considered when designing and implementing virtual learning 

environment”. Artinya, keberadaan faktor sosial, fisik dan akademis harus 

dipertimbangkan ketika merancang dan menerapkan lingkungan belajar secara virtual. 
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Lingkungan fisik yaitu lingkungan yang ada disekitar peserta didik, baik itu di 

kelas, disekolah atau disekitar lingkungan lembaga pendidikan yang perlu dioptimalkan 

pengelolaannya agar interaksi belajar lebih efektif dan efisien (Sari, 2014). Lingkungan 

fisik dapat diartikan sebagai sarana, prasarana dan lingkungan yang ada di sekitar 

lembaga pendidikan yang berperan sebagai penunjang keberhasilan kegiatan 

pembelajaran. Sari lebih lanjut mengemukakan bahwa lingkungan sosial sebagai 

lingkungan yang berhubungan dengan relasi antarpersonil pada sebuah lembaga 

pendidikan. Relasi dalam bentuk interaksi dan komunikasi antar sivitas akademika. 

interaksi dan komunikasi antara peserta didik dengan peserta didik, peserta didik 

dengan pendidik, maupun pendidik dengan pendidik, pendidik dengan pimpinan, dan 

dengan yang lainnya. 

Lingkungan akademis atau sering juga disebut suasana akademis (academic 

atmosphere) merupakan situasi dan kondisi kegiatan pembelajaran yang dapat 

mendorong tumbuh dan berkembangnya proses pendidikan dan pembelajaran secara 

efektif dan menyenangkan (Uniku, 2013). Lingkungan akademis harus diciptakan untuk 

membuat proses pembelajaran disekolah berjalan sesuai dengan visi, misi, dan 

tujuannya. Lingkungan akademis sesungguhnya merupakan perpaduan antara 

lingkungan fisik dan lingkungan sosial.  Lingkungan fisik yang memadai dan lingkungan 

sosial yang harmonis dapat membangun lingkungan akademis yang produktif dan 

efektif. Perpaduan dari ketiga lingkungan ini (fisik, sosial dan akademis) sangat 

menentukan keberhasilan dari kegiatan pembelajaran dan pencapaian tujuan 

pendidikan. 

 

B. Manajemen Lingkungan Pendidikan 

anajemen lingkungan pendidikan adalah sebuah proses pengelolaan semua 

unsur fisik, sosial dan akademis yang memengaruhi kegiatan pembelajaran 

pada sebuah lembaga pendidikan dengan menerapkan fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (Kudryavtsev, Stedman, & Krasny, 

2012). Manajemen lingkungan pendidikan berusaha untuk mengidentifikasi dan 

mengoptimalkan kondisi fisik, sosial, dan akademis yang ada pada sebuah lembaga 

pendidikan, yang dapat memungkinkan untuk terselenggaranya kegiatan pembelajaran 

yang efektif. El-Kholy dalam Barrow (2004) menjelaskan bahwa manajemen lingkungan 

pendidikan sebagai kontrol dari semua aktivitas seluruh sivitas akademika yang 
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memiliki dampak signifikan terhadap proses pendidikan. Aktifitas manajemen 

lingkungan pendidikan terutama berkaitan dengan 1) Mengidentifikasi tujuan, 2) 

Menetapkan apakah hal tersebut dapat dipenuhi, serta 3) Mengembangkan dan 

menerapkan sarana yang dibutuhkan.  

Salah satu dari tujuan manajemen lingkungan pendidikan adalah untuk 

menghadirkan lingkungan pendidikan yang kondusif (Asmendri, 2012). Beberapa hal 

yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan lingkungan 

pendidikan yang kondusif, diantaranya: 

1. Penataan Lingkungan Sekolah/Kampus.  

Tidak dapat dipungkiri jika kelas yang nyaman dan sesuai dengan harapan siswa 

diyakini dapat menunjang efektivitas kegiatan pembelajaran. Dalam masalah penataan 

ruang kelas ini beberapa hal yang perlu mendapatkan pembahasan adalah masalah 

pengaturan tempat duduk, pengaturan alat-alat pengajaran, penataan keindahan dan 

kebersihan kelas, dan ventilasi serta cahaya. Penyusunan dan pengaturan ruang kelas 

hendaknya memungkinkan anak duduk berkelompok dan memudahkan guru bergerak 

leluasa untuk membantu siswa dalam belajar.  

2. Kebersihan Lingkungan Sekolah/Kampus  

Selain penataan kelas yang sesuai, yang juga tidak kalah penting adalah 

pemeliharaan kebersihan kelas. Kebersihan kelas hendaknya menjadi tanggungjawab 

bersama seluruh warga kelas. Sehingga ada proses yang dapat mengajarkan pentingnya 

tanggung jawab. Ketersediaan sarana pembelajaran yang memadai juga perlu dipenuhi.  

Kebersihan kelas dan ketersediaan sarana pembelajaran yang memadai berdampak 

terhadap kegiatan belajar mengajar menjadi lebih nyaman sehingga menjadikan siswa 

lebih konsentrasi untuk menerima pelajaran. 

3. Ketersediaan Sarana Prasarana yang Dibutuhkan. 

Ketersediaan sarana prasarana yang memadai dalam kegiatan pembelajaran 

merupakan hal vital, karena berkaitan langsung dengan kegiatan pembelajaran. Sarana 

prasarana adalah komponen yang paling berpengaruh terhadap efektivitas kegiatan 

pembelajaran dikelas maupun di luar kelas (ekstrakurikuler). Sarana prasarana juga 

dibutuhkan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh sivitas 

akademika. Keterbatasan sarana prasarana dapat berakibat pada terganggunya proses 

pendidikan yang bermutu sehingga akan mengancam tercapainya tujuan pendidikan. 
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4. Guru/Dosen Mengajar Sesuai Acuan Kurikulum.  

Peran guru dalam memberikan materi dikelas menjadi sangat penting untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dikarenakan belum semua sekolah 

sudah mampu menerapkan kurikulum terbaru secara menyeluruh. Pendekatan, 

strategi, metode dan teknik pembelajaran yang diterapkan guru dikelas sangat 

berperan besar untuk menghadirkan suasana kelas yang kondusif.  

Ada berbagai tujuan yang ingin dicapai dalam proses manajemen lingkungan 

pendidikan, diantaranya: 

1. Meningkatnya citra positif lembaga pendidikan (sekolah/kampus), karena 

memiliki program pengelolaan mutu lingkungan sekolah, 

2. Meningkatnya mutu pendidikan, karena memiliki lingkungan pendidikan yang 

kondusif untuk terjadinya proses pembelajaran.  

3. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif dan 

efektif, menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik dan juga pendidik.  

4. Terbentuknya peserta didik yang aktif dalam pengembangan potensi dirinya 

agar memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kecerdasan intelektual, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan agar dapat bermanfaat di 

masyarakat. 

Lingkungan pendidikan yang kondusif juga dapat dibangun dengan 

menghadirkan berbagai perangkat yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, 

diantaranya:  

1. Perangkat keras sekolah/kampus (laboratorium, fasilitas kelas/kampus, peralatan 

belajar, perpustakaan) yang tersedia dalam kondisi baik. Perangkat keras atau 

prasarana merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan dalam kegiatan 

pembelajaran, karena perangkat keras dapat membuat suasana belajar menjadi 

lebih efektif dan nyaman. 

2. Komponen perangkat lunak (manajemen, kurikulum, sistem belajar, peraturan) 

yang jelas. Perangkat lunak yang jelas diperlukan agar kegiatan pembelajaran 

memiliki kepastian dan panduan dalam mencapai tujuan pendidikan.  

3. Perangkat pikir (guru/dosen, pimpinan sekolah/kampus, staf tata usaha) yang 

profesional. Unsur sumber daya manusia sekolah yang mengelola proses 

pendidikan dan memberikan pelayanan dalam kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.  
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4. Lingkungan alami (letak sekolah/kampus, keasrian) yang baik. Keberadaan 

lingkungan sekitar sekolah/kampus yang alami dan asri dapat membuat sivitas 

akademika merasa lebih nyaman berada di sekolah/kampus. 

5. Lingkungan sosial (warga sekitar sekolah/kampus) yang proaktif. Kepedulian dan 

partisipasi warga sekitar sekolah/kampus terhadap kegiatan sekolah membuat 

lingkungan sekolah menjadi lebih harmonis dan kondusif.  

 

Ruang lingkup manajemen lingkungan pendidikan meliputi pengelolaan seluruh 

lingkungan yang ada di dalam lembaga pendidikan dan lingkungan disekitar lembaga 

pendidikan, yang terdiri dari: 

1. Manajemen Lingkungan fisik,  

Yaitu pengelolaan pada komponen sarana, prasarana dan lingkungan sekitar 

sekolah yang memengaruhi kegiatan pembelajaran. 

2. Manajemen Lingkungan sosial, 

Pengelolaan relasi harmonis antara seluruh sivitas akademika melalui 

pembinaan interaksi dan komunikasi efektif antar seluruh sivitas akademika. 

3. Manajemen Lingkungan akademis, 

Pengelolaan suasana akademis pada kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan 

kepribadian ilmiah, pengembangan budaya saling asah-asih-asuh dan etika 

akademis. 

Secara rinci penjelasan dari manajemen lingkungan fisik, sosial dan akademis, 

akan disampaikan pada bab tersendiri. 

 

C. Budaya Sadar Lingkungan  

engelolaan mutu lingkungan pendidikan berkelanjutan merupakan 

tanggungjawab seluruh stakeholders pendidikan. Hal ini mengharuskan 

adanya pemahaman dari seluruh stakeholders tentang pentingnya mutu 

lingkungan pendidikan berkelanjutan. Pemahaman ini dapat diperoleh dari upaya 

sosialisasi secara intensif baik melalui kegiatan pertemuan yang diadakan oleh lembaga 

pendidikan maupun berbagai kegiatan lainnya. Sosialisasi juga dapat dilakukan melalui 

pemanfaatan media-media informasi yang ada disekolah/kampus. Salah satu cara yang 

cukup efektif dalam pengelolaan mutu lingkungan pendidikan, diantaranya melalui 

upaya menumbuhkan budaya sadar lingkungan kepada seluruh stakeholders pendidikan 
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(Mutohar, 2013). Budaya sadar lingkungan adalah salah satu cara untuk menjadikan 

aktifitas pemeliharaan lingkungan sekolah sebagai sebuah perilaku menyenangkan 

yang dilakukan oleh seluruh stakeholders pendidikan sehari-hari disekolah/kampus.  

 

Beberapa upaya pembinaan yang dapat dilakukan untuk 

menumbuhkembangkan budaya sadar lingkungan pada seluruh warga sekolah, 

diantaranya melalui:  

1. Keimanan 

Keimanan sangat mempengaruhi perilaku seseorang, sehingga keimanan perlu 

dibina dan ditumbuhkembangkan sesuai keyakinan masing-masing. Dengan 

keimanan diharapkan semua warga sekolah dapat membina dirinya menjadi 

manusia yang berbudi pekerti luhur. 

2. Ketaqwaan 

Ketaqwaan merupakan cerminan dari nilai keimanan berupa perilaku yang 

terwujud dalam menjalankan perintah dan larangan agama. Ketaqwaan sebaiknya 

ditanamkan sejak dini kepada seluruh warga sekolah melalui berbagai kegiatan 

disekolah. 

3. Kejujuran  

Sikap jujur dan bertanggungjawab harus diwujudkan dan ditumbuhkembangkan 

menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui berbagai kegiatan sekolah 

maupun pembinaan oleh guru. 

4. Keteladanan 

Keteladanan adalah memberikan contoh melalui perbuatan atau tindakan. 

Keteladanan dapat dimulai dari kepala sekolah, guru, staf sekolah dan siswa (mulai 

dari siswa yang lebih tua kepada yang lebih muda atau sebaliknya).  
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5. Suasana Demokratis 

Suasana demokratis dilingkungan sekolah adalah suasana yang menunjukkan 

adanya kebebasan mengeluarkan pendapat dan menghargai perbedaan sesuai 

dengan sopan santun berdemokrasi.  Suasana demokratis dilingkungan sekolah 

akan memberi pengaruh pada pengembangan budi pekerti saling menghargai dan 

saling memaafkan diantara warga sekolah. 

6. Kepedulian 

Sikap peduli diwujudkan dengan sikap empati dan saling menasehati, saling 

memberitahukan, saling mengingatkan, saling menyayangi dan saling melindungi 

sehingga setiap permasalahan yang terjadi disekolah dapat diatasi dengan cepat dan 

mudah. 

7. Keterbukaan 

Keterbukaan diawali dari sistem manajemen yang terbuka, sehingga akan 

menghilangkan sikap saling curiga, berburuk sangka dan fitnah. Sikap ini harus 

dicontohkan dan dilakukan oleh seluruh warga sekolah.  

8. Kebersamaan 

Sikap kebersamaan dilakukan untuk mempererat hubungan silaturahmi antar 

warga sekolah sehingga terwujud suatu suasana persaudaraan yang harmonis. 

9. Keamanan  

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  

Ketertiban adalah suatu kondisi yang mencerminkan keharmonisan dan keteraturan 

dalam pergaulan antar warga sekolah. Ketertiban merupakan tanggungjawab dan 

harus diupayakan oleh setiap warga sekolah. 

11. Kebersihan 

Kebersihan, kerapihan dan menyegarkan secara berkelanjutan dari lingkungan 

sekolah merupakan tanggungjawab seluruh warga sekolah.  

12. Kesehatan 

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

dibangun oleh seluruh warga sekolah. 
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13.  Keindahan 

Keindahan sekolah harus diciptkan dan dijaga terus menerus oleh warga sekolah 

agar iklim sekolah selalu menjadi segar, tetap aktif dan menyenagkan bagi kegiatan 

pembelajaran. 

14. Sopan santun 

Sopan santun, sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku 

dimasyarakat seyogyanya juga ditumbuhkembangkan disekolah. Sekolah juga 

merupakan komponen lembaga pendidikan yang terintegrasi dengan masyarakat.  

Terdapat beberapa prinsip yang harus dilakukan dalam pembinaan dan 

pengembangan budaya sadar lingkungan, diantaranya: 

1.   Berpedoman pada Visi, Misi dan Tujuan Sekolah. 

Pembinaan dan pengembangan budaya sadar lingkungan harus senantiasa 

sejalan dengan visi, misi dan tujuan sekolah. Fungsi visi, misi, dan tujuan sekolah 

adalah mengarahkan pengembangan budaya sekolah. Visi tentang keunggulan 

mutu lingkungan sekolah, misalnya, harus disertai dengan program-program 

yang nyata mengenai pembinaan dan pengembangan budaya sekolah. 

2.   Memiliki Komitmen yang Kuat. 

Komitmen dari pimpinan dan warga sekolah sangat menentukan implementasi 

program-program pengembangan budaya sekolah. Kepala sekolah menjadi 

inspirator dan motivator dari perilaku sadar lingkungan disekolah.  

3.   Keputusan Berdasarkan Kesepakatan 

Kebijakan dan program pembinaan budaya sadar lingkungan diputuskan 

bersama secara partisipatif. Pengambilan keputusan bersama secara partisipatif 

dapat meningkatkan komitmen anggota organisasi dalam melaksanakan 

keputusan tersebut. 

4.   Memiliki Strategi yang Jelas. 

Pengembangan budaya sadar lingkungan perlu di landasi oleh strategi dan 

program yang akan dijalankan. Strategi mencakup cara-cara yang ditempuh 

sedangkan program menyangkut kegiatan operasional yang perlu dilakukan. 

Strategi dan program merupakan dua hal yang selalu berkaitan. 

5.   Berorientasi pada Kinerja. 

Pengembangan budaya sadar lingkungan perlu diarahkan pada sasaran kinerja 

yang dapat diukur secara obyektif. Sehingga hal ini akan mempermudah 
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pengukuran atas capaian kinerja dari pembinaan budaya sadar lingkungan 

tersebut bagi sekolah. 

6.   Penciptaan Komunikasi Formal dan Informal. 

Komunikasi merupakan dasar bagi koordinasi dalam sekolah, termasuk dalam 

menyampaikan pesan-pesan pentingnya budaya sadar lingkungan. Komunikasi 

dan formal informal dapat digunakan dalam menyampaikan pesan secara efektif 

dan efisien. 

7.   Sistem Apresiasi. 

Pembinaan dan pengembangan budaya sadar lingkungan hendaknya disertai 

dengan system penghargaan dalam berbagai bentuk yang menstimulasi perilaku 

sadar lingkungan menjadi lebih positif.  

8.   Sistem Evaluasi yang Sistematis. 

Dilakukan evaluasi secara rutin dan bertahap (jangka pendek, sedang, dan 

jangka panjang) terhadap pembinaan dan pengembangan budaya sadar 

lingkungan, untuk mengetahui kinerja pembinaan dan pengembangan budaya 

sadar lingkungan. Sistem evaluasi yang sistematis dibutuhkan untuk mengetahui 

hasil kinerja secara obyektif. 

 9.  Tindak Lanjut. 

Menganalisis, menyimpulkan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dari kebijakan 

dan program pembinaan dan pengembangan budaya sadar lingkungan. Seluruh 

jajaran pimpinan akan memutuskan untuk melanjutkan atau meninjau kembali 

program pembinaan dan pengembangan budaya sadar lingkungan yang ada.  

Beberapa manfaat yang bisa diambil dari upaya pembinaan dan pengembangan 

budaya sadar lingkungan sekolah, diantaranya: 

a.    Menjamin mutu lingkungan pendidkan yang lebih baik 

b.    Terbangunnya relasi yang harmonis antar seluruh sivitas akademika.  

c.  Menciptakan kebersamaan dan kekeluargaan antar seluruh sivitas akademika. 

d.    Meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan. 

e.    Dapat beradaptasi terhadap perkembangan IPTEK. 
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P 
D. Mutu Lingkungan Pendidikan Berkelanjutan 

endidikan akan terus berubah seiring dengan perubahan zaman yang 

melingkarinya, Sebab pendidikan merupakan buah dari zaman itu sendiri. 

Oleh karena itu, pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan 

peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntunan 

kehidupan masyarakat. Mutu adalah hal yang esensial sebagai bagian dalam proses 

pendidikan. Kegiatan pembelajaran adalah tujuan organisasi pendidikan. Mutu 

lingkungan pendidikan merupakan faktor penting yang harus diwujudkan dalam proses 

pendidikan. Mutu lingkungan pendidikan yang baik harus didukung oleh sejumlah 

faktor, baik faktor intern maupun ekstern.  

Mutu lingkungan pendidikan adalah kualitas atau ukuran dalam proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upaya 

bimbingan pengajaran dan pelatihan. Mutu lingkungan pendidikan meliputi mutu input, 

proses, dan output. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika sumber daya manusia 

yang akan melaksanakan proses pendidikan siap berproses. Proses pendidikan bermutu 

apabila mampu menciptakan suasana Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan 

Menyenangkan (PAKEM). Sedangkan output pendidikan, jika sivitas akademika yang 

terlibat dalam proses pendidikan dapat mencapai tujuannya yang sejalan dengan tujuan 

lembaga pendidikan dan tujuan Negara. 

Mutu lingkungan pendidikan berkelanjutan merupakan suatu kegiatan dinamis 

dan penuh tantangan dalam proses membangun dan mendewasakan sikap dan perilaku 

sivitas akademika melalui upaya bimbingan, pengajaran dan pelatihan yang dilakukan 

secara terus menerus dan berkesinambungan. Mutu lingkungan pendidikan 

berkelanjutan adalah proses peningkatan kualitas lingkungan pendidikan yang 

dilakukan secara terus-menerus, di mana hasilnya dapat dirasakan saat ini sampai masa 

yang akan datang.  

Dalam pengendalian mutu lingkungan pendidikan berkaitan erat dengan sistem, 

yaitu input, proses, dan output. Jika sistem dengan semua komponen yang 

menyertainya masih mengutamakan dan menekankan dilakukannya perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap semua proses pendidikan 

dilakukan dengan baik secara konsekuen, maka mutu lingkungan pendidikan dapat 

dipertahankan secara berkelanjutan. Integrasi antara lingkungan fisik, sosial dan 
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akademis harus terus dilakukan untuk membangun mutu lingkungan pendidikan 

berkelanjutan.   

Peningkatan mutu lingkungan pendidikan berkelanjutan adalah sebuah rencana 

dan upaya untuk meningkatkan kualitas proses pendewasaan sikap dan tingkah laku 

sivitas akademika yang dilakukan secara terstruktur dan terus menerus dan 

berkesinambungan. Upaya peningkatan mutu lingkungan pendidikan berkelanjutan 

membutuhkan kesadaran dan kemauan seluruh sivitas akademika untuk dapat 

berpartisipasi dalam hal pengelolaan lingkungan pendidikan. Peningkatan mutu 

lingkungan pendidikan berkelanjutan merupakan kesempatan belajar bagi seluruh 

sivitas akademika untuk meningkatkan kedewasaan dan kemampuan untuk berinovasi 

dalam pengelolaan lingkungan pendidikan yang lebih aman, sehat, nyaman dan 

menyenagkan bagi kegiatan pembelajaran. Peningkatan mutu lingkungan pendidikan 

berkelanjutan dapat dielaborasi dalam rencana dan tindakan pengelolaan lingkungan 

pendidikan secara sungguh-sungguh, tepat serta akurat. Pihak pengelola senantisa 

melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan terus menerus untuk menjamin semua 

lingkungan pendidikan telah mencapai standar mutu yang ditetapkan. Artinya lembaga 

pendidikan juga hendaknya selalu memperbaharui mutu lingkungan pendidikan 

berdasarkan kebutuhan dan tuntutan stakeholders pendidikan. 

Beberapa kondisi dalam proses pendidikan yang dapat dijadikan sebagai indikator 

dari mutu lingkungan pendidikan berkelanjutan 

a. Terwujudnya suasana belajar dan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif, menyenangkan dan bermakna (Pakemb) 

b. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

c. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 

d. Teratasinya masalah mutu pendidikan. 

e. Meningkatkan citra positif pendidikan. 

Untuk meningkatkan mutu lingkungan pendidikan berkelanjutan terdapat 

beberapa faktor yang memengaruhi,  yaitu:  
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a. Kepemimpinan lembaga pendidikan. 

Pemimpin lembaga pendidikan harus memiliki dan memahami visi misi organisasi, 

mampu dan mau bekerja keras, tekun dan tabah dalam menghadapi kesulitan, dan 

memiliki disiplin kerja yang kuat.  

b. Tenaga pendidik. 

Pelibatan tenaga pendidik secara maksimal, melalui pemberdayaan dan dukungan 

untuk mengembangkan diri serta pemberian kesempatan untuk memimpin suatu 

program atau kegiatan peningkatan mutu lingkungan pendidikan.  

c. Peserta didik. 

Menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran, subyek dari berbagai kegiatan 

pembelajaran, sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali secara 

optimal.  

d. Kurikulum. 

kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu baik yang diimplementasikan 

pada  kegiatan pembelajaran akademik maupun non akademik, sehingga  dapat 

memungkinkan dan memudahkan mewujudkan capaian mutu lingkungan 

pendidikan yang diharapkan.  

e. Kerjasama dengan stakeholders. 

Membangun kerjasama dengan seluruh stakeholders pendidikan, baik 

stakeholders internal maupun eksternal, yang berasal dari berbagai organisasi, 

baik pendidikan, dunia usaha dunia industri, sosial keagamaan, dll, swasta maupun 

pemerintah.   

Dalam meningkatkan mutu lingkungan pendidikan berkelanjutan, lembaga 

pendidikan harus sesuai dengan visi dan misi serta memiliki strategi sistematis dalam 

melakukan perbaikan atau peningkatan mutu lingkungan pendidikan tersebut. 

Peningkatan mutu lingkungan pendidikan berkelanjutan juga harus sesuai dengan 

persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Peningkatan 

mutu lingkungan pendidikan harus membuat suasana dan kondisi lingkungan yang 

lebih nyaman dan menyenangkan untuk proses pendidikan. 
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S 

BAB IV 

KONSEP DASAR MANAJEMEN SEKOLAH 

 

A. Konsep Dasar Sekolah 

ecara harfiah, sekolah berasal dari dari kata Inggris kuno, yaitu scol, dan 

berasal dari bahasa Latin, schola, yang berarti istirahat dari pekerjaan, waktu 

luang yang didedikasikan untuk belajar, dan tempat bagi para intelektual untuk 

berkumpul untuk membahas berbagai masalah (Soetopo, 2016). Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia (KBBI), sekolah didefinisikan sebagai lembaga atau bangunan yang 

digunakan untuk aktivitas belajar dan mengajar sesuai dengan jenjang pendidikannya, 

yaitu SD, SMP, atau SMA. Definisi lain dari sekolah yaitu sebagai lembaga pendidikan 

yang bersifat formal, non formal, dan informal yang didirikan oleh Negara atau swasta 

dengan tujuan memberikan pengajaran, pengelolaan, dan pendidikan kepada siswa 

melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik.  

Sekolah memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu bangunan sekolah, 

siswa, pendidik, dan peraturan sekolah. Bangunan sekolah yang dimaksud meliputi 

ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, kantor kepala sekolah, kantor guru, toilet, 

tempat ibadah, kantin, dan lahan untuk berolahraga. Siswa adalah peserta didik yang 

akan mendapatkan pengajaran ataupun pendidikan dari para pendidik. Pendidik 

merupakan unsur yang sangat penting, karena tanpa pendidik kegiatan proses belajar 

dan mengajar tidak dapat dilakukan. Peraturan sekolah merupakan segala aturan yang 

diterapkan oleh sekolah dengan tujuan memberikan batasan kepada para siswa, 

pendidik, maupun unsur sekolah lainnya. 
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Secara umum, sekolah berfungsi untuk memberikan pendidikan dan pengajaran 

kepada para siswa sehingga siswa menjadi seseorang yang berguna bagi dirinya 

maupun orang lain dan lingkungan. Lebih rinci lagi, fungsi sekolah antara lain 

memberikan pengetahuan dasar, memberikan keterampilan dasar, membentuk pribadi 

sosial, menyediakan sumber daya manusia, dan alat transformasi kebudayaan. 

Pengetahuan umum yang diberikan kepada siswa oleh pendidik dimaksudkan agar 

siswa dapat memiliki pengetahuan yang luas tentang hal-hal yang ada di dunia ini dan 

agar siswa dapat beradaptasi dengan lingkungannya secara baik. Sedangkan 

keterampilan dasar yang diberikan oleh pendidik kepada siswa dimaksudkan agar 

siswa dapat memiliki kemampuan untuk belajar, menulis, dan berhitung. Pengetahuan 

umum dan keterampilan dasar yang diberikan kepada sisiwa bertujuan agar siswa bisa 

mendapatkan pekerjaan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Adanya 

pemberian pengetahuan umum dan keterampilan dasar di sekolah menjadikan sumber 

daya manusia menjadi lebih berkualitas untuk kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.  

Menurut Supardi (2013) sekolah memiliki beberapa fungsi, antara lain: 

1. Memberikan pelayanan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan dan 

kemampuan akademik lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. 

2. Memberikan pelayanan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan yang 

dibutuhkan dalam kehidupan. 

3. Memberikan layanan kepada siswa untuk dapat bekerja dan hidup bersama sama 

dengan orang lain. 

4. Memberikan pelayanan kepada siswa untuk dapat mewujudkan cita-citanya dan 

mengaktualisasikan dirinya sendiri. 

Fungsi Sekolah menurut Varied Groups Scoiety, yaitu mensosialisasikan kaum 

muda untuk melakukan peran dewasa yang dibutuhkan untuk menjaga agar kaum 

muda yang sibuk masuk ke pasar kerja, membantu mengabadikan masyarakat dengan 

mensosialisasikan kaum muda ke dalam nilai-nilai sosial tertentu, dan mengembangkan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat seperti membaca dan 

menulis. Sekolah dijadikan sebagai tempat untuk bersosialisasi, terutama untuk 

memfasilitasi interaksi dengan teman sebaya. Sekolah memberikan kesempatan para 

siswa berkumpul dengan teman sebaya dan terlibat dalam kegiatan olahraga ataupun 

kegiatan lainnya. Selain itu, sekolah juga mempu memberikan keterampilan dan 

pengetahuan bagi siswa siswi untuk masuk ke dalam lingkungan kompetitif masyarakat. 
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M 

Fungsi Sekolah di tingkat individu, yaitu sekolah melayani kebutuhan yang berbeda dari 

setiap individu yang berbeda dan kelompok sosial yang beragam, terutama untuk 

kemajuan ekonomi, pengetahuan, dan kemajuan professional dalam kehidupan. Sekolah 

memungkinkan adanya pertemuan siswa dengan calon mitra siswa. Fungsi utama 

sekolah adalah untuk memastikan perkembangan progresif dari kekuatan bawaan anak. 

 

B. Ruang Lingkup Manajemen Sekolah 

1. Pengertian Manajemen Sekolah 

anajemen Sekolah sebagai terjemahan dari School Management adalah suatu 

pendekatan politik yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan 

sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada Kepala Sekolah dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang 

mencakup guru, siswa, kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Manajemen sekolah merupakan suatu bentuk upaya pemberdayaan sekolah dan 

lingkungannya untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan efektif melalui 

optimalisasi peran dan fungsi sekolah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan 

bersama.  

Manajemen sekolah diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, dengan 

mendayagunakan segala sumber yang ada dilingkungan sekolah. Manajemen sekolah 

adalah penataan sistem pendidikan yang memberikan keleluasaan penuh kepada kepala 

sekolah, atas kesiapan seluruh staf sekolah, untuk memanfaatkan semua sumber dan 

fasilitas belajar yang ada untuk menyelenggarakan pendidikan bagi siswa serta 

memiliki akuntabilitas atas segala tindakan tersebut. Manajemen sekolah diartikan 

sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk kepentingan 

sekolah. Hal-hal yang dilakukan meluputi komponen manusia maupun non manusia. 

Tujuan manajemen sekolah dilakukan untuk membantu pencapaian visi, misi, tujuan 

tahunan dan program-program sekolah.  

Menurut Imron (2011) manajemen sekolah jika dipandang dari sisi sebagai 

suatu ilmu, merupakan aplikasi dari ilmu administrasi dalam bidang pendidikan karena 

keduanya sudah memenuhi syarat sebagai suatu ilmu. Sedangkan jika dipandang 

sebagai suatu seni, maka para pengelola sekolah dapat memerankan peranannya 

sebagai pemimpin yang mampu mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk bekerja 
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sama (guru-siswa, kepala sekolah-guru atau pegawai administrasi, dan seterusnya). 

Selain itu, jika dipandang sebagai suatu proses kegiatan maka setiap orang yang terlibat 

dalam proses kerja sama dalam bidang persekolahan harus dapat melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan fungsi dan perannya secara proporsional (guru-dapat mengajar 

dengan baik, siswa-dapat belajar dengan baik, kepala sekolah-dapat menjadi pemimpin 

yang bijak dan seterusnya). 

2. Tujuan Manajemen Sekolah 

Menurut Marini, (2014) tujuan utama penerapan manajemen sekolah adalah 

untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan di 

sekolah, dengan adanya wewenang yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolah untuk 

mengelola urusannya sendiri. Sedangkan menurut Muhaimin (2010) tujuan manajemen 

sekolah adalah peningkatan efisiensi, peningkatan mutu, dan peningkatan pemerataan. 

Ketiga tujuan tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Peningkatan efisiensi,  

Dapat diperoleh melalui kebebasan mengelola sumber daya keterlibatan 

masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. 

b. Peningkatan mutu,  

Dapat dilakukan melalui keterlibatan orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas 

pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala 

sekolah. 

c. Peningkatan pemerataan,  

Dapat diperoleh melalui peningkatan keterlibatan masyarakat yang 

memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. 

Kemdikbud (1999) menjelaskan tujuan manajemen sekolah adalah untuk 

memberdayakan sekolah melalui pemberian kekuasaan kepada sekolah dan mendorong 

sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif, yaitu: 

a) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah untuk 

mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. 

b) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat untuk penyelenggaraan 

pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama 

c) Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat dan 

pemerintah tentang mutu sekolah.  
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d) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang 

akan dicapai. 

Manajemen sekolah juga bertujuan untuk memberdayakan sekolah. 

Pemberdayaan tersebut terutama untuk memberdayakan sumber daya manusia, seperti 

kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa dan masyarakat sekitarnya. 

Pemberdayaan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pemberian kewenangan, 

fleksibilitas, dan pemberian tanggung jawab untuk memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan. 

Tujuan manajemen sekolah menurut Kompri (2014) adalah untuk mewujudkan 

tata kerja yang lebih baik dalam empat hal, yaitu: 

a. Meningkatkan efesiensi penggunaan sumber daya organisasi sekolah.  

b. Meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah.  

c. Memunculkan gagasan-gagasan baru dalam implementasi kurikulum, penggunaan 

teknologi pembelajaran, dan pemanfaatan sumber-sumber belajar. 

d. Meningkatkan mutu partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.  

Tujuan utama penerapan manajemen sekolah pada intinya adalah untuk 

menyeimbangkan struktur kewenangan antara sekolah, pemerintah daerah 

pelaksanaan proses dan pusat sehingga manajemen menjadi lebih efisien. Kewenangan 

terhadap pembelajaran diberikan kepada unit yang paling dekat dengan pelaksanaan 

proses pembelajaran itu sendiri, yaitu sekolah. Selain itu, tujuan manajemen sekolah 

juga untuk memberdayakan sekolah agar sekolah dapat melayani masyarakat secara 

maksimal sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut. Manajemen sekolah juga 

bertujuan untuk tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, tidak terjadi 

pemborosan waktu, tenaga maupun uang dan yang lainnya. Tujuan lainnya yaitu agar 

lulusannya mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan di masyarakat. Selain ketiga 

tujuan tersebut, tujuan manajemen sekolah juga untuk menciptakan kepuasan kerja 

pada setiap anggota warga sekolah. 

3. Fungsi Manajemen Sekolah 

Manajemen sekolah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada 

sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab. Adanya kekuasaan yang bertanggung 

jawab mengenai pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi manajemen 

sekolah sesuai dengan keadaan sekolah tersebut.  Sekolah dapat meningkatkan 

kesejahteraan pada guru sehingga guru dapat lebih berkonsentrasi dengan tugas yang 
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diberikan. Selain itu, kebebasan untuk mengelola sumber daya dan menyertakan 

partisipasi masyarakat dapat mendorong profesionalisme kepala sekolah sesuai 

perannya sebagai pengelola maupun pemimpin sekolah.  

Manajemen sekolah juga memberikan kesempatan kepada sekolah untuk 

menyusun kurikulum (mulok), guru didorong untuk berinovasi, dengan melakukan 

eksperimentasi-eksperimentasi di lingkungan sekolahnya. Manajemen Sekolah 

mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di 

sekolah. Melalui penyusunan kurikulum elektif, rasa tanggap sekolah terhadap 

kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan 

tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah. Manajemen Sekolah menekankan 

keterlibatan maksimal dari berbagai pihak, seperti staf, orang tua, peserta didik, dan 

masyarakat yang lebih luas dalam perumusan-perumusan keputusan tentang 

pendidikan. Kesempatan keikutsertaan pihak-pihak tersebut dapat meningkatkan 

komitmen mereka terhadap sekolah. Selanjutnya, aspek-aspek tersebut akhirnya akan 

mendukung efektivitas dalam pencapaian tujuan sekolah. Adanya kontrol dari 

masyarakat dan monitoring dari pemerintah, pengelolaan sekolah menjadi lebih 

akuntabel, transparan, egaliter dan demokratis, serta menghapuskan monopoli dalam 

pendidikan.  

Adapun fungsi manajemen sekolah yang berhubungan degan pekerjaan sekolah 

diklasifikasikan berdasarkan wujud masalahnya dan kegiatan manajemen dan 

kepemimpinannya. Fungsi manajemen sekolah berdasarkan wujud masalahnya terdiri 

dari bidang substansi dan manajemen sekolah, yaitu: 

1) Perencanaan 

Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan tujuan yang 

hendak dicapai dan cara mencapai tujuan tersebut. 

2) Pengorganisasian 

Pengorganisasian yang dimaksud merupakan tindakan untuk mengusahakan 

hubungan yang efektif antar individu, sehingga pekerjaan lebih efisien dan 

mendapatkan kepuasan pribadi dalam melakukan tugas-tugas tertentu maupun 

kondisi lingkungan tertentu untuk mencapai sasaran. 
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3) Pelaksanaan 

Implementasi atau tindak lanjut dari perencanaan dan pengorganisasian yang sudah 

dilakukan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam 

perencanaan. 

4) Pengawasan 

Pengawasan atau yang sering disebut controlling merupakan fungsi manajemen 

yang sangat penting agar kegiatan manajemen sekolah dapat berjalan efektif. 

5) Evaluasi 

Penilaian atas implementasi yang dilakukan, apakah sesuai dengan yang sudah 

ditetapkan dalam perencanaan atau tidak, serta apakah hasilnya sesuai dengan yang 

ditargetkan atau tidak, kemudian ditentukan langkah selanjutnya yang harus 

dilakukan. 

Adapun fungsi dari manajemen sekolah berdasarkan kegiatan manajemen dan 

kepemimpinannya, dapat dilihat berdasarkan keterampilan pengelola atau pemimpin 

untuk mengajak, mempengaruhi, dan mengatur hubungan dengan orang lain untuk 

melakukan kerjasama demi tercapainya tujuan. 

 Fungsi manajemen sekolah berdasarkan bentuk masalahnya terdiri dari bidang-

bidang substansi dan manajemen sekolah. Menurut Andang (2014) masalah-masalah 

yang merupakan bidang manajemen sekolah terdiri dari: 

a. Bidang pengajaran atau lebih luas disebut kurikulum 

b. Bidang kesiswaan 

c. Bidang personalia 

d. Bidang keuangan 

e. Bidang sarana 

f. Bidang prasarana 

g. Bidang hubungan sekolah dengan masyarakat (humas) 

h. Bidang lingkungan sekolah 

4. Prinsip-prinsip Manajemen Sekolah 

Teori yang digunakan manajemen sekolah untuk mengelola sekolah didasarkan 

pada empat prinsip, yaitu prinsip ekuifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip sistem 

pengelolaan mandiri, dan prinsip inisiatif sumber daya manusia.  
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a. Prinsip Ekuifinalitas (Principle of Equifinality).  

Prinsip ini menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga 

sekolah menurut kondisi mereka masing-masing. 

b. Prinsip Desentralisasi (Principle of Decentralization).  

Prinsip desentralisasi dalam pengelolaan sekolah karena permasalahan 

pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks.   

c. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (Principle of Self-Managing System).  

Prinsip penyelesaian permasalahan sekolah secara mandiri karena adanya 

pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dan kewenangan tertentu pada 

tingkat sekolah. 

d. Prinsip Inisiatif Manusia (Principle of Human Initiative).  

Prinsip untuk membangun lingkungan sekolah yang sesuai untuk warga sekolah 

agar dapat beraktivitas dengan baik dan mengembangkan potensinya. 

 

Sedangkan menurut Barnawi dan Arifin (2015) prinsip-prinsip yang perlu 

diperhatikan dalam mengimplementasikan manajemen sekolah antara lain sebagai 

berikut: 

a. Komitmen,  

Merupakan komitmen kepala sekolah dan seluruh warga sekolah untuk 

memajukan sekolah.  

b. Kesiapan,  

Merupakan kesiapan fisik dan mental semua warga sekolah dalam menjaga 

nama baik sekolah. 

c. Keterlibatan,  

Merupakan keterlibatan semua stakeholders sekolah dalam mewujudkan 

pendidikan yang efektif. 

d. Kelembagaan,  

Yaitu lembaga sekolah sebagai unit terpenting bagi pendidikan yang efektif.  

e. Keputusan,  

Yaitu semua keputusan sekolah yang dibuat oleh stakeholders sekolah yang 

benar-benar mengerti tentang pendidikan.  
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f. Kesadaran,  

Merupakan kesadaran seluruh warga sekolah untuk membantu dalam 

pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum.  

g. Kemandirian,  

Yaitu otonomi sekolah dalam membuat keputusan pengalokasian dana.  

h. Ketahanan,  

Yaitu daya tahan sekolah dalam mengatasi perubahan yang terjadi dimasyarakat 

dan memengaruhi kegiatan pembelajaran disekolah.  

5. Ruang Lingkup Manajemen Sekolah 

Ruang lingkup manajemen sekolah meliputi: 

a. Manajemen kurikulum  

 Manajemen kurikulum suatu sekolah dilakukan melalui empat tahap, yaitu:  

1) Perencanaan 

2) Pengorganisasian dan koordinasi 

3) Pelaksanaan, dan 

4) Pengendalian.  

b. Manajemen Kesiswaan  

Manajemen kesiswaan memiliki tujuan untuk mengatur segala kegiatan dalam 

bidang kesiswaan, yang dilakukan melalui penerapan empat prinsip dasar, yaitu: 

1) Siswa harus diperlakukan sebagai subyek dan bukan obyek. 

2) Siswa diberikan wahana kegiatan yang beragam, sehingga setiap siswa 

memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. 

3) Memotivasi siswa melalui kegiatan pembelajaran yang membuat siswa 

menyenangi apa yang diajarkan. 

4) Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi 

juga ranah afektif, dan psikomotor.  

c. Manajemen Personalia  

Dilakukan dengan menerapkan empat prinsip dasar, yaitu: 

1) Dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen 

paling berharga 

2) Sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik, 

sehingga mendukung tujuan institusional 
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M 

3) Kultur dan suasana organisasi di sekolah, serta perilaku manajerial sekolah 

sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah, dan  

4) Manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap 

warga dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan 

sekolah.  

d. Manajemen Keuangan  

Pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam mengelola keuangan sekolah, melalui 

akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan baik yang bersumber 

pemerintah, masyarakat dan sumber-sumber lainnya.  

e. Manajemen Lingkungan Sekolah  

Pengelolaan komponen fisik, sosial, dan akademis lingkungan sekolah dengan 

menerapkan prinsip-prinsip manajemen, sehingga terwujud lingkungan sekolah 

yang aman, sehat, nyaman dan menyenangkan. 

f. Manajemen Layanan Khusus  

 Manajemen layanan khusus yang dimaksud adalah manajemen perpustakaan, 

kesehatan, keamanan, dan kenyamanan sekolah.  

 

C. Manajemen Mutu Sekolah 

1. Pengertian Mutu 

utu secara umum adalah gambaran secara menyeluruh dari bidang atau 

jasa yang menunjukkan kemampuan bidang atau jasa tersebut untuk 

memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Berdasarkan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia “mutu” berarti karat. Baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau 

derajat (kepandaian, kecerdasan).  Mutu didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis 

yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. Lebih lanjut dijelaskan mutu adalah harapan tentang 

daya guna fungsional. Sebuah produk atau layanan dikatakan bermutu jika dapat 

memenuhi harapan-harapan dan syarat-syarat dari pihak yang membeli atau 

menggunakannya. 

Mutu atau kualitas memiliki definisi yang bervariasi dari yang konvensional 

sampai yang lebih strategik. Definisi konvensional dari kualitas biasanya 

menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti: performansi 
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(performance), keandalan (reliability), mudah dalam menggunakan (easy of use), 

estetika (esthetic) dan sebagainya. Definisi strategik dari mutu adalah suatu yang 

mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of 

customers). Gaspersz kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu 

produk yang menunjang kemampuanya untuk memuaskan kebutuhan yang 

dispesifikkan atau ditetapkan. 

2. Mutu Pendidikan 

Secara umum pengertian mutu dalam bidang pendidikan mencakup input, 

proses, dan atau output pendidikan. Pendidikan yang bermutu bukan sesuatu yang 

terjadi dengan sendirinya, hal tersebut merupakan hasil dari suatu proses pendidikan 

yang berjalan dengan efektif dan efesien.  Saputra (2016) menjelaskan bahwa mutu 

pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif 

untuk meningkatkan nilai tambah faktor input agar menghasilkan out put yang setinggi-

tingginya. 

Mutu dalam pendidikan mengacu pada dua hal, yaitu proses pendidikan dan hasil 

pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu dapat dilihat dari berbagai input, seperti; 

bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai 

kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi, dan sarana prasarana serta 

sumber daya lainnya. Selain itu, penciptaan suasana yang kondusif juga merupakan 

bagian dari proses pendidikan yang dapat mengembangkan mutu pendidikan. 

Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut 

atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik 

antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks 

kurikuler maupun ekstra kurikuler, baik dalam lingkup subtansi yang akademis 

maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. 

 Istilah manajemen mutu dalam pendidikan sering disebut sebagai Total Quality 

Manajement (TQM), adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus menerus, 

yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan 

dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelangganya, saat ini dan 

untuk masa yang akan dating (Barnawi & Arifin, 2018). Definisi tersebut menjelaskan 

bahwa manajemen mutu menekankan pada dua konsep utama, yaitu: 
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1) Sebagai suatu filosofi dari perbaikan terus menerus (continous improvement),  

2) Berhubungan dengan alat-alat dan teknik seperti "brainstorming" dan "force field 

analysis" (analisis kekuatan lapangan), yang digunakan untuk perbaikan kualitas 

untuk mencapai kebutuhan dan harapan masyarakat. 

 Standar mutu pendidikan di Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah 

No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan 

adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. 

Standar mutu tersebut teridiri dari 8 standar, yaitu: 

1. Standar Kompetensi Lulusan,  

Kriteria yang berhubungan dengan kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

2. Standar Isi,  

Kriteria yang berhubungan dengan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi 

untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

3. Standar Proses,  

Kriteria yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan 

pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. 

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,  

Kriteria yang berhubungan dengan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

5. Standar Sarana dan Prasarana,  

Kriteria yang berhubungan dengan sarana dan prasarana untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran yang efektif. 

6. Standar Pengelolaan,  

Kriteria yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

kegiatan pendidikan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan 

pendidikan. 

7. Standar Pembiayaan,  

Kriteria yang berhungan dengan komponen dan besarnya biaya operasional 

satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. 

8. Standar Penilaian Pendidikan,  

Kriteria yang berhubungan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian 

hasil belajar peserta didik. 
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Dalam perspektif peningkatan mutu, manajemen pendidikan dapat dipandang 

sebagai suatu strategi dalam meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. 

Namun, tidak berarti pendidikan dapat diperlakukan sebagai barang dagangan, karena 

pendidikan bersendikan nilai-nilai kemanusiaan melalui aktivitas belajar mengajar. 

Maka pengelolaan pendidikan yaitu memanusiakan manusia sebagai individu yang 

bermartabat, bermoral, bertaqwa, serta bertanggung jawab untuk dirinya, masyarakat, 

dan bangsanya. 

3. Konsep Mutu Sekolah 

Sekolah yang berorientasi untuk mengembangkan mutunya dituntut untuk terus 

membuat suatu inovasi dan mengondisikan dirinya sebagai lembaga atau organisasi 

pembelajar yang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Salah satu cara untuk 

mengetahui bermutu atau tidaknya sebuah sekolah, dapat dilihat dari beberapa kondisi 

berikut, yaitu:  

1) Lingkungan kelas yang suportif dan hangat.  

2) Siswa mengerjakan tugas-tugas yang bermanfaat.  

3) Siswa mengerjakan sesuatu yang terbaik dari apa yang dapat mereka lakukan.   

4) Siswa mengevaluasi karyanya dan memperbaikinya.   

 

 

Merujuk pada pemikiran Sallis (2008) mengidentifikasi beberapa karakteristik 

dari sekolah bermutu, yaitu 

a) Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. 

b) Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul, dengan 

komitmen untuk bekerja secara benar dari awal. 

c) Sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusianya, sehingga terhindar dari 

berbagai “kerusakan psikologis” yang sangat sulit memperbaikinya. 
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d) Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, 

tenaga akademik, maupun tenaga administratif. 

e) Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk 

mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat 

benar pada masa berikutnya. 

f) Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik 

untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. 

g) Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai 

dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya. 

h) Sekolah mendorong orang dipandang memiliki kreativitas, mampu menciptakan 

kualitas dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas. 

i) Sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk kejelasan 

arah kerja secara vertikal dan horizontal. 

j) Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas. 

k) Sekolah memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan 

untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut. 

l) Sekolah memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja. 

m)  Sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus menerus sebagai suatu 

keharusan 

Selain itu, Sood (2003) menambahkan ciri-ciri dari sebuah sekolah bermutu 

adalah sekolah adalah sebagai berikut: 

1) Sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. 

2)   Lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan 

seluruh warga sekolah. 

3) Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. 

4) Penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. 

5) Pendelegasian wewenang yang jelas. 

6) Dukungan masyarakat sekitar. 

7) Sekolah memiliki rancangan program yang jelas. 

8) Sekolah memiliki fokus sistemnya tersendiri. 

9) Siswa diberi tanggung jawab. 

10) Guru menerapkan strategi pembelajaran inovatif. 

11) Evaluasi yang berkelanjutan. 
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12) Kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lain. 

13) Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan siswa. 

Sehubungan dengan upaya peningkatan mutu, terdapat lima kekuatan pokok 

yang dapat mendorong sekolah mencapai “mutu” pendidikan yang diharapakan yaitu: 

a. Kepemimpinan sekolah 

Kepemimpinan sekolah yaitu pihak penyelenggara dan pengelola sekolah atau 

kepala sekolah, yang dapat melaksanakan fungsinya secara efektif, diantaranya 

mampu memimpin, memahami prinsip pendidikan, serta berwawasan mutu.  

b. Desain/standar yang tepat,  

Kurikulum dan perangkat pendidikan harus memenuhi standar mutu yang sesuai 

dengan harapan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan. Desain/standar 

kurikulum harus selalu disesuaikan dengan kedinamisan tuntutan kebutuhan 

masyarakat agar sekolah selalu tampil unggul. 

c. Sistem yang berjalan efektif,  

Pelaksanaan birokrasi yang sesuai dengan ketentuan, peraturan, prosedur, dan 

kriteria yang dilakukan secara tertib, konsisten, dan konsekuen sesuai 

desain/standarnya.  

d. Partisipasi warga sekolah,  

Keterlibatan semua warga sekolah dalam kegiatan di sekolah secara bertanggung 

jawab demi tercapainya kelancaran kegiatan pembelajaran disekolah.  

e. Lingkungan yang kondusif  

Mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, sehat, nyaman dan menyenangkan 

sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan.  

Langkah-langkah penerapan manajemen mutu sekolah, melalui:  

a) Penyusunan basis data dan profil sekolah dengan lebih akurat, valid dan 

sistematis.  

b) Melakukan evaluasi diri (self assessment) untuk menganalisa kekuatan dan 

kelemahan sumber daya sekolah.  

c) Berdasarkan analisis tersebut, sekolah mengidentifikasi kebutuhan sekolah 

dan merumuskan visi dan misi sekolah untuk menyelenggarakan proses 

pendidikan yang bermutu.   



 

57 
 

d) Berangkat dari visi, misi, dan tujuan peningkatan mutu sekolah, kemudian 

disusun program jangka panjang atau jangka pendek (tahunan, termasuk 

anggarannya) secara partisipatif. 

Manfaat penerapan program peningkatan mutu pendidikan secara 

berkelanjutan, yaitu: 

a. Fokus sasaran akan lebih jelas, dengan tujuan dan standar yang jelas 

b. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan lainnya akan lebih efektif, 

terhindar dari adanya kesalahan-kesalahan 

c. Mengurangi pemborosan waktu, tenaga, dan biaya 

d. Menghasilkan lulusan yang memenuhi standar/bermutu 

e. Nama baik sekolah dan kepercayaan masyarakat meningkat 

f. Kesejahteraan warga sekolah meningkat.  

Beberapa dimensi mutu sekolah dapat dijadikan sebagai dasar pengukuran 

diantaranya adalah: 

a) Sekolah melaksanakan kegiatan sesuai fungsinya sebagai lembaga pendidikan.  

b) Sekolah memiliki nilai kelebihan/keunggulan, terpercaya sebagai sekolah yang 

baik dengan menghasilkan tamatan bermutu. 

c) Memiliki sarana prasarana yang memenuhi standar. 

d) Kondisi sekolah yang nyaman dan menyenangkan, penampilan fisik dan kegiatan 

sekolah yang menarik, dan profil sekolah yang mengesankan. 
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L 

BAB V 

KONSEP DASAR  

MANAJEMEN LINGKUNGAN SEKOLAH 

 

 

A. Konsep Dasar Lingkungan Sekolah 

ingkungan sekolah merupakan bagian dari lingkungan pendidikan, yaitu 

sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran pada tingkat pendidikan 

dasar hingga pendidikan menengah. Menurut Cheng and Cheung (2004), 

“educational environment influences how, why and what students learn”. Lingkungan 

disekolah mempengaruhi bagaimana siswa belajar, mengapa siswa belajar, dan apa 

yang siswa pelajari. Lingkungan sekolah sebagai tempat seseorang memperoleh 

pendidikan mempengaruhi siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Besar 

kecilnya pengaruh lingkungan sekolah terhadap siswa bergantung kepada bagaimana 

penerimaan siswa terhadap lingkungan sekitarnya.  

 

 

 

Lingkungan sekolah dapat didefinisikan sebagai seperangkat fitur internal yang 

membedakan antara satu organisasi sekolah dengan organisasi sekolah lainnya, yang 

memengaruhi perilaku seluruh warga sekolah dan memainkan peranan penting dalam 

kegiatan disekolah (Yang, et al., 2016). Lingkungan sekolah juga mengacu pada sistem 

nilai, keyakinan, norma dan peraturan yang diterima dan dilaksanakan dengan 

kesadaran penuh oleh seluruh warga sekolah. Moore mendefinisikan lingkungan 

sekolah sebagai sistem hierarkis dengan banyak sub sistem seperti kepemimpinan 

sekolah, drainase, ruang kelas, papan tulis, komplek sekolah, sanitasi, toilet dan urinal, 
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ruang guru, fasilitas duduk, materi pengajaran dan pembelajaran, gaya kepemimpinan 

kepala sekolah, pemantauan dan evaluasi, serta masyarakat.   

Lingkungan sekolah adalah seluruh komponen fisik, sosial dan akademis yang 

berada disekitar aktivitas kegiatan pembelajaran yang berperan besar dalam 

pencapaian tujuan sekolah. Lingkungan sekolah meliputi lingkungan fisik, lingkungan 

sosial dan lingkungan akademis. Ketiga lingkungan ini saling mempengaruhi. 

Lingkungan fisik sekolah berupa sarana, prasarana, dan kondisi disekitar sekolah.  

Sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi ruang kelas, perpustakaan, 

laboratorium, peralatan dan media pembelajaran yang memadai, serta kondisi disekitar 

sekolah yang kondusif, diyakini dapat membawa siswa pada proses pembelajaran yang 

efektif.   

Sementara kondisi relasi antara seluruh warga sekolah dikategorikan sebagai 

lingkungan sosial sekolah. Lingkungan sosial berhubungan dengan pola interaksi dan 

komunikasi antar warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah secara umum, 

contohnya keakraban yang proporsional antara guru dengan kepala sekolah, guru 

dengan guru, guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa dalam proses 

pembelajaran disekolah yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sementara itu, 

lingkungan akademis sekolah merupakan suasana akademis yang diciptakan dikalangan 

warga sekolah untuk membangun kepribadian ilmiah, mewujudkan perilaku saling 

asah, saling asih dan saling asuh serta sikap yang menjunjung tinggi etika akademik. 

Lingkungan akademis sekolah dapat dirasakan dan dilihat dari iklim dan budaya 

sekolah. Iklim sekolah lebih merupakan kondisi yang dirasakan oleh seluruh warga 

sekolah akibat manajemen lingkungan sekolah. Sedangkan budaya sekolah merupakan 

sistem nilai bersama yang dijadikan pedoman bersikap dan berperilaku bagi seluruh 

warga sekolah. 

Lingkungan sekolah adalah komponen penting dari keberadaan sekolah yang 

dapat mempromosikan aspek-aspek keamanan, kesehatan, dan kenyamanan dalam 

melakukan aktifitas pembelajaran.  Lingkungan sekolah harus digambarkan sebagai 

tempat yang paling tepat untuk berlangsungnya proses pengembangan fisik dan mental 

seluruh warga sekolah.  Lingkungan sekolah yang positif didefinisikan sebagai kondisi 

sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai, ruang kelas yang dikelola dengan baik, 

relasi antar seluruh warga sekolah yang harmonis dan kebijakan disiplin yang jelas dan 

adil. Lingkungan sekolah yang kondusif bagi tercapainya mutu pendidikan juga ditandai 
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oleh situasi kondisi (iklim sekolah) yang aman, sehat dan nyaman. Lebih lanjut, 

lingkungan sekolah dikatakan bersifat positif apabila dapat memberikan pengaruh yang 

sejalan dengan tujuan pendidikan. Sebaliknya, lingkungan sekolah dapat bersifat negatif 

apabila berpengaruh secara kontradiktif dengan tujuan pendidikan. Lingkungan sekolah 

yang buruk telah ditemukan di antara faktor-faktor yang menghambat efektivitas 

proses pembelajaran.  

Lingkungan sekolah telah lama dipahami untuk memengaruhi efikasi diri guru di 

sekolah, semangat guru, pengembangan profesional, komitmen guru, dan retensi guru. 

Pengukuran terhadap lingkungan pendidikan meliputi pengukuran terhadap dukungan 

administratif, otonomi dan kolegialitas, dan komitmen guru terhadap organisasi.  

Lingkungan sekolah memberikan dampak pada pengalaman dan hasil belajar seseorang 

karena lingkungan sekolah memengaruhi proses belajar dan perkembangan mental 

siswa. Lingkungan sekolah sebagai faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan 

antusiasme siswa untuk belajar (Tope, 2013).  

Beberapa fungsi yang melekat pada lingkungan sekolah, yaitu: 

a. Membantu seluruh warga sekolah dalam berinteraksi disekolah.  

b. Mengajarkan kepada seluruh warga sekolah mengenai tingkah laku umum yang 

berlaku dimasyarakat. 

c. Mempersiapkan warga sekolah untuk berinteraksi dilingkungan masyarakat. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah 

adalah semua hal baik aspek fisik, sosial dan akademis yang ada disekolah yang 

berpengaruh terhadap kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual seluruh warga 

sekolah yang berperan besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Meskipun 

lingkungan sekolah tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan seorang anak, 

namun terlepas dari itu, lingkungan sekolah menjadi faktor yang pengaruhnya sangat 

menentukan terhadap proses perkembangan seorang anak. 

 

B. Manajemen Lingkungan Sekolah 

anajemen lingkungan sekolah adalah proses pengelolaan semua unsur fisik, 

sosial dan akademis yang memengaruhi proses pembelajaran disekolah 

dengan menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengawasan. Manajemen lingkungan sekolah adalah bagian dari manajemen 

sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan sekolah secara 
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berkelanjutan dan mencapai tujuan pendidikan. Mutu lingkungan sekolah ditandai 

dengan terwujudnya kegiatan pembelajaran akademis dan non akademis yang aman, 

sehat dan nyaman bagi seluruh warga sekolah.  

Manajemen lingkungan sekolah juga dimaksudkan untuk menciptakan dan 

memelihara keteraturan dalam beraktifitas disekolah. Ada banyak manfaat yang akan 

diperoleh dari sebuah proses manajemen lingkungan sekolah yang efektif, diantaranya: 

1) Siswa senang menghabiskan waktu lebih banyak untuk belajar disekolah. 

2) Mengurangi aktifitas yang tidak sejalan dengan tujuan pendidikan. 

3) Mencegah murid mengalami masalah akademik. 

4) Mewujudkan situasi dan kondisi sekolah sebagai lingkungan belajar yang 

memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 

5) Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya 

interaksi belajar mengajar secara efektif. 

6) Menyediakan dan mengatur sarana belajar yang mendukung dan memungkinkan 

siswa belajar sesuai dengan aspek fisik, sosial, emosional, dan intelektual siswa. 

7) Membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan 

sifat-sifat individualnya. 

Salah satu dari tujuan manajemen lingkungan sekolah adalah mewujudkan 

lingkungan sekolah yang kondusif.  Sebuah sekolah dikatakan memiliki lingkungan 

sekolah yang kondusif ketika seluruh elemen yang ada di dalam sistem pembelajaran 

disekolah berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu:  

1. Guru/Pengajar 

Berfungsi sebagai tenaga pengajar, dan merupakan elemen yang sangat krusial 

dalam suatu proses pembelajaran. Suatu kegiatan pembelajaran tidak dapat 

berlangsung tanpa adanya guru/ pendidik. Sekolah memerlukan tenaga pengajar 

yang berkompeten dalam bidangnya demi menunjang kualitas pembelajaran yang 

bermutu. 

2. Siswa/Pembelajar 

Suatu kegiatan belajar-mengajar tidak dapat berlangsung tanpa adanya 

pembelajar. Dalam proses pembelajaran semua elemen saling berkaitan satu sama 

lain, guru tidak dapat menuangkan pemikiran dan materi pembelajaran jika tidak 

ada siswa yang ikut andil dalam suatu pembelajaran. Peran pembelajar disini 
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sangat krusial, dimana dibutuhkan pembelajar yang antusias, aktif dalam 

pembelajaran sehingga menimbulkan suasana pembelajaran yang menyenangkan.  

3. Manajemen 

Suatu lembaga tidak dapat berjalan dengan semestinya jika tidak ada yang 

mengelola dan mengambil keputusaan. Diperlukan banyak keputusan yang harus 

diambil, tanpa manajemen, suatu kelembagaan tidak memiliki prinsip, tujuan, visi 

dan misi, sehingga dapat mengakibatkan suatu kegiatan pembelajaran tidak 

memiliki arah tujuan yang pasti. 

4. Sarana dan prasarana 

Dalam suatu lembaga pendidikan diperlukan sarana dan prasarana untuk 

menunjang proses pembelajaran. Sarana prasarana yang memadai sangat 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang bermutu.  

Semua elemen sekolah tersebut sebagai suatu sistem lingkungan sekolah yang 

sangat penting bagi berlangsungnya sebuah proses pembelajaran. Semua elemen 

tersebut saling berkaitan dalam keberhasilan proses pembelajaran. Kepala sekolah 

memiliki peran strategis dalam mengelola elemen-elemen tersebut agar sesuai dengan 

fungsi dan peran yang sudah ditentukan. Di samping elemen-elemen tersebut di atas, 

manajemen lingkungan sekolah seyogyanya juga memperhatikan komponen-komponen 

yang turut memengaruhi efektivitas manajemen lingkungan sekolah dalam 

mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif.  

Dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif, peran dari komponen 

yaitu input (masukan), process (proses), dan output (keluaran) pada manajemen 

lingkungan sekolah sangat besar. Komponen-komponen tersebut diharapkan dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu:  

1) Input (masukan), 

Input merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk 

menjalankan proses belajar mengajar yang baik dan menghasilkan output yang 

diharapkan. Input dari sebuah lingkungan sekolah yang kondusif adalah calon warga 

sekolah yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh 

pihak sekolah.  Input ini dapat diperoleh dari proses seleksi terhadap calon warga 

sekolah yang akan masuk kesekolah. Seleksi ini dapat mengeliminir calon warga 

sekolah yang tidak diharapkan atau yang berpotensi menganggu proses ketertiban 
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sekolah. Seleksi dapat berupa berbagai macam jenis tes, wawancara maupun 

background check.   

2) Process (Proses) 

Proses merupakan kegiatan atau rutinitas aktifitas yang dilakukan di sekolah 

yang diperlukan untuk membentuk Input (masukan) agar sesuai dengan output 

(keluaran) yang diharapkan. Proses dari sebuah lingkungan sekolah yang kondusif 

merupakan pembentukan atau lebih tepatnya pembinaan input melalui sebuah proses 

pembelajaran dikelas. Pembinaan juga dapat dilakukan melalui berbagai program dan 

kegiatan yang dilakukan disekolah baik yang bersifat akademik maupun non akademik. 

Semua proses pembinaan tersebut harus mengacu pada peraturan dan kebijakan yang 

sudah ditetapkan dan disepakati serta memberikan sangsi yang tegas bagi yang 

melakukan pelanggaran.  

3) Output (Keluaran) 

Output dari suatu proses pembelajaran selalu fokus pada prestasi siswa, baik 

secara kuantitas maupun kualitas. Output dapat dikatakan bermutu jika siswa memiliki 

kompetensi tinggi, memiliki prestasi akademik atau non-akademik dan mampu 

menyerap ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh tenaga pendidik. Output dari sebuah 

lingkungan sekolah yang kondusif berupa prestasi dan perilaku positif seluruh warga 

sekolah yang dapat meningkatkan mutu sekolah dan menunjang efektivitas dan 

kenyamanan proses pembelajaran disekolah. Perilaku positif ini harus diapresiasi 

melalui sebuah penghargaan yang memadai, sehingga dapat memberikan efek positif 

lanjutan bagi yang bersangkutan dan warga sekolah lainnya. Output dari sebuah 

lingkungan sekolah yang kondusif juga dapat berupa peningkatan mutu sekolah dan 

citra positif sekolah. 

Manajemen lingkungan sekolah dalam konteks ini adalah pengelolaan 

lingkungan sekolah dengan menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan pada komponen input, proses dan output pada kegiatan 

pembelajaran di sekolah. 

Tahap perencanaan pada manajemen lingkungan sekolah dapat diawali dari 

adanya kebijakan jajaran pimpinan sekolah (kepala sekolah) tentang implementasi visi 

misi sekolah dalam sebuah program konkrit yang menjadi tanggungjawab dan 

melibatkan seluruh warga sekolah. Langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan 

kebijakan tersebut kepada guru dan staf administrasi sekolah. Tahap perencanaan juga 
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sudah mulai mendiskusikan dan menentukan program dan kegiatan yang akan 

dijalankan, waktu pelaksanaannya serta anggaran yang dibutuhkan.  

 Tahap pengorganisasian pada manajemen lingkungan sekolah dilakukan dengan 

membentuk struktur organisasi pengelolaan mutu lingkungan sekolah berkelanjutan 

yang terdiri dari unsur kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan perwakilan siswa 

(jika dimungkinkan). Pembentukan struktur organisasi pengelolaan lingkungan sekolah 

dimaksudkan untuk menentukan orang-orang yang bertanggungjawab secara langsung 

dalam program pengelolaan lingkungan sekolah beserta tugas-tugas yang harus 

dijalankannya. Pada tahap pengorganisasian ini juga sudah mulai dikomunikasikan dan 

disosialisasikan program dan kegiatan pengelolaan mutu lingkungan sekolah kepada 

seluruh warga sekolah. 

Tahap pelaksanaan pada manajemen lingkungan sekolah mengacu pada rentang 

waktu selama proses aktifitas seluruh warga sekolah disekolah, baik pada saat kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan 

sekolah bisa dilakukan dalam bentuk sebuah program atau kegiatan yang dirancang 

secara khusus maupun yang tidak terprogram. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan 

sekolah dapat dilakukan melalui perilaku positif seluruh warga sekolah dalam 

beraktifitas sehari-hari disekolah. 

Tahap pengawasan pada manajemen lingkungan sekolah dilakukan selama 

proses aktifitas seluruh warga sekolah disekolah, baik pada saat kegiatan pembelajaran 

di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengawasan pengelolaan lingkungan sekolah 

dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Pengawasan terstruktur 

dilakukan pada saat diselenggarakannya program atau kegiatan pengelolaan 

lingkungan sekolah secara khusus. Sementara pengawasan tidak terstruktur dilakukan 

sepanjang kegiatan pembelajaran dan aktifitas disekolah berlangsung. Pengawasan 

dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pengawas program atau 

pengawasan melekat dari seluruh warga sekolah berbasis kesadaran akan pentingnya 

memelihara lingkungan sekolah yang kondusif. 

Aktifitas manajemen lingkungan sekolah juga dapat dikembangkan dengan 

melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan pengelolaan mutu lingkungan 

sekolah. Evaluasi program pengelolaan lingkungan sekolah sangat penting untuk 

dilakukan, karena: 
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a) Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas program yang sudah dijalankan, dilihat 

dari tujuan/target yang tercapai dibandingkan dengan sumber daya (waktu, tenaga, 

biaya) yang sudah dikeluarkan.  

b) Sebagai umpan balik atas program tersebut, apakah akan tetap dilanjutkan atau 

dikembangkan atau diganti dengan yang baru. 

c) Sebagai indikator kinerja sekolah. 

d) Sebagai nilai tambah dan daya saing sekolah. 

 

Ruang lingkup dari manajemen lingkungan sekolah meliputi seluruh unsur yang 

ada disekolah, yang dapat diklasifikasikan menjadi: 

1) Manajemen lingkungan fisik sekolah. 

Manajemen lingkungan fisik sekolah merupakan penerapan prinsip-prinsip 

manajemen pada pengelolaan sarana, prasarana dan lingkungan disekitar sekolah, 

yang berfokus pada: Penataan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan lingkungan 

disekitar sekolah. 

2) Manajemen lingkungan sosial sekolah. 

 Manajemen lingkungan sosial sekolah merupakan penerapan prinsip-prinsip 

manajemen pada pengelolaan relasi/hubungan antar seluruh warga sekolah (kepala 

sekolah dengan guru/staf, guru/staf dengan guru/staf, guru/staf dengan siswa dan 

siswa dengan siswa), yang berfokus pada: Pembinaan interaksi dan komunikasi 

antar seluruh warga sekolah. 

3) Manajemen lingkungan akademis. 

Manajemen lingkungan akademis merupakan penerapan prinsip-prinsip 

manajemen pada pengelolaan suasana akademis disekolah, yang berfokus pada: 

Membangun kepribadian ilmiah, mengembangkan budaya saling asah-asuh-asih, 

dan menjunjung tinggi etika akademis. 

Agar tujuan manajemen lingkungan sekolah yaitu peningkatan mutu lingkungan 

sekolah berkelanjutan dapat tercapai, maka pihak manajemen sekolah termasuk guru 

harus mensosialisasikan program pengelolaan mutu lingkungan sekolah berkelanjutan 

kepada seluruh warga sekolah secara terus menerus. Jika diperlukan, pihak manajemen 

sekolah dapat melakukan tindakan yang tegas berupa pemberian sanksi kepada 

pelanggar peraturan. Penghargaan juga sebaiknya diberikan kepada warga sekolah 

yang dapat memberikan contoh dan menjadi inspirasi bagi warga sekolah lainnya untuk 
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berperilaku positif disekolah. Semua upaya tersebut dimaksudkan agar lingkungan 

sekolah dapat memberikan suasana aman, nyaman dan menyenangkan bagi seluruh 

warga sekolah.  

 

C. Manajemen Sumber Daya Energi dan Air 

nergi telah muncul sebagai sumber daya utama yang berinteraksi secara kritis 

dengan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pembangunan 

berkelanjutan. Pertama, energi telah lama dianggap sebagai kekuatan 

pendorong utama yang mendasari kemajuan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi 

itu sendiri semakin merangsang permintaan terhadap energi. Kedua, produksi dan 

penggunaan energi sangat terkait dengan lingkungan. Ketiga, energi adalah kebutuhan 

dasar manusia yang secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan sosial.  

Meningkatnya permintaan terhadap energi juga dikaitkan dengan perubahan iklim 

global, yang merupakan tantangan terhadap umat manusia. Hal ini memicu dampak 

potensial yang luas dari produksi dan konsumsi energi pada pembangunan 

berkelanjutan. 

Energi dan air saling terhubung secara rumit. Semua sumber energi (termasuk 

listrik) membutuhkan air dalam proses produksinya, seperti: proses pembersihan 

sarana prasarana sekolah, praktek dilaboratorium IPA, budidaya tanaman, menyalakan 

mesin dan peralatan sekolah, dlsb. Energi itu sendiri diperlukan untuk membuat 

sumber daya air tersedia untuk penggunaan dan konsumsi manusia melalui 

pemompaan, transportasi, pengolahan, dan lain sebagainya. Energi dan air merupakan 

komponen biaya operasional sekolah dan merupakan bagian utama yang memberikan 

dampak pada lingkungan sekolah.  

Beberapa sekolah sangat terbebani dengan biaya ini. Sebenarnya lebih dari 20% 

energi terbuang percuma karena pemanfaatan energy yang tidak tepat. Jika dapat 

dilakukan efisiensi dalam penggunaan energy, maka biaya tagihan bahan bakar dapat 

dikurangi hingga 10%. Oleh sebab itu penghematan energi dapat diartikan sebagai 

bagian dari pemanfaatan sumber daya energi untuk penggunaan manusia dengan cara 

yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Konsep pengelolaan air disekolah dapat 

dianggap sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan air.  Ditekankan bahwa air 

bukanlah komoditas komersial, melainkan warisan yang harus dilestarikan. Manusia 

serta makhluk hidup lainnya dan ekosistem membutuhkan air untuk bertahan hidup.  
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Manajemen sumber daya air yang berkelanjutan adalah proses pengelolaan air 

untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi 

mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, baik untuk persediaan air 

maupun untuk lingkungan hidup yang sehat. Pengelolaan air yang berkelanjutan adalah 

pendekatan inovatif untuk pengelolaan air di lingkungan. Ini bertujuan untuk 

mempertimbangkan berbagai masalah yang terkait dengan pengelolaan air, dan 

memaksimalkan potensi manfaat melalui integrasi berbagai komponen. 

Pengelolaan air yang berkelanjutan adalah konsep dimana pembangunan 

ekonomi dan sosial dapat didukung dengan mengoptimalkan pengelolaan dan 

penggunaan air, juga melindungi dan meningkatkan lingkungan (Barrow, 2006). Hal 

tersebut merupakan pendekatan inovatif untuk pengelolaan air dalam lingkungan, yang 

bertujuan untuk mengkoordinasikan berbagai aspek pengelolaan air dan 

memaksimalkan manfaat melalui integrasi berbagai komponen. 

Pengelolaan air yang berkelanjutan dapat memberikan kontribusi kepada 

sekolah dengan memberikan manfaat dalam aspek pendidikan, keuangan, dan 

lingkungan. Penghematan finansial yang dapat diperoleh melalui manajemen air 

terpadu dari biaya sewerage yang lebih rendah dan tagihan air dapat, ketika 

dipertimbangkan secara agregat, membuat langkah-langkah pengelolaan air selanjutnya 

menjadi layak.  

Tujuan utama manajemen sumber daya air disekolah dapat diringkas sebagai 

berikut:  

1. Secara jangka panjang, kualitas dan kuantitas sumber daya air disekolah sebagai 

elemen penting bagi kehidupan warga sekolah dan lingkungan disekitarnya, yang 

harus dijamin ketersediaannya.  
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2. Penggunaan sumber daya air terbarukan (air pam, air minum isi ulang) tidak boleh 

berlebih-lebihan.  

3. Biaya operasional penggunaan sumber daya air disekolah harus proporsional dan 

efisien.  

Langkah pertama dalam mengurangi penggunaan air yang tidak perlu di sekolah 

yaitu: 

a) Memiliki rencana pengelolaan air.  

Rencana pengelolaan air memungkinkan warga sekolah untuk terbiasa dengan 

sistem distribusi air yang melayani sekolah dan area di mana air digunakan 

secara bersama.   

b) Tetapkan pola penggunaan air rata-rata dengan mengambil pembacaan meter 

air secara teratur, di mana dapat diakses dengan mudah dan aman dan simpan 

log semua tanggal dan pembacaannya.  

c) Memeriksa secara berkala, ada tidaknya tambalan basah permanen yang terbukti 

di halaman sekolah. Hal tersebut memungkinkan adanya indikasikan kebocoran 

di bawah tanah. 

d) Buat pengaturan untuk memeriksa meteran, di mana mudah dan aman diakses, 

ketika sekolah tidak digunakan, seharusnya tidak ada konsumsi air saat itu, jika 

meteran mencatat penggunaan maka ada kebocoran di suatu tempat atau sistem 

yang digunakan yang seharusnya tidak, sehingga penyelidikan lebih lanjut 

diperlukan. 

e) Memastikan bahwa tekanan air dan laju aliran diatur pada pengaturan minimum 

yang disyaratkan. 

f) Meminimalkan konsumsi air melalui penggunaan perangkat hemat air, kontrol 

urinoir dan keran jenis tombol, dll.  

g) Memastikan bahwa staf kebersihan menyadari etos konservasi air sekolah dan 

menggunakan ember pel yang tepat, dll, (daripada menjalankan keran secara 

berlebihan). 

h) Mendorong siswa dan staf untuk menghemat air dengan menggunakan keran 

dengan benar dan mematikan keran bila tidak diperlukan.  

i) Meminimalkan penggunaan air di sekolah melalui perubahan perilaku seluruh 

warga sekolah dan menggunakan teknologi hemat air. 
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Manajemen sumber daya energi dan air disekolah juga dapat dilakukan dengan 

mengurangi penggunaan energi dan air di sekolah, melalui beberapa cara berikut ini: 

1. Mengingatkan seluruh warga sekolah untuk mematikan air dan peralatan yang 

menggunakan energi saat tidak digunakan. Mulailah dengan dasar-dasar, seperti 

mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan. Banyak sekolah 

memiliki kelompok 'juara lingkungan', yang memeriksa setiap hari untuk peralatan 

atau lampu yang telah dinyalakan, mematikannya dan memberi tahu staf yang 

bertanggung jawab. 

2. Menggunakan sistem bangunan dengan benar. Menggunakan pemanas atau kontrol 

pencahayaan (lampu listrik) yang ada secara efektif dapat mengurangi pemborosan 

energi, menghemat uang dan mengurangi emisi hingga 40%. 

3. Menggunakan pencahayaan yang hemat energi. Pencahayaan menyumbang sekitar 

setengah dari listrik yang digunakan di sekolah.  

Mengurangi konsumsi listrik dapat dilakukan dengan: 

a. Memasang kontrol pencahayaan, yang seringkali sangat ekonomis. 

b. Mengganti lampu yang gagal dengan yang lebih hemat energi, yang tahan lebih 

lama. 

4. Mengelola penggunaan beban teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

Penggunaan TIK di sekolah berkembang pesat. Listrik yang digunakan oleh TIK 

dapat dikurangi secara signifikan dengan memilih peralatan hemat energi dan 

mengaktifkan fitur manajemen daya. 

5. Mendorong dan menghargai ide dan kegiatan yang akan mengurangi penggunaan 

energi. Banyak skema energi sekolah telah dibuat dan dikelola oleh siswa, 

memanfaatkan antusiasme dan kreativitas mereka sebaik-baiknya. 

Beberapa strategi penyadaran siswa akan penghematan sumber daya energi dan 

air juga dapat dilakukan melalui: 

1) Guru dapat membawa penyadaran akan penghematan sumber daya energi dan air 

ke dalam mata pelajaran yang mereka ajarkan (terutama pelajaran sains atau 

matematika).  

2) Melibatkan siswa dengan pembacaan meter, statistik manajemen energi, dan 

perbandingan data numerik tentang statistik penggunaan air. Hal ini juga akan 

membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan berhitung dan 
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mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang energi dan bagaimana energi 

itu digunakan. 

Dengan pembiasaan, maka akan menumbuhkan kesadaran pada diri siswa, 

sehingga akan  memengaruhi perilaku jangka panjang baik di sekolah maupun di 

rumah.  

 

D. Mutu Lingkungan Sekolah Berkelanjutan 

utu lingkungan sekolah berkelanjutan adalah ukuran untuk menyatakan 

esensi atau nilai berupa standart ideal yang harus dicapai oleh sebuah 

lembaga pendidikan dalam membangun proses pendidikan yang 

berkelanjutan. Mutu lingkungan sekolah berkelanjutan dapat ditinjau dari kemanfaatan 

sekolah bagi seluruh warga sekolah dan seluruh stakeholder sekolah. Mutu lingkungan 

sekolah berkelanjutan merupakan kemampuan sekolah untuk meningkatkan nilai 

tambah melalui optimalisasi proses terhadap faktor input agar menghasilkan output 

yang tinggi dalam jangka panjang (Freiberg, 2005). Nilai tambah berupa peningkatan 

mutu pendidikan yang meliputi mutu lulusan, mutu pengajaran, mutu proses bimbingan 

dan latihan, mutu profesionalisme dan kinerja guru, dan lain-lain. Peningkatan mutu-

mutu tersebut terkait dengan mutu manajerial atau kinerja jajaran pimpinan sekolah. 

Mutu lingkungan sekolah berkelanjutan ditandai dengan terwujudnya 

lingkungan sekolah yang kondusif. Istilah kondusif memiliki arti "tenang" dan 

"mendukung" untuk memberikan hasil yang diinginkan.  Istilah “sekolah kondusif” 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu lembaga atau bangunan 

yang dipakai untuk aktivitas atau kegiatan belajar serta mengajar sesuai dengan jenjang 

pendidikannya (SD, SLTP, SLTA). Lebih lanjut menurut kamus ini, kondusif berarti 

memberi peluang pada hasil yang diinginkan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sekolah kondusif adalah sekolah yang mendukung kegiatan belajar dan mengajar untuk 

memperoleh hasil yang diharapkan.  

Lingkungan sekolah yang kondusif yaitu lingkungan dengan suasana yang 

mendukung terlaksananya proses belajar mengajar yang nyaman dan menyenangkan. 

Suasana belajar yang kondusif memungkinkan siswa dapat memusatkan pikiran dan 

perhatian kepada apa yang sedang dipelajari sehingga dapat memberikan hasil yang 

memuaskan. Lingkungan sekolah yang kondusif harus memiliki pengelolaan kelas yang 

baik, yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan dan mempertahankan kondisi 



 

71 
 

yang optimal bagi terjadinya proses belajar-mengajar dengan cara sebaik mungkin. 

Disinilah peran guru sebagai pendidik untuk menciptakan suasana belajar yang 

mendukung, baik dalam strategi maupun metode penyampaian materi yang menarik. 

Lingkungan sekolah yang kondusif juga tercermin dari keadaan lingkungan di sekitar 

kelas atau sekolah. Suasana belajar yang kondusif akan tercipta apabila didukung 

suasana yang nyaman dan tenteram di sekitar kelas atau sekolah. Lokasi sekolah yang 

berada terlalu dekat dengan keramaian, seperti; pasar, pinggiran jalan raya atau pabrik 

cenderung mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar. Tidak hanya persoalan bunyi, 

bau tak sedap pun dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar.  

Fasilitas sekolah juga turut mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang 

kondusif. sekolah atau kelas yang tidak memiliki fasilitas yang memadai cenderung 

dapat menghambat proses belajar-mengajar. Lingkungan sekolah yang kondusif tidak 

hanya berpijak pada interaksi ilmu pengetahuan oleh rentetan mata pelajaran saja, 

namun juga terkandung dalam nilai-nilai yang menyusun karakter siswa. Lingkungan 

sekolah dipenuhi dengan kepedulian yang terwujud dengan sikap empati dan saling 

menasehati, saling memberitahukan, saling mengingatkan, saling menyayangi dan 

saling melindungi sehingga setiap masalah dapat diatasi cepat dan mudah. 

Lingkungan sekolah kondusif menyangkut penataan sekolah, dengan ciri-ciri 

sbb:  

1. Tata ruang kelas lebih lapang, dalam artian jumlah siswa dalam kelas yang tidak 

melebihi kapasitas standar kelas (kurang lebih 30 siswa). 

2. Kebersihan kelas dan sarana interior kelas yang memadai.  

3. Cara mengajar guru yang lebih mengacu pada kurikulum. 

Lingkungan sekolah yang kondusif juga dapat dilihat dari suasana belajar di 

kelas, yang menggambarkan antusiasme siswa mengikuti proses pembelajaran, yang 

ditandai dengan:  

1) Siswa bersikap proaktif di dalam kelas. 

Pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa (student centered learning). 

Proses pembelajaran diarahkan pada siswa yang aktif mengkonstruksi atau 

membangun sendiri pengetahuannya. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator, 

motivator, dan dinamisator dalam pembelajaran.   

2) Suasana belajar yang demokratis. 



 

72 
 

Suasana pembelajaran yang disetting secara demokratis untuk menciptakan proses 

pembelajaran yang kondusif, berkualitas dan bermakna. Siswa akan merasa nyaman 

untuk menyampaikan pemikirannya secara bebas. Siswa juga diajarkan untuk bisa 

menghargai perbedaan pendapat dengan tidak memaksakan kehendaknya kepada 

siswa lain.  Pengendalian diri dan emosi siswa dibangun sejak dini secara bertahap. 

3) Interaksi serta komunikasi antar warga kelas yang baik dan berkualitas.  

 Suasana kelas dibangun secara harmonis melalui pendekatan komunikasi efektif. 

Kegiatan pembelajaran mendudukkan siswa sebagai subyek didik yang mempunyai 

hak dan tanggung jawab yang sama dalam interaksi pembelajaran. Setiap 

permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran dibahas secara dialogis, 

sehingga mampu mengembangkan pemikiran kritis siswa dalam membahas dan 

menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dengan baik.  
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BAB VI 

MANAJEMEN LINGKUNGAN FISIK SEKOLAH 

 

 

A. Konsep Dasar Lingkungan Fisik Sekolah  

ebelum masuk pada pembahasan tentang lingkungan fisik sekolah, kita harus 

mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan lingkungan sekolah. 

Lingkungan sekolah dapat diklasifikasikan menjadi lingkungan fisik, 

lingkungan sosial dan lingkungan akademis. Pada pembahasan kali ini kita akan 

membahas tentang lingkungan fisik sekolah yang secara garis besar terdiri atas 3 

bagian, yaitu: sarana sekolah, prasarana sekolah, dan kondisi disekitar sekolah.  

 

1. Sarana sekolah 

Sarana sekolah adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan pembelajaran disekolah. Berdasarkan Permendiknas 

No.24 tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-

pindah. Sarana lebih ditujukan kepada benda-benda bergerak, seperti gedung sekolah, 

ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang guru, ruang kepsek, toilet, mushola, 

kantin, meja, kursi, papan tulis, komputer, LCD, dan lain sebagainya. Semua sarana yang 

terdapat di sekolah bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan 

memberikan pelayanan kepada seluruh warga sekolah dalam melangsungkan proses 

pendidikan (Asmendri, 2012).  

Suatu sekolah yang memiliki ruang kelas sedikit, sedangkan jumlah siswa yang 

dimiliki dalam jumlah banyak akan menemukan masalah. Masalah yang dapat timbul 

antara lain, kegiatan belajar mengajar berlangsung kurang kondusif, pengelolaan kelas 

kurang efektif, konflik antar anak sukar dihindari, dan penempatan anak secara 

proporsional sering terabaikan. Kebijakan sekolah yang menerima siswa dalam jumlah 

yang besar melebihi kapasitas kelas adalah tindakan yang cenderung mengabaikan 

aspek kualitas pendidikan. Hal ini harus dihindari bila ingin bersaing dalam 

peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran yang berkualitas, sekolah harus memenuhi hal sbb: 
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a. Memiliki ruang kelas yang memadai. 

b. Meja dan kursi dalam keadaan baik (layak pakai). 

c. Tempat parkir yang memadai. 

d. Memiliki toilet dan kamar mandi yang bersih. 

e. Memiliki laboratorium untuk praktek. 

f. Memiliki lapangan atau aula untuk olah raga. 

g. Memiliki ruang ibadah. 

h. Memiliki ruang kesenian. 

 

Standar sarana dan prasarana untuk sekolah di Indonesia diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Peraturan tersebut yaitu: 

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 

2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 

(SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). 

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 40 Tahun 

2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Luar Biasa. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 

Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), 

dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA), luas minimum lahan dan 

ketentuan sarana dan prasarana dari masing-masing jenjang satuan pendidikan dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/sarana/Permen_24_2007_SarprasSekolahMadrasah.zip
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/sarana/Permen_24_2007_SarprasSekolahMadrasah.zip
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/sarana/Permen_40_Th-2008.zip
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/sarana/Permen_40_Th-2008.zip
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2009/06/Nomor-33-Tahun-2008.pdf
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2009/06/Nomor-33-Tahun-2008.pdf
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/sarana/Permen_24_2007_SarprasSekolahMadrasah.zip
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/sarana/Permen_24_2007_SarprasSekolahMadrasah.zip
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Tabel 6.1.  Luas Minimum Lahan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/ 

Madrasah Ibtidaiyah 

 

Sumber: Permendiknas No.24/2007 

 

Ketentuan sarana dan prasarana pada jenjang satuan pendidikan Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, 

ruang pimpinan, ruang guru, ruang ibadah, ruang UKS, toilet, gudang, ruang sirkulasi, 

dan tempat bermain/olahraga. 

Tabel 6.2. Luas Minimum Lahan Satuan Pendidikan Sekolah  

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 

 

Sumber: Permendiknas No.24/2007 

 

Ketentuan sarana dan prasarana pada jenjang satuan pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, 

ruang laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang ibadah, 
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ruang konseling, ruang UKS, ruang organsasi sekolah, toilet, gudang, ruang sirkulasi, 

dan tempat bermain/berolahraga. 

 

Tabel 6.3. Luas Minimum Lahan Satuan Pendidikan Sekolah  

Menengah Atas/Madrasah Aliyah 

No 

Banyak 

rombongan 

belajar 

Luas minimum lahan (m2) 

Bangunan 

satu lantai 

Bangunan 

dua lantai 

Bangunan 

tiga lantai 

1 3 2170 - - 

2 4 – 6 2570 1420 - 

3 7 – 9 3070 1650 1340 

4 10 – 12 3600 1920 1400 

5 13 – 15 4070 2190 1520 

6 16 – 18 4500 2420 1670 

7 19 – 21 5100 2720 1870 

8 22 – 24 5670 3050 2100 

9 25 – 27 6240 3340 2290 

Sumber: Permendiknas No.24/2007 

 

Ketentuan sarana dan prasarana pada jenjang satuan pendidikan Sekolah 

Menengah Atas/Madrasah Aliyah, yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang 

laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang 

laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang 

tata usaha, ruang ibadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organsasi sekolah, toilet, 

gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 40 

Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), luas minimum lahan dapat menampung 

sarana dan prasarana untuk melayani 3 rombongan belajar. Sedangkan kelengkapan 

sarana dan prasarana sebuah SMK/MAK dikelompokkan ke dalam ruang pembelajaran 

umum, ruang penunjang, dan ruang pembelajaran khusus.  Kelompok ruang 

pembelajaran umum terdiri dari, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium biologi, 

http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/sarana/Permen_40_Th-2008.zip
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/sarana/Permen_40_Th-2008.zip


 

77 
 

laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium IPA, laboratorium komputer, 

laboratorium bahasa, dan ruang praktik gambar teknik. Kelompok ruang 

penunjangterdiri dari ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, 

ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, toilet, gudang, ruang sirkulasi, 

dan tempat bermain/berolahraga. Kelompok ruang pembelajaran khusus meliputi 

ruang praktik yang disesuaikan dengan program keahlian. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Luar Biasa, adalah 

sebagai berikut. 

 

Tabel 6.4. Luas Lahan Minimum Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) 

 

Sumber: Permendiknas No.33/2008 

 

Tabel 6.5. Luas Lahan Minimum Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa  

  (SMPLB) 

 

Sumber: Permendiknas No.33/2008 

 

 

 

http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2009/06/Nomor-33-Tahun-2008.pdf
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2009/06/Nomor-33-Tahun-2008.pdf


 

78 
 

Tabel 6.6. Luas Lahan Minimum Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Luas  

   (SMALB) 

 

Sumber: Permendiknas No.33/2008 

 

Kelengkapan sarana dan prasarana SDLB, SMPLB, dan SMALB, meliputi ruang 

pembelajaran umum, ruang pembelajaran khusus, dan ruang penunjang. Ruang 

pembelajaran umum terdiri dari ruang kelas dan ruang perpustakaan. Ruang 

pembelajaran khusus terdiri dari ruang OM, ruang BKPBI, ruang bina wicara, ruang bina 

persepsi bunyi dan irama, ruang bina diri, ruang bina diri dan bina gerak, ruang bina 

pribadi dan sosial, ruang keterampilan. Sedangkan ruang penunjang terdiri dari ruang 

pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat Ibadan ruang UKS, ruang konseling, 

ruang organisasi kesiswaan, toilet, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/ 

berolahraga. 

 

2. Prasarana sekolah 

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya proses pendidikan disekolah. Berdasarkan Permendiknas No.24 tahun 

2007, prasarana fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi lembaga pendidikan/sekolah. 

Prasarana sekolah merujuk pada tanah/lahan sekolah, halaman, lapangan, dan akses 

jalan menuju sekolah. Kepemilikan prasarana sekolah yang memadai membuat kegiatan 

pembelajaran menjadi lebih efektif karena lingkungan sekolah menjadi lebih kondusif. 

Sebagai contoh, sekolah yang memiliki lahan luas, maka dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai kegiatan pembelajaran akademik dan non akademik dengan lebih leluasa, 

diantaranya membangun sarana olahraga, aula, mushola, kantin, tempat parker, dlsb. 

Lahan yang luas juga dapat dibuat taman yang ditanami berbagai tumbuhan dan kolam 
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ikan serta arena permainan yang bersifat edukatif. Kelengkapan sarana prasarana 

disekolah diharapkan dapat membuat siswa lebih nyaman dan senang berada disekolah.  

Setiap sekolah seyogyanya melengkapai sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

sekolah agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan teratur dan berkelanjutan. Beberapa 

sarana yang sebaiknya dimiliki sekolah diantaranya seperti furniture sekolah dan kelas, 

peralatan pendidikan, buku, dan bahan habis pakai lainnya. Sedangkan prasarana yang 

seharusnya dimiliki oleh sekolah minimal adalah lahan sekolah, yang dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembelajaran.  

 

 

3. Kondisi disekitar sekolah 

Kondisi disekitar sekolah adalah keadaan disekitar berdirinya lokasi sekolah. 

Kondisi tersebut meliputi bangunan-bangunan disekitar sekolah, apakah berupa pabrik, 

perkantoran, perumahan, pasar, dan lain sebagainya. Lingkungan disekitar sekolah 

sangat berpengaruh terhadap efektifitas kegiatan pembelajaran disekolah (Barrow, 

2006). Sebagai contoh suara hiruk-pikuk lalu lintas yang berasal dari jalan raya 

disekitar sekolah, tentu akan mengganggu konsentrasi guru dan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. Pabrik-pabrik yang didirikan di sekitar sekolah juga dapat menimbulkan 

kebisingan di dalam kelas.  

Lokasi pembuangan sampah yang berada didekat sekolah juga Bagaimana siswa 

dapat berkonsentrasi dengan baik bila berbagai gangguan itu selalu terjadi di sekitar 

siswaakan sangat mengganggu kegiatan pembelajaran karena bau menyengat yang 

tidak sedap akan selalu tercium hingga kesekolah. Dari uraian di atas kita bisa 

simpulkan bahwa sarana, prasarana dan lingkungan sekitar sekolah sangat 

berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah. Siswa tentu dapat belajar 
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M 

dengan baik dan menyenangkan bila sekolah dapat memenuhi segala kebutuhan belajar 

siswa. Jika permasalahan yang ada dapat diatasi dengan baik maka hasil belajar siswa 

tentu akan lebih baik. 

 

B. Manajemen Lingkungan Fisik Sekolah  

anajemen lingkungan fisik sekolah adalah penerapan prinsip-prinsip 

manajemen terhadap proses pengelolaan seluruh sarana, prasarana dan 

lingkungan disekitar sekolah yang memengaruhi kegiatan pembelajaran. 

Manajemen lingkungan fisik sekolah merupakan bagian dari manajemen lingkungan 

sekolah, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan seluruh sarana, 

prasarana dan lingkungan disekitar sekolah seoptimal mungkin sehingga dapat 

memberikan kontribusi positif dan signifikan pada keberhasilan proses pendidikan.  

Manajemen lingkungan fisik sekolah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan 

sekolah yang aman, sehat dan nyaman melalui pengelolaan seluruh sarana, prasarana 

dan lingkungan disekitar sekolah secara efektif dan efisien (Barnawi dan Arifin, 2015).  

Lingkungan fisik sekolah seperti halaman sekolah, gedung sekolah, ruang kelas, 

peralatan pembelajaran, dan polusi yang berasal dari lingkungan disekitar sekolah 

adalah faktor kunci dalam mewujudkan keamanan, kesehatan dan kenyamanan warga 

sekolah. Bangunan dan lahan sekolah harus dirancang dan dipelihara agar bebas dari 

bahaya keamanan dan kesehatan. Begitu pula dengan polusi yang ditimbulkan oleh 

aktifitas-aktifitas disekitar sekolah, harus dikelola agar tidak mengganggu kegiatan 

pembelajaran.  

Lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan nyaman adalah lingkungan sekolah 

yang secara konstan memperkuat kapasitasnya sebagai lingkungan yang sehat untuk 

hidup, belajar, dan bekerja (Cheng, et al., 2004). Lingkungan sekolah yang aman sangat 

penting bagi seluruh warga sekolah khususnya siswa. Tanpa lingkungan belajar yang 

aman, siswa tidak dapat fokus pada kegiatan pembelajaran, sehingga akan menggangu 

keberhasilan siswa di masa depan. Ketika terjadi kekerasan dilingkungan sekolah, tentu 

akan berdampak buruk terhadap fisik dan psikis siswa. Siswa yang merasa tidak aman 

di sekolah akan memiliki prestasi lebih buruk secara akademis dan lebih berisiko 

terlibat dalam narkoba dan kenakalan.  

Kita ketahui bahwa prestasi siswa dapat dipengaruhi secara positif atau negatif 

oleh lingkungan sekolah. Harus ada peraturan dan standar operasional prosedur untuk 
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memastikan sekolah memberikan jaminan kesehatan pada sanitasi, pasokan air bersih, 

kualitas udara yang sehat, pencahayaan yang baik, tempat istirahat yang aman, 

pencegahan kekerasan, dan respons darurat disekolah (Okeke, 2013). Jajaran 

manajemen sekolah harus memberikan rasa aman kepada seluruh warga sekolah dan 

melindungi mereka dari kekerasan fisik, mental atau verbal.  Jajaran manajemen 

sekolah juga harus memberikan rasa aman dari gangguan dikelas, pencurian, 

perkelahian, dan tindakan kekerasan lainnya.  

Ruang lingkup atau cakupan dari proses manajemen lingkungan fisik sekolah 

meliputi kegiatan: 

1) Penerapan prinsip-prinsip manajemen pada aktivitas penataan sarana, prasarana 

dan kondisi disekitar sekolah. 

2) Penerapan prinsip-prinsip manajemen pada aktivitas pemeliharaan sarana, 

prasarana dan kondisi disekitar sekolah. 

Penjelasan lebih rinci dari ruang lingkup penerapan prinsip-prinsip manajemen 

pada aktivitas penataan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan kondisi disekitar 

sekolah adalah sebagai berikut: 

1) Penataan sarana, prasarana dan kondisi disekitar sekolah adalah proses atau 

aktivitas penyusunan sarana, prasarana dan kondisi disekitar sekolah sesuai dengan 

fungsi dan kondisi sekolah. Penataan sarana, prasarana dan kondisi disekitar sekolah 

bertujuan agar terlihat rapih dan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Aktivitas 

penataan biasanya banyak dilakukan hanya kepada komponen sarana dan prasarana 

pendidikan saja. Sementara komponen kondisi disekitar sekolah yang berupa jalan 

menuju sekolah, bangunan atau suasana disekitar sekolah, pada umumnya milik 

pemerintah atau swasta perorangan/grup, sehingga sekolah tidak memiliki 

kewenangan untuk menatanya.  

Penataan sarana prasarana pendidikan antar satu sekolah dengan sekolah 

lainnya berbeda, tergantung dari situasi dan kondisi sekolahnya, tetapi ada beberapa 

prinsip penataan yang harus diperhatikan, yaitu: 

a) Dalam penataan ruang dan bangunan sekolah, hendaknya dipertimbangkan 

hubungan antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Selain itu urutan dan 

pengaturan ruang kelas juga harus dipertimbangkan. Ruang kelas hendaknya 

jangan terlalu berdekatan dengan kantin, atau ruang guru jangan terlalu jauh 

dengan ruang kelas, dan seterusnya.  
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b) Dalam penataan sarana pembelajaran, seperti meja kursi, papan tulis, LCD, dan 

lain lain, hendaknya mempertimbangkan efektivitas dan kenyamanan kegiatan 

pembelajaran. Lokasi kursi dan meja siswa dikelas, sebaiknya memberikan 

keleluasaan siswa untuk bergerak dan kepada guru untuk berjalan-jalan 

menghampiri siswanya. Posisi meja dan kursi guru juga memberikan keleluasaan 

kepada guru untuk beraktifitas dan memindahkan/menggesernya dengan mudah. 

Penempatan papan tulis sebaiknya tidak menghalangi pandangan siswa terhadap 

tulisan dipapan tulis tersebut. 

 

 

 

2) Pemeliharaan sarana, prasarana dan kondisi disekitar sekolah merupakan kegiatan 

penjagaan atau pencegahan sarana, prasarana dan kondisi disekitar sekolah dari 

kerusakan sehingga kondisinya tidak siap/bisa digunakan pada kefiatan 

pembelajaran. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus-menerus 

diusahakan agar sarana, prasarana dan kondisi disekitar sekolah tersebut tetap 

dalam keadaan baik dan berfungsi dengan baik.  

Aktivitas pemeliharaan pada umumnya lebih banyak dilakukan pada sarana 

prasarana pendidikan, dibandingkan pada kondisi disekitar sekolah. Aktivitas 

pemeliharaan sarana prasarana dimulai dari pemakaian/penggunaan sarana 

prasarana untuk kegiatan pembelajaran. Beberapa manfaat dari proses 

pemeliharaan sarana prasarana yang baik, yaitu: 

1. Sarana prasarana akan awet (tahan lama), sehingga tidak perlu mengadakan 

penggantian dalam waktu yang singkat. 

2. Jarang terjadi kerusakan (penghematan biaya perbaikan). 

3. Lebih terkontrol sehingga menghindari kehilangan. 
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4. Enak dilihat dan dipandang. 

5. Menghasilkan kinerja yang baik. 

Terdapat beberapa prinsip dalam pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, 

yaitu: 

a) Penggunaan sarana prasarana harus dilakukan dengan cara hati-hati dan sesuai 

dengan standar operasional prosedur (SOP) yang harus diinformasikan dan 

disosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh warga sekolah (khususnya 

pengguna).  

b) Pemeliharaan sarana prasarana yang bersifat khusus harus dilakukan oleh 

petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya (Hanafi, et al., 

2010).  Pemeliharaan sarana, prasarana dan lingkungan disekitar sekolah bisa 

juga dikategorikan sebagai kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan 

pengaturan terhadap sarana, prasarana dan lingkungan disekitar sekolah.  Hal 

ini dimaksudkan agar seluruh sarana, prasarana dan lingkungan disekitar 

sekolah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya 

guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. 

 

 Manajemen lingkungan fisik sekolah yang dilakukan melalui penataan dan 

pemeliharaan sarana, prasarana, dan kondisi disekitar sekolah, dimaksudkan sebagai: 

1.  Upaya untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan (sarana, prasarana dan 

lingkungan sekitar sekolah). Hal ini sangat penting, terutama jika dilihat dari aspek 

biaya karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika 

dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. 

2. Upaya untuk menjamin kesiapan operasional peralatan guna mendukung 

kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. 

3. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara 

rutin dan teratur. 

4. Untuk menjamin keselamatan siswa, guru dan warga sekolah lainnya, termasuk 

orang tua siswa yang menggunakan alat tersebut. 

Keberhasilan manajemen lingkungan fisik sekolah ditandai oleh beberapa hal, 

diantaranya: 

a. Penampilan gedung sekolah dan ruang kelas menjadi lebih efektif bagi kegiatan 

pembelajaran dan kenyamanan siswa. 
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b. Ketersediaan dan kelayakan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan 

lingkungan disekitar sekolah. 

c. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah. 

 

 

 

3) Penataan dan pemeliharaan kondisi disekitar sekolah adalah proses penyusunan, 

penjagaan dan pencegahan semua komponen yang ada disekitar sekolah agar 

kegiatan pembelajaran dapat berlangsung kondusif. Kondisi disekitar sekolah sangat 

berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran disekolah, oleh sebab itu penataan 

dan pemeliharaan kondisi disekitar sekolah sangat penting untuk dilakukan secara 

efektif dan efisien.  

Dalam aktivitas penataan dan pemeliharaan kondisi disekitar di sekolah, maka 

harus memperhatikan hal-hal berikut: 

1) Sekolah dibangun berada jauh dari hiruk pikuk lalu lintas yang membisingkan. 

2) Berada jauh dari pabrik dan pasar. 

3) Kondisi disekitar sekolah yang bersih, rindang, dan nyaman. 

 

Mengingat pengaruh yang kurang menguntungkan dari lingkungan pabrik, pasar, 

dan arus lalu lintas serta kondisi lingkungan sekolah yang terlalu panas akan 

menyebabkan siswa tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar.  
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C. Aspek Keamanan dan Kesehatan Lingkungan Fisik Sekolah 

ktifitas manajemen lingkungan fisik sekolah yang dilakukan dalam ruang 

lingkup kebijakan untuk menghadirkan keamanan, kesehatan dan 

kenyamanan sarana, prasarana dan lingkungan sekitar sekolah dapat 

dilakukan melalui: 

1. Setiap sekolah harus memiliki komite kesehatan dan keselamatan. Komite 

keselamatan yang bisa dipimpin oleh Komite Sekolah atau Usaha Kesehatan 

Sekolah (UKS) harus mengembangkan dan memastikan implementasi rencana 

untuk bangunan sekolah yang aman, sehat, dan terawat dengan baik.  Komite 

harus diberdayakan untuk menangani masalah pemeliharaan dan perbaikan 

yang sedang berlangsung, serta masalah kesehatan atau keselamatan yang 

sedang berlangsung dan muncul terkait dengan lingkungan fisik sekolah dan 

lahan sekolah. 

2. Setiap sekolah harus berlatih tanggap darurat untuk berbagai kemungkinan 

situasi dan kondisi. 

3. Sekolah harus mengimplementasikan program untuk menjaga kualitas udara 

dalam ruangan yang baik. 

4. Staf pemeliharaan sekolah harus mempraktikkan pengelolaan dan pembersihan 

lingkungan sekolah secara terpadu untuk kesehatan.  

5. Sekolah sebaiknya menggunakan sistem otomatis untuk mencatat dan 

menganalisis masalah dan tren pemeliharaan lingkungan fisik sekolah. 

6. Sekolah harus menetapkan prosedur untuk mengelola bahan kimia yang 

digunakan dalam kelas sains untuk memasukkan penyimpanan, pemesanan 

ulang, dan pembuangan. 

 

Mewujudkan sekolah yang aman, sehat, dan nyaman sangatlah penting agar 

siswa dapat mencapai prestasi yang terbaik dan guru dapat menampilkan kinerja yang 

terbaik.  Sekolah yang aman dapat meningkatkan perlindungan siswa dari kekerasan, 

ancaman, pencurian, penindasan, dan pengedaran atau penggunaan zat ilegal di 

sekolah. Selain itu, keamanan sekolah memiliki keterkaitan dengan peningkatan hasil 

belajar siswa dan sekolah (Khine, et al., 2018). Secara khusus, keamanan emosional dan 

fisik di sekolah terkait dengan kinerja akademik. Siswa yang menjadi korban pelecehan 
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fisik atau emosional (bullying) atau yang terlibat dalam pengedaran atau penggunaan 

zat-zat ilegal di lingkungan sekolah beresiko untuk sering absen dan putus sekolah. 

 

 

 

Untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, pihak manajemen sekolah 

perlu melakukan beberapa langkah, diantaranya:  

1) Sekolah harus membentuk komite yang terdiri dari berbagai stakeholders, yaitu 

masyarakat sekitar sekolah, orang tua, guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan 

siswa. Beberapa tugas yang dapat dilakukan komite keamanan diantaranya: 

a) Komite melakukan needs assessment mengenai keadaan sekolah ditinjau dari segi 

keamanan. Berdasarkan penilaian awal ini, komite dapat memperoleh informasi 

mengenai kekuatan dan kelemahan sekolah dalam hal keamanan.  

b) Komite melakukan peninjauan terhadap bangunan fisik sekolah, tata letak, dan 

kebijakan yang berlaku. 

c) Melibatkan keahlian yang terdapat di masyarakat, seperti anggota kepolisian 

atau Satpol PP, atau stakeholders sekolah yang memiliki pengalaman 

mewujudkan sekolah yang aman.  

2) Merekrut penjaga sekolah (satpam), pembentukan Patroli Keamanan Sekolah (PKS), 

atau yang sejenisnya. 

Beberapa standar operasional prosedur keamanan yang sebaiknya dilakukan 

oleh pihak sekolah, yaitu sebagai berikut: 

1. Pelajari prosedur darurat sekolah.  

Menginformasikan secara terbuka diarea sekolah nomor telepon darurat 

(kepolisian, pemadam kebakaran, RS, dll) atau dapat dimasukkan di dalam buku 

pegangan sekolah dan diinformasikan pada seluruh warga sekolah dan orang 

tua. 
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2. Menginformasikan rute-rute utama dan alternatif menuju sekolah, jika terjadi 

kondisi darurat diperjalanan (ada kemacetan, kecelakaan, pemblokiran, dan 

sebagainya). 

3. Membuat dan menginformasikan secara terbuka prosedur penyelamatan diri, 

jika terjadi bencana disekolah (gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain 

sebagainya). 

4. Membuat dan menginformasikan secara terbuka prosedur penggunaan sarana 

prasarana sekolah.  

5. Mensosialisasikan adanya jaminan perlindungan keamanan siswa serta 

menginformasikan bagaimana cara memperolehnya. 

6. Menyiapkan guru BP/Psikolog untuk menangani masalah kesehatan fisik, psikis 

dan emosi siswa. 

7. Selalu koordinasi dengan orang tua untuk meningkatkan keamanan sekolah. 

Selain aspek keamanan dan kesehatan sekolah, setiap siswa membutuhkan 

ukuran kenyamanan untuk mencapai keberhasilan disekolah. Beberapa indikator 

kenyamanan yang dibutuhkan siswa diantaranya:  

1. Suhu udara diruang kelas/sekolah yang sesuai (tidak terlalu panas, terlalu dingin 

atau terlalu lembab). Suhu udara yang tidak nyaman dapat menyebabkan 

rendahnya efektifitas dalam kegiatan pembelajaran. Siswa menjadi sulit 

berkonsentrasi dalam menerima materi pelajaran.  

2. Kondisi penerangan di ruangan kelas, jangan terlalu temaram atau menyilaukan 

mata.  

3. Kebersihan ruang kelas dan kebersihan sekolah (kantin, toilet, mushola, dll). 

Bersih yaitu kondisi lingkungan yang bebas dari materi-materi yang tidak 

diinginkan. Pembersihan adalah proses yang digunakan untuk mencapai kondisi 

bersih yang dilakukan melalui proses sistematis dan berbasis ilmu pengetahuan. 

Menempatkan barang yang tidak diinginkan di tempat yang tepat atau ditempat 

yang tidak menyebabkan bahaya atau efek buruk. 

4. Pengelolaan sampah di sekolah, harus mengikuti petunjuk pengelolaan sampah 

yang baik dan benar. 

Tahapan pengelolaan sampah di sekolah dilakukan melalui: 
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1) Kegiatan pemilahan atau pemisahan antara sampah oragnik dan anorganik 

dengan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di lingkungan 

sekolah. 

2) Pemanfaatan kembali sampah-sampah tersebut, dengan cara dipilahkan 

antara:  

a)   Pemanfaatan sampah organik. 

Sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Sampah 

organik yang mudah membusuk dapat diubah menjadi pupuk kompos 

yang ramah lingkungan untuk melestarikan fungsi kawasan sekolah. 

b) Pemanfaatan sampah anorganik. 

Pemanfaatan sampah anorganik dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu 

secara langsung dan secara tidak langsung. Pemanfaatan secara langsung 

misalnya pembuatan kerajinan dari barang bekas dan kegiatan daur ulang 

kertas. Sedangkan pemanfaatan sampah anorganik secara tidak langsung 

misalnya menjual barang bakas, seperti botol bekas ataupun kaleng. 

3) Membuang sisa sampah yang tidak dapat dimanfaatkan secara ekonomis di 

tempat pembuangan sampah akhir. 

5. Melaksanakan konsep “hijau”, yaitu konsep yang berpusat pada pencegahan 

polusi, meminimalkan limbah dan daur ulang. Semua ini bertujuan untuk 

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari merusak lingkungan alam.  
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L 

BAB VII 

MANAJEMEN LINGKUNGAN SOSIAL SEKOLAH 

 

 

A.  Konsep Dasar Lingkungan Sosial Sekolah 

ingkungan sosial sekolah adalah bagian dari lingkungan sekolah yang 

berperan besar dalam keberhasilan kegiatan pembelajaran disekolah, di 

samping lingkungan fisik dan lingkungan akademis. Lingkungan sosial sekolah 

merujuk pada semua unsur yang menyangkut relasi antara seluruh warga sekolah yang 

memengaruhi efektivitas dan kenyamanan kegiatan pembelajaran disekolah (Cheng, et 

al., 2004). Relasi antara seluruh warga sekolah yaitu relasi antara kepala sekolah 

dengan guru, relasi antara guru, antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan 

sebagainya. 

Selama disekolah siswa melakukan berbagai aktivitas, baik aktivitas berupa 

kegiatan pembelajaran secara langsung dikelas maupun aktivitas non akademik di luar 

kelas. Berbagai aktivitas yang dilakukan disekolah membuat siswa harus berinteraksi 

dan berkomunikasi dengan warga sekolah lainnya, baik dengan sesama siswa, guru, staf 

administrasi sekolah bahkan dengan kepala sekolah. Relasi antara seluruh warga 

sekolah inilah yang dimaksud dengan aspek lingkungan sosial sekolah.  

Jadi, pembelajaran yang baik akan tercipta apabila kondisi lingkungan sosial 

sekolah kondusif. Lingkungan sosial sekolah yang kondusif adalah lingkungan yang 

mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. 

Diyakini bahwa kegiatan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan akan 

menghantarkan siswa pada hasil belajar yang optimal dan tercapainya tujuan sekolah. 

Tentunya hal ini sangat diharapkan bagi semua stakeholders sekolah. Lingkungan sosial 

yang kondusif ini akan dapat tercapai apabila lingkungan di ruang kelas, disekolah dan 

dilingkungan sekitar sekolah mendukung terlaksananya proses pendidikan siswa. 

Lingkungan sosial sekolah yang kondusif juga mensyaratkan adanya keamanan, rasa 

nyaman dan disiplin dalam prosesnya.  

Lingkungan sosial sekolah yang nyaman dan menyenangkan mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: 
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1. Warga sekolah dan komunitas disekitar sekolah saling mendukung dan 

menghargai. 

2. Semua warga sekolah dan komunitas disekitar sekolah mematuhi peraturan yang 

berlaku atau yang telah disepakati, dengan berupaya menerapkan disiplin yang 

efektif. 

3. Warga sekolah dan komunitas disekitar sekolah mengembangkan sikap 

persamaan, keadilan, dan saling pengertian. 

4. Adanya hubungan yang baik antara sekolah dengan orang tua, komite sekolah dan 

masyarakat. 

 

Ada 2 faktor yang menentukan terbangunnya lingkungan sosial sekolah yang 

kondusif, yaitu: 

Pertama, lingkungan di dalam kelas.  

Guru menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan sangat 

menentukan kondusif atau tidaknya lingkungan di dalam kelas. Di samping menguasai 

materi pelajaran, guru juga harus mampu menguasai dinamika kelas yang dihuni oleh 

berbagai sifat dan watak siswa. Jika guru tidak mampu menguasai dinamika kelas, 

lingkungan kelas akan gaduh dan ribut oleh sikap dan perbuatan siswa yang beraneka 

ragam. 

Kedua, lingkungan di sekitar kelas atau sekolah.  

Lingkungan belajar yang kondusif akan tercipta apabila didukung lingkungan 

yang nyaman dan tentram di sekitar kelas atau sekolah. Lokasi sekolah yang berada 

terlalu dekat dengan keramaian, seperti; pasar, pinggiran jalan raya atau pabrik 

cenderung mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar. Tidak hanya persoalan bunyi, 

bau tak sedap pun dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa dalam belajar. Sekolah 

yang berada terlalu dekat dengan tempat pembuangan sampah, tempat peternakan 

ayam, dll, akan membuat lingkungan belajar menjadi tidak kondusif. 

 

Ciri-ciri lingkungan sosial sekolah yang kondusif ditandai dengan secara 

psikologis seluruh warga sekolah dapat menumbuhkan dan mengembangkan motif 

untuk belajar dan bekerja dengan baik dan produktif (Kigenyi, Kakuru & Ziwa, 2017). 

Lingkungan sosial sekolah meliputi relasi antar warga sekolah, baik yang sifatnya 
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kehidupan antar pribadi, kehidupan kelompok, kepemimpinan, pengawasan, promosi, 

kesempatan untuk maju, pembinaan dan kekeluargaan.  

Fokus dari lingkungan sosial sekolah adalah membangun relasi positif dan 

harmonis antara seluruh warga sekolah dan seluruh stakeholders sekolah. Beberapa 

aspek yang seyogyanya harus dipenuhi oleh manajemen sekolah agar lingkungan sosial 

sekolah menjadi kondusif dan menyenangkan bagi kegiatan pembelajaran, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Relasi yang baik dan harmonis antara seluruh warga sekolah.  

Interaksi dan komunikasi yang terbangun antara seluruh warga sekolah dibina 

sedemikian rupa sehingga dapat mengeliminir permasalahan dan potensi konflik 

yang akan terjadi. Relasi positif dan harmonis juga berkembang sampai keluar 

sekolah, yaitu dengan komite sekolah, orang tua siswa dan elemen masyarakat 

disekitar lingkungan sekolah. 

2. Sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. 

Sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai standar, dengan jumlah yang 

mencukup dan kondisi yang memadai (layak digunakan) untuk proses 

pembelajaran. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang mencukupi 

dan memadai dapat memberikan rasa keadilan dan keleluasaan dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran akan efektif dan terasa 

menyenangkan. 

3. Peraturan dan sanksi yang tegas. 

Tumbuhnya perasaan aman, adil dan nyaman dari seluruh warga sekolah hanya 

dapat diperoleh jika manajemen srekolah memiliki peraturan yang jelas untuk 

dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Penegakan peraturan berupa pemberian 

sangsi juga harus dilakukan bagi warga sekolah yang melakukan pelanggaran. 

Sehingga peraturan sekolah dapat memayungi hak dan kewajiban warga sekolah 

secara adil. Peran pemimpin sekolah dalam penegakkan peraturan dan memberikan 

rasa keadilan bagi seluruh warga sekolah menjadi sangat penting. 

4. Relasi sekolah dengan orang tua siswa. 

Hubungan dan komunikasi antara pihak sekolah (kepala sekolah, guru, staf sekolah) 

dengan orang tua siswa hendaknya terjalin dengan baik dan lancar. Sekolah 

sebaiknya bekerjasama dengan orang tua siswa dalam pembentukan dan 

perkembangan fisik, mental dan spiritual siswa. Komunikasi yang baik dan lancar 



 

92 
 

M 

antara sekolah dengan orang tua diharapkan dapat mencegah terjadinya penurunan 

prestasi dan perilaku menyimpang siswa.  

5. Sikap Egaliter dan tidak diskriminatif.  

Interaksi antar seluruh warga sekolah harus bersifat saling menghormati, 

menghargai dan tidak merendahkan antara satu dengan lainnya. Pihak manajemen 

sekolah sebaiknya membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan semua warga 

sekolah tanpa membeda-bedakan faktor usia, jenis kelamin, status sosial, agama dan 

suku secara bersama-sama. Meskipun sikap saling menghargai dan menghormati, 

terutama terhadap orang yang lebih tua (guru, kepala sekolah dan staf sekolah) 

tetap dijunjung tinggi.  

 

B.   Manajemen Lingkungan Sosial Sekolah 

anajemen lingkungan sosial sekolah merupakan penerapan prinsip-prinsip 

manajemen dalam pengelolaan relasi yang harmonis antara seluruh warga 

sekolah disekolah. Manajemen lingkungan sosial sekolah merupakan bagian 

dari manajemen lingkungan sekolah yang bertujuan mengelola seluruh komponen yang 

ada dilingkungan sekolah dan dilingkungan sekitar sekolah yang memengaruhi relasi 

antar seluruh warga sekolah. Manajemen lingkungan sosial sekolah juga bertujuan 

untuk membangun lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi   

berlangsungnya   kegiatan pembelajaran di sekolah. 

 

 

 

 Salah satu alasan pentingnya manajemen lingkungan sosial sekolah adalah, 

karena kegiatan di sekolah berlangsung dalam satu pola yang sama, kegiatan berulang-

ulang dan diatur dengan jadwal yang ketat. Kegiatan pembelajaran yang berlangsung 
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hampir setiap hari (rata-rata 5 hari dalam seminggu) dengan durasi waktu berkisar 

antara 5-7 jam perhari, mengharuskan seluruh warga sekolah terutama siswa untuk 

menghabiskan banyak waktu dilingkungan sekolah. Kegiatan rutin tersebut harus 

dilakukan secara sistematis dan penuh ketaatan terhadap peraturan, agar tujuan 

sekolah dapat tercapai. Hal ini berpotensi menimbulkan tingkat kejenuhan yang tinggi 

dan tekanan terhadap kondisi emosional seluruh warga sekolah (Lavy and Bocker, 

2018). Dalam kondisi tersebut, maka potensi konflik dan disharmoni antar seluruh 

warga sekolah cukup tinggi. Sementara itu untuk membangun lingkungan sekolah yang 

nyaman dan menyenangkan, maka relasi harmonis antar seluruh warga sekolah sangat 

dibutuhkan. 

Lingkungan sosial sekolah yang nyaman dan menyenangkan memungkinkan 

siswa dapat memusatkan pikiran dan perhatian kepada apa yang sedang dipelajari. 

Sebaliknya, lingkungan sosial yang tidak nyaman dan membosankan akan membuat 

kosentrasi belajar siswa terganggu, sehingga hasil belajar yang optimal akan sulit 

diwujudkan. Lingkungan sosial sekolah yang nyaman dan menyenangkan harus 

dibangun bersama-sama oleh warga sekolah sesuai fungsi dan kedudukan masing-

masing. Kepala sekolah hendaknya menjadi pelopor dalam memberikan contoh perilaku 

berbudi luhur dan senang bekerjasama dengan seluruh warga sekolah. Seluruh warga 

sekolah, terutama guru dan staf juga turut memberikan sumbangan pada pembinaan 

kehidupan melalui sikap dan perilakunya di sekolah. Semua warga sekolah diharapkan 

dapat berkontribusi dan saling berkerjasama didalam mencapai tujuan sekolah dengan 

membangun relasi yang harmonis.  

 

Ruang lingkup manajemen lingkungan sosial sekolah yang dapat dilakukan pihak 

jajaran pimpinan sekolah meliputi: 

1) Pembinaan interaksi harmonis antar seluruh warga sekolah dan komunitas 

dilingkungan sekitar sekolah. 

2) Pengelolaan komunikasi efektif antar seluruh warga sekolah dan komunitas 

dilingkungan sekitar sekolah. 

 

1) Pembinaan interaksi harmonis antar seluruh warga sekolah disekolah dan 

dilingkungan sekitar sekolah yang dilakukan berupa pembinaan interaksi antar 

kepala sekolah dengan guru/staf, antar guru dengan staf, antar guru/staf dengan 
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siswa dan antar siswa dengan siswa serta antara warga sekolah dengan komunitas 

disekitar lingkungan sekolah.  

Strategi pembinaan interaksi antar warga sekolah berbeda-beda, tergantung 

bentuk interaksi yang terjalin diantara mereka. Sebagai contoh, interaksi antara 

guru dan siswa yang lebih banyak terjadi dikelas pada saat kegiatan pembelajaran. 

Interaksi ini lebih bersifat formal karena interaksinya bertujuan untuk 

menyampaikan pengetahuan. Siswa dituntut untuk memahami apa yang 

disampaikan oleh guru, dan hal ini belum tentu mudah dilakukan siswa (Lavy and 

Bocker, 2018).  Karena tidak semua siswa mau dan mampu memahami sebuah 

materi pelajaran dengan mudah. Banyak faktor yang melatarbelakanginya, 

diantaranya adalah kondisi fisik (kesehatan fisik) dan kondisi psikis (motivasi 

belajar rendah). Penyebab dari kondisi fisik dan psikis tersebut tentu berbagai 

faktor yang mungkin antara satu siswa dengan siswa lainnya berbeda. 

Beberapa bentuk manajemen lingkungan sosial sekolah yang berfokus pada 

strategi pembinaan interaksi guru dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran 

dikelas, untuk membangun relasi dengan siswa yang lebih harmonis, diantaranya 

adalah:  

a) Interaksi guru dengan siswa dalam memberikan materi pelajaran dikelas 

hendaknya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada 

siswa (student centered learning). Interaksi pembelajaran juga sebaiknya 

mengacu pada kurikulum seperti yang sudah disampaikan pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sehingga siswa akan lebih mudah 

menyesuaikan dan memahaminya. 

b) Guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan pendahuluan yang menarik 

minat belajar siswa, atau dengan memberikan games-games kecil diawal 

pelajaran.  

c) Guru lebih memperhatikan kebiasaan para siswa dan memberikan pelajaran 

yang dapat menambah minat belajar siswa, mungkin dengan cara memberikan 

tugas-tugas yang berbeda-beda pada setiap siswa, menstimulasi keaktifan siswa 

melalui kasus-kasus nyata yang terjadi dimasyarakat. 

d) Guru hendaknya bersikap demokratis dalam mengelola kegiatan pembelajaran. 

Setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran sebaiknya 

dibahas secara dialogis 
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e) Adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam setiap konteks 

pembelajaran. 

Strategi pembinaan interaksi antar warga sekolah di luar kegiatan pembelajaran 

dikelas relatif tidak terlalu sulit dilakukan, karena pada umumnya interaksinya 

cenderung bersifat informal. Meskipun demikian, strateginya tetap harus dilakukan 

secara terencana dan terorganisir dengan baik untuk memastikan berjalan sesuai 

apa yang direncanakan. Sebagai contoh interaksi antar siswa di luar kelas, terutama 

interaksi antara siswa senior dengan adik kelasnya (yunior). Strategi membangun 

relasi harmonis antara siswa yunior dengan siswa senior harus dilakukan dengan 

cermat agar tidak tidak menimbulkan masalah disekolah, karena adanya 

kecenderungan siswa senior merasa lebih hebat dibandingkan siswa yunior.  

 

2) Pengelolaan komunikasi efektif antar seluruh warga sekolah disekolah dan 

dilingkungan sekitar sekolah yang dilakukan berupa membangun komunikasi yang 

efektif antara kepala sekolah dengan guru/staf, antar guru dengan staf, antar 

guru/staf dengan siswa dan antar siswa dengan siswa serta antara warga sekolah 

dengan komunitas disekitar sekolah.  

Strategi membangun komunikasi efektif antar seluruh warga sekolah dapat 

dilakukan melalui: 

a) Pengelolaan komunikasi dua-arah secara teratur.  

Komunikasi dua arah dapat dilakukan antar semua warga sekolah, baik antara 

kepala sekolah dengan guru/staf, antar guru dengan siswa, dan antar warga 

sekolah yang lainnya. Semua pihak yang berkomunikasi bisa menyampaikan 

perasaan dan pemikirannya dengan bebas, lugas tetapi tetap sopan, sehingga 

mereka semua bisa merasa nyaman.  

b) Membangun dan mengembangkan kolaborasi antar seluruh warga sekolah. 

Kolaborasi yaitu kerjasama untuk antar seluruh warga sekolah yang dapat 

dilakukan pada berbagai kegiatan sekolah. Kolaborasi juga dapat dilakukan 

dengan komunitas disekitar sekolah, untuk kegiatan-kegiatan kemitraan antara 

sekolah dengan masyarakat.  

c) Membangun dan meningkatkan keterlibatan seluruh warga sekolah dalam 

program peningkatan mutu lingkungan sekolah. Upaya tersebut dapat dilakukan 
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melalui pemberdayaan seluruh warga dalam pengambilan keputusan secara 

bersama dan berpartisipasi secara langsung dalam berbagai kegiatan. 

 

Beberapa aspek inti untuk meningkatkan efektivitas manajemen lingkungan 

sosial sekolah adalah harus adanya hal-hal berikut ini: 

a. Membangun interaksi antar seluruh warga sekolah, terutama antara guru-siswa 

yang positif.  

b. Membuat kegiatan-kegiatan yang mempromosikan keterampilan sosial, emosional, 

etika, dan keterlibatan seluruh warga sekolah.  

c. Membangun sistem yang komprehensif untuk membangun komunikasi efektif 

antar seluruh warga sekolah. 

d. Membuat sistem yang dapat mencegah dan mengatasi hambatan dalam 

berkomunikasi efektif disekolah.  

e. Membuat sistem yang dapat melibatkan kembali siswa yang sudah menyimpang 

dari peraturan, untuk kembali mematuhi peraturan.  

f. Membangun hubungan kolaboratif antara pemimpin sekolah, guru/staf dan siswa 

disekolah melalui berbagai kegiatan.  

g. Membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kepuasan seluruh warga sekolah. 

 

 

 

Berbagai bentuk pengembangan manajemen lingkungan sosial sekolah yang 

sebaiknya dilakukan adalah: 

1. Membangun kerjasama antar seluruh warga sekolah 

Kerjasama antar seluruh warga sekolah merupakan aktivitas yang bertujuan untuk 

membangun kekuatan dari sumber daya manusia yang dimilki sekolah. Berbagai 
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bentuk kegiatan akademik dan non akademik disekolah disekolah dapat dijadikan 

sebagai ajang untuk membangun kerjasama antar warga sekolah. 

2. Membangun nilai kegembiraan disekolah 

Nilai kegembiraan harus dimiliki oleh seluruh warga sekolah sehingga akan 

berimplikasi pada lingkungan sekolah yang ramah, nyaman, dan membahagiakan. 

Penataan linkungan sekolah juga sebaiknya dibuat memberi nuansa yang indah, 

nyaman, asri dan menyenangkan, seperti taman sekolah ditata dengan baik dan 

dibuat wilayah harus senyum dan sebagainya. 

3. Membangun tradisi penghormatan.  

Rasa hormat merupakan nilai yang memperlihatkan penghargaan kepada siapa saja 

baik dalam lingkungan sekolah maupun dengan stakeholders pendidikan lainnya. 

dengan memberikan hadiah yang menarik sebagai ungkapan rasa hormat dan 

penghargaan kita atas hasil kerja yang dilakukan dengan baik. 

4. Membangun nilai kejujuran. 

Nilai kejujuran, baik kejujuran pada diri sendiri maupun kejujuran kepada orang 

lain dibangun sedini mungkin kepada seluruh warga sekolah, bahkan sejak awal 

warga sekolah memasuki lingkungan organisasi sekolah. Nilai kejujuran tidak 

terbatas pada kebenaran dalam melakukan pekerjaan atau tugas tetapi mencakup 

cara terbaik dalam membentuk pribadi yang obyektif. Nilai kejujuran akan menjadi 

modal untuk memeroleh kepercayaan. Nilai kejujuran dapat dibangun dan 

dikembangkan melalui penguatan budaya sekolah. 

5. Mengembangkan Empati. 

Empati adalah kemampuan menempatkan diri atau dapat merasakan apa yang 

dirasakan oleh orang lain namun tidak ikut larut dalam perasaan itu. Sikap ini perlu 

dimiliki oleh seluruh personil sekolah agar dalam berinteraksi dengan siapa saja dan 

dimana saja mereka dapat memahami penyebab dari masalah yang mungkin 

dihadapai oleh orang lain dan mampu menempatkan diri sesuai dengan harapan 

orang tersebut. Dengan sifat empati warga sekolah dapat meningkatkan lingkungan 

sosial sekolah yang lebih baik karena dilandasi oleh perasaan yang saling 

memahami. 

6. Mengembangkan Kesopanan. 

Sikap kesopanan perlu dikembangkan agar orang lain respek dan segan kepada kita. 

Sikap sopan dapat membuat orang lain percaya kepada kita karena memberikan 
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kesan yang meyakinkan bagi orang lain. Sikap sopan ini dapat dipelopori oleh guru 

pada setiap interaksi dengan seluruh stakeholders sekolah, sehingga lebih mudah 

untuk ditiru oleh siswa. 

Beberapa teknik pengembangan manajemen lingkungan sosial sekolah yang 

dapat dilakukan disekolah diantaranya: 

1. Pengembangan keamanan dan kenyaman lingkungan sosial sekolah.  

Pihak sekolah dan komunitas disekitar lingkungan sekolah saling menjaga aspek 

psikologis seluruh anggotanya sehingga seluruh warga sekolah dan komunitas 

disekitar lingkungan sekolah merasa nyaman dalam komunitasnya. 

2. Pengembangan keamanan dan keberlangsungan kultural.  

Pihak sekolah dan komunitas disekitar lingkungan sekolah saling menjaga 

keamanan dan keberlangsungan kultural mereka melalui berbagai kegiatan yang 

selama ini mereka lakukan berdasarkan sistem nilai dan kebiasaan yang 

dilakukan selama ini. 

3. Pengembangan lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah yang agamis. 

Pihak sekolah dan komunitas disekitar lingkungan sekolah saling bekerjasama 

dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya, pengumpulan, 

pemotongan dan penyaluran hewan qurban, pengumpulan dan penyaluran 

zakat, infak dan sadaqoh, perayaan hari besar keagamaan, dan sebagainya. 

4. Membangun lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah yang bersih, 

indah, dan menyenangkan. Melalui kerjasama dalam kegiatan kerja bakti, 

penyuluhan pola hidup bersih dan sehat, penanaman tumbuh-tumbuhan apotik 

hidup dan buah-buahan, dan lain lain. 

Peran kepala sekolah sangat menentukan dalam membangun relasi antara 

sekolah dengan lingkungan disekitar sekolah, karena kepala sekolah merupakan salah 

satu kunci untuk bisa menciptakan hubungan yang baik antara sekolah dengan 

masyarakat secara efektif (Mutohar, 2013). Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa 

berusaha membina dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah 

dengan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Beberapa 

bentuk pembinaan interaksi antara warga sekolah dengan komunitas lingkungan 

disekitar sekolah yang dapat dibangun diantaranya adalah: 

1. Melibatkan komunitas warga sekolah dalam kegiatan-kegiatan disekolah, 

misalnya: kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, kegiatan 
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pemeriksaan kesehatan gigi gratis, kegiatan santunan kepada warga kurang 

mampu, dan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. 

2. Adanya sikap saling mendukung dan menghormati antara warga sekolah dengan 

warga sekitar lingkungan sekolah, misalnya, siswa tidak membuat keonaran 

(tawuran) disekitar sekolah, warga tidak membuang sampah/kotoran diarea 

sekolah, begitupun sebaliknya, dsb. 

 

C. Pengelolaan Iklim Sekolah 

anajemen lingkungan sosial sekolah berupaya menghadirkan suasana 

sekolah yang nyaman dan menyenangkan.  Suasana nyaman dan 

menyenangkan merupakan perasaan psikologis yang dirasakan seluruh 

warga sekolah selama melakukan proses pendidikan disekolah. Hal ini sering juga 

disebut dengan iklim sekolah.  

Perasaan dan sikap yang ditimbulkan oleh lingkungan sekolah disebut sebagai 

iklim sekolah. Iklim sekolah mengacu pada efek dari pengelolaan lingkungan sekolah.  

Iklim sekolah mengacu pada nilai-nilai, kebijakan, norma, hubungan, dan kebijakan 

menyeluruh di sekolah (Servinc, 2012). Iklim sekolah adalah menggambarkan karakter 

sebuah sekolah. Iklim sekolah sering digambarkan sebagai “hati dan jiwa sekolah,” 

perasaan yang mendorong seluruh warga sekolah untuk terlibat secara aktif dalam 

mencintai sekolah, dan ingin menjadi bagian darinya. Hal tersebut merupakan hasil dari 

norma dan nilai-nilai sekolah, cara orang-orang di sekolah berhubungan dan 

berinteraksi satu sama lain, dan cara sistem dan kebijakan yang diterapkan disekolah. 

Lebih lanjut Servinc menjelaskan bahwa iklim sekolah mencakup bidang utama 

kehidupan sekolah seperti keselamatan, hubungan, pengajaran dan pembelajaran, dan 

lingkungan serta pola organisasi yang lebih besar. Dimensinya tidak hanya membentuk 

bagaimana perasaan siswa tentang berada di sekolah, tetapi tren yang membentuk 

pembelajaran dan pengembangan siswa. 

Iklim sekolah merupakan akumulasi dari sikap dan perilaku yang ditimbulkan 

oleh pengelolaan lingkungan sekolah, kebijakan, praktik, interaksi antar seluruh warga 

sekolah, peluang untuk keterlibatan dan kepemimpinan, serta keyakinan dan sikap yang 

dibawa ke sekolah dari seluruh warga sekolah. Iklim sekolah terbukti memiliki dampak 

yang sangat besar pada proses pendidikan disekolah. 
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Iklim sekolah disepakati sebagai konstruksi multidimensi yang mencakup 

dimensi fisik, sosial, dan akademik dari sekolah. 

1)  Dimensi fisik sekolah, meliputi: 

a. Sarana pembelajaran yang memadai. 

b. Prasarana pembelajaran yang berfungsi dengan baik 

c. Lingkungan disekitar sekolah yang kondusif. 

2) Dimensi sosial sekolah, meliputi: 

a. Kualitas hubungan interpersonal antara seluruh warga sekolah. 

b. Perlakuan yang adil terhadap seluruh warga sekolah. 

c. Tingkat persaingan yang fair dan kompetitif antar siswa.  

d. Tingkat partisipasi seluruh warga sekolah dalam pengambilan keputusan 

disekolah. 

3) Dimensi akademik, meliputi: 

a. Kualitas kegiatan pembelajaran yang sesuai visi misi sekolah. 

b. Prestasi akademik dan non akademik siswa yang terus mengalami peningkatan. 

c. Berkembangnya budaya akademik dan terbentuknya kepribadian ilmiah.  

Iklim sekolah yang positif mendorong perkembangan dan pembelajaran seluruh 

warga sekolah agar menjadi lebih produktif, partisipatif, dan menyenangkan, yang 

meliputi: 

a. Norma, nilai, dan harapan yang mendukung seluruh warga sekolah merasa aman 

secara sosial, emosional, dan fisik. 

b. Seluruh warga sekolah saling terlibat, saling menghormati dan menghargai. 

c. Seluruh warga sekolah bekerja bersama untuk mengembangkan keterampilan, 

kepribadian, dan berkontribusi pada visi misi sekolah. 

d. Jajaran manajemen sekolah dan guru memberikan contoh dan memelihara sikap 

yang menekankan pada pentingnya kegiatan pembelajaran dan manfaat serta 

kepuasan yang akan diperoleh dari kegiatan pembelajaran. 

Iklim sekolah yang positif ditandai dengan adanya hubungan emosional yang 

kuat antara seluruh warga sekolah, disiplin berdasarkan kesadaran individual, adanya 

pemberdayaan, pengakuan, dan pemberian kesempatan kepemimpinan secara 

bergantian antar warga sekolah pada kegiatan-kegiatan sekolah (Gage, Larson & 

Chafouleas, 2016).  
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Iklim sekolah yang kondusif dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari 

dalam maupun dari luar sekolah, yaitu: 

a. Kepemimpinan Organisasi  

Sejauhmana komitmen kepemimpinan sekolah untuk membuat kebijakan dan 

melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan visi misi sekolah, dan iklim 

organisasi sekolah.  

b. Guru 

Bagaimana cara guru berinteraksi dengan siswa terutama dalam kegiatan 

pembelajaran, dengan mengedepankan pendekatan penyadaran dan penegakan 

kedisiplinan siswa. 

c. Siswa 

Sejauh mana siswa berinteraksi dengan warga sekolah lainnya, menyelesaikan 

konflik yang terjadi disekolah secara damai serta berpartisipasi dalam berbagai 

kegiatan disekolah. 

d. Keluarga 

Nilai-nilai, kepercayaan, dan praktik yang ditanamkan keluarga pada diri warga 

sekolah, yang kemudian dibawa kesekolah dan memengaruhi sikap warga sekolah 

lainnya.  Termasuk didalamya adalah nilai-nilai toleransi, komunikasi dan 

solidaritas. 

e. Komunitas sekitar sekolah 

Nilai-nilai, kepercayaan, dan praktik yang terjadi dilingkungan sekitar sekolah yang 

memengaruhi perkembangan mental siswa.  

Iklim sekolah yang nyaman dan menyenangkan adalah dasar dari lingkungan 

sekolah yang berkualitas tinggi dan mampu menciptakan kondisi untuk kegiatan 

pembelajaran yang efektif. Hubungan manusiawi yang diwujudkan dalam sikap saling 

menghormati, saling membantu, bekerja sama atau saling bersedia melakukan berbagai 

pendekatan adalah sikap yang diperlukan bagi proses pendidikan karena bermanfaat 

bagi kehidupan seluruh warga sekolah dan masyarakat untuk sekarang dan masa yang 

akan datang.  
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BAB VIII 

MANAJEMEN LINGKUNGAN AKADEMIS SEKOLAH 

 

 

A. Konsep Dasar Lingkungan Akademis Sekolah 

eberhasilan proses pembelajaran tentunya didukung oleh lingkungan 

akademis yang kondusif. Mewujudkan lingkungan akademis yang kondusif 

dapat dilakukan dengan menyediakan sarana-prasarana pendukung yang 

cukup sehingga interaksi antar seluruh warga sekolah dapat terpelihara dengan baik di 

dalam maupun di luar sekolah. Lingkungan akademis atau sering juga disebut suasana 

akademis (academic atmosphere) merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk 

membuat proses pembelajaran disekolah berjalan sesuai dengan visi, misi, dan 

tujuannya. Lingkungan akademis merupakan iklim dan budaya sekolah yang dapat 

mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya proses pendidikan dan pembelajaran 

secara efektif (Uniku, 2013). 

 

 

 

Lingkungan akademis adalah bagian dari komponen proses pembelajaran yang 

memberi pengaruh signifikan terhadap kualitas keluaran/output (prestasi siswa, 

kinerja guru/staf, dan lain lain), selain komponen input.  Untuk itu upaya untuk 

menciptakan lingkungan akademik yang kondusif merupakan hal yang penting agar 

proses pembelajaran dapat berjalan efektif.  

Komponen-komponen sumber daya pendidikan dalam proses pembelajaran, 

seperti guru, sarana-prasarana, organisasi-manajemen, kurikulum, dan lainnya 

memberikan kontribusi terhadap kelancaran dan keberhasilan proses pembelajaran. 

Komponen- komponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola dengan 

mengikuti standar kualitas yang ditentukan akan mampu menciptakan lingkungan 
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akademik yang kondusif, sehingga dapat menimbulkan kenyamanan dalam proses 

pembelajaran. 

Lingkungan akademis yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran 

yang berlangsung dalam sebuah suasana yang menyenangkan.  Proses pembelajaran 

yang menyenangkan dapat dideskripsikan sebagai lingkungan belajar yang kondusif. 

Lingkungan akademik yang kondusif dapat dikenali dan dirasakan meskipun bersifat 

abstrak serta tidak berwujud (intangible). Gambaran tentang lingkungan akademik yang 

kondusif dapat diperoleh dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap komponen-

komponen pendukungnya (Sari, 2016).   

Beberapa karakteristik yang melekat pada sebuah lingkungan akademis, 

sehingga dapat dikategorikan lingkungan akademis yang kondusif, diantaranya: 

1) Sarana yang tersedia untuk memelihara interaksi antar seluruh warga sekolah, baik 

di dalam maupun di luar sekolah. Ketersediaan sarana pembelajaran yang memadai 

juga dibutuhkan dalam membangun suasana belajar yang efektif dan kondusif. Baik 

sarana berupa media pembelajaran maupun berupa buku-buku teks dan majalah 

ilmiah. Ketersediaan sarana pembelajaran yang memadai memastikan bahwa setiap 

siswa dapat mengkases informasi pelajaran secara adil dan leluasa. 

2) Sarana yang memadai untuk menciptakan iklim yang mendorong perkembangan 

dan kegiatan akademik/professional. Sarana pembelajaran yang memadai juga 

dibutuhkan dalam mengembangkan keilmuan. Kelancaran proses belajar mengajar 

juga didukung oleh ketersediaan bahan bacaan di perpustakaan, seperti buku teks, 

jurnal nasional/internasional, majalah ilmiah popular, dlsb. 

3) Rancangan menyeluruh untuk mengembangkan suasana akademik yang kondusif 

untuk kegiatan pembelajaran melalui penerapan konsep saling asah, asuh dan asih 

serta Tut Wuri Handayani. Guru terkadang sebagai pemimpin yang memandu 

didepan, terkadang juga sebagai motivator yang mendorong dari belakang, bahkan 

terkadang sebagai pembimbing dan teman yang menyemangati siswa seperti teman. 

4) Keikutsertaan warga sekolah (kepala sekolah, guru, staf, dan siswa) dalam kegiatan 

akademik (seminar, simposium, diskusi, eksibisi) di dalam sekolah atau di luar 

sekolah. Dalam kegiatan seminar, simposium, diskusi, dlsb, untuk meningkatkan 

wawasan keilmuan warga sekolah, sebaiknya diwajibkan untuk berpartisipasi aktif 

dan berhak atas perolehan sertifikat. Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan 

akademik guru (penelitia dan penulisan karya ilmiah) yang dipresentasikan di 
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dalam seminar atau diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Melibatan penuh siswa 

sebagai panitia dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah, 

merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan suasana akademik 

5) Pengembangan Kepribadian Ilmiah, bagi seluruh warga sekolah, melalui pemberian 

kesempatan untuk melakukan pengembangan pengetahuan dan keahlian. Dapat 

dilakukan secara pribadi atau difasilitasi oleh pihak sekolah. Pengembangan 

kepribadian dan perilaku ilmiah juga dapat dilakukan melalui pelibatan siswa dalam 

mengolah data penelitian dan melaporkannya. Siswa akan mampu memanfaatkan 

peralatan sesuai dengan fungsinya dan menggunakan peralatan/instrumen yang 

handal dan sahih. 

 

Lingkungan akademis yang kondusif dapat disimpulkan dari derajat kepuasan 

dan derajat motivasi seluruh warga sekolah dalam berperilaku positif untuk mencapai 

tujuan sekolah (Wang, & Holcombe, 2010). Banyak faktor yang dapat mendukung atau 

berpengaruh terhadap penciptaan lingkungan akademis yang kondusif, baik aspek fisik 

(sarana prasarana) maupun aspek perilaku. Interaksi akademik antara guru dengan 

siswa, antar siswa serta antar guru dalam menciptakan otonomi keilmuan dan 

kebebasan akademik merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

kondusifitas lingkungan akademik. Begitupula dengan dukungan akan ketersediaan 

sarana, prasarana dan dana untuk melakukan berbagai kegiatan.  

Untuk menciptakan lingkungan akademis yang kondusif, maka perlu adanya 

aturan atau ketentuan yang mengatur pelaksanaan kegiatan akademis serta perilaku 

seluruh warga sekolah. Ketentuan pelaksanaan akademis dan perilaku seluruh warga 

sekolah perlu di sosialisasikan sehingga seluruh warga sekolah mampu memahami 

segala ketentuan yang berlaku. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat ditekan 

seminimal mungkin. 

Beberapa kegiatan di bawah ini juga dapat dilakukan sebagai bagian dari 

pembinaan dan pengembangan budaya akademis disekolah, diantaranya: 

1. Merencanakan dan menyediakan sarana, prasarana dan dana, guna mendukung 

terlaksananya kegiatan yang dapat meningkatkan suasana akademik.  

2. Suasana akademik yang kondusif dikembangkan dengan membangun hubungan 

antara seluruh warga sekolah, khususnya antara guru dan siswa melalui kegiatan 

akademik dan non akademik.  
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3. Menetapkan etika akademik guru, staf dan siswa sebagai pedoman berperilaku 

dan berinteraksi bagi seluruh warga sekolah.  

4. Kegiatan akademik guru dibidang pembelajaran seharusnya berorientasi kepada 

siswa (student centre learning) dalam mengembangkan intelektualitas, yang 

ditopang oleh keterampilan lunak (soft skills) dan nilai-nilai inti (core values). 

Kegiatan-kegiatan ini diyakini dapat menciptakan kondusifitas lingkungan 

akademis disekolah terutama budaya akademis seluruh warga sekolah. Kegiatan-

kegiatan tersebut juga diyakini dapat meningkatkan mutu lingkungan akademis 

sekolah. Seluruh warga sekolah digerakkan untuk menjadi sumber daya mamnusia 

sekolah yang proaktif, kritis, inovatif, dinamis, dan etis (Mulyasana, 2011). 

 

B. Manajemen Lingkungan Akademis Sekolah 

anajemen lingkungan akademis sekolah adalah penerapan prinsip 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pada 

pengelolaan suasana akademis yang memengaruhi kegiatan pembelajaran 

disekolah.  Manajemen lingkungan akademis adalah bagian dari manajemen lingkungan 

sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan suasana akademis pada kegiatan 

pembelajaran disekolah.  

Manajemen lingkungan akademis berupaya mengelola suasana akademis 

disekolah melalui penerapan visi misi sekolah secara langsung kedalam kegiatan 

pembelajaran disekolah. Suasana akademis akan terlihat dari perilaku warga sekolah 

yang selalu ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya (Soetopo, 2016). 

Mereka aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah baik disekolah maupun di luar sekolah. 

Mereka juga rajin mengunjungi perpustakaan untuk mempelajari dan mengakses 

berbagai pengetahuan dan informasi. Mereka juga serta sering terlibat dalam diskusi 

ilmiah disekolah baik secara formal (dalam forum diskusi kelas) maupun secara 

informal, di luar kelas.  

Ruang lingkup manajemen lingkungan akademis adalah pada pembinaan sikap 

dan perilaku seluruh warga sekolah untuk membangun kepribadian ilmiah, 

mengembangkan budaya saling asah-asuh-asih, dan menjunjung tinggi etika akademis. 

Salah satu faktor penting dalam mendorong dan mengembangkan lingkungan akademis 

yang kondusif bagi peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui pembinaan 

budaya akademis. Pembinaan budaya akademis sekolah merupakan proses 
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pembentukan sikap dan perilaku seluruh warga sekolah untuk terus beraktifitas atau 

mengedepankan prinsip belajar sepanjang hayat (life long learning). Strategi pembinaan 

sikap dan perilaku akademis kepada warga sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan-

kegiatan yang bersifat akademis. 

Beberapa sekolah yang memiliki budaya akademis yang tinggi, sudah bisa dilihat 

dan dirasakan begitu memasuki gedung sekolah tersebut. Hal ini sudah akan terlihat 

dari dinding, di berbagai sudut ruangan hingga di setiap kelas yang kita kunjungi. 

Budaya akademis akan selalu memengaruhi setiap keputusan dan tindakan di sekolah, 

mulai dari gaya kepemimpinan kepala sekolah hingga cara guru memilih bahan 

kurikulum dan berinteraksi dengan siswa. 

Pembinaan budaya akademik harus dilakukan dengan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang komprehensif dan terintegrasi 

(Mutohar, 2013). Semua komponen yang terkait dengan pencapaian tingkat mutu 

lingkungan akademis yang lebih kondusif harus disiapkan dan dikondisikan dengan 

baik. Beberapa kebijakan dan strategi pembinaan lingkungan akademis yang dapat 

dilakukan oleh jajaran manajemen sekolah diantaranya:   

1. Menjunjung tinggi etika akademis dan budaya akademis sebagai pedoman 

berperilaku dan berinteraksi bagi seluruh warga sekolah dalam mewujudkan visi 

misi melalui kegiatan pembelajaran. 

2. Menjunjung tinggi kebebasan akademis dan otonomi keilmuan dengan 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan menyediakan fasilitas yang memadai.  

3. Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung 

keberhasilan proses akademik. 

4. Mendorong kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas 

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademis. 

Peningkatan mutu lingkungan akademis sekolah membutuhkan adanya 

kebijakan serius dan upaya sungguh-sungguh dari semua warga sekolah. Pendekatan 

kooperasi dan kompetisi dapat digunakan dalam berbagai kegiatan yang dapat 

meningkatkan mutu lingkungan akademis, diantaranya:  

1) Kegiatan yang dapat mendorong proses pembelajaran pada siswa, yang dapat 

dilakukan melalui: 

a) Pemilihan siswa berprestasi pada setiap kelas.  

b) Pemilihan siswa pengunjung perpustakaan yang paling rajin. 
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c) Pemilihan karya tulis ilmiah siswa terbaik  

d) Pemilihan kelompok diskusi/debat siswa terbaik, dlsb. 

2) Kegiatan yang dapat mendorong proses pembelajaran pada guru, yang dapat 

dilakukan melalui: 

a) Pengelompokan guru untuk menjadi ”Community of Learning” berbasis bidang 

keimuan serumpun. 

b) Pemilihan guru Berprestasi  

c) Pemilihan guru kelas/guru pembina berprestasi  

d) Pemilihan karya penelitian terbaik  

e) Pemilihan Karya pengabdian terbaik  

3) Kegiatan yang dapat mendorong proses pembelajaran pada tenaga kependidikan 

(staf), yang dapat dilakukan melalui: 

a) Mendorong pengelompokan tenaga kependidikan/staf untuk sharing 

pengetahuan secara berkala. 

b) Pemilihan tenaga kependidikan/staf berprestasi. 

 

 

 

Beberapa cara yang dapat dilakukan jajaran manajemen sekolah untuk 

menumbuhkan sikap dan perilaku akademis seluruh warga sekolah melalui pembinaan 

budaya akademis: 

a. Menjalani visi misi sekolah 

Seluruh warga sekolah harus memiliki pernyataan misi unik yang berbicara 

tentang kepercayaan, nilai-nilai, dan tujuan dari setiap kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan. Misi sekolah harus secara teratur ditinjau kembali dan 
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direfleksikan untuk memastikan seluruh warga sekolah benar-benar menjalankan 

misi tersebut.   

b. Membangun pembelajaran sosial-emosional untuk guru dan siswa 

Menanamkan pembelajaran sosial-emosional (SEL) ke dalam kelas, karena hal ini 

dapat mendukung pertumbuhan holistik siswa, yaitu pikiran, tubuh, dan hati. SEL 

membuat guru akan lebih memperhatikan emosi, tantangan, tekanan, dan trauma 

dari siswanya, sehingga guru dapat mengambil langkah-langkah konkrit yang lebih 

efektif untuk menyelesaikan permasalahannya. Program SEL terbukti dapat 

meningkatkan prestasi akademik dan perilaku sosial positif siswa, dan 

mengurangi permasalahan-permasalahan penyimpangan perilaku.  

c. Menumbuhkan budaya ketahanan 

Kepala sekolah dan pemimpin sekolah adalah contoh terbaik bagi warga sekolah 

lainnya untuk menghadapi stres, kemunduran, dan perselisihan. Ketahanan 

budaya digambarkan sebagai kualitas pribadi yang membuat individu cenderung 

untuk bangkit kembali saat menghadapi kesulitan. Ketika menghadapi kesulitan, 

para pemimpin yang ulet berusaha bangkit untuk lebiih maju. Seorang pemimpin 

sekolah yang tangguh dapat menjadi inspirator bagi warga sekolah lainnya dengan 

bersikap dan bertindak visioner.   

d. Apresiasi terhadap prestasi  

Pengakuan atas kerja keras dan prestasi harus menjadi bagian dari budaya 

akademis sekolah yang terus dilestarikan. Warga sekolah akan merasa dihargai 

dan lebih semangat dalam bekerja karena adanya pengakuan dan penghargaan 

atas hasil kerja mereka. 

e. Membangun budaya positif (positif thinking) 

Budaya akademis sekolah memainkan peran utama dalam keberhasilan dan 

pengembangan kepribadian ilmiah seluruh warga sekolah. Budaya akademis 

sekolah harus bersifat terbuka. Guru dan siswa didorong untuk berbagi ide dan 

solusi atas permasalahan mereka. Guru dan siswa diajak untuk fokus pada cara-

cara untuk memperbaiki situasi dan kondisi serta bekerja secara tim secara terus 

menerus untuk bergerak maju.  

 

Pengembangan budaya akademis akan lebih efektif jika manajemen lingkungan 

akademis sekolah dilakukan melalui mekanisme PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang 
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harus dikerjakan dengan sistematis, tahap demi tahap (step-by-step), sehingga 

menghasilkan proses pembinaan dan pengembangan budaya akademis secara 

berkelanjutan (continuous improvement). Semuanya harus dilakukan dengan penuh 

kesabaran serta komitmen semua warga sekolah, terutama pihak yang terlibat dalam 

proses peningkatan dan penjaminan mutu internal. 

 

C. Etika Akademis 

tika dalam kehidupan bermasyarakat menjadi komponen penting. Etika yang 

merupakan filsafat moral membahas tentang perilaku baik dan buruk. Etika 

memberikan arahan kepada manusia untuk berperilaku baik sesuai dengan 

nilai-nilai kemanusiaan dan yang berkembang dimasyarakat. Semua warga sekolah 

harus menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari, karena etika merupakan 

pedoman cara hidup yang benar dilihat dari sudut pandang budaya, susila dan agama. 

Etika memberikan arahan kepada manusia untuk bertingkah laku sesuai dengan apa 

yang harus dilakukan (Drijakara, 2006).  

Peningkatan mutu lingkungan akademis sekolah dapat diawali dengan 

penetapan standar etika akademis. Etika akademik adalah suasana akademik yang 

mengacu pada etika dan moral akademik. Etika dan moral akademis pada intinya adalah 

menjunjung tinggi kebenaran ilmiah. Namun demikian, pengertian ini juga sering 

dikaitkan dengan norma, yaitu pedoman tentang bagaimana orang harus hidup dan 

bertindak secara baik dan benar, sekaligus merupakan tolok ukur mengenai baik 

buruknya perilaku dan tindakan yang diambil oleh seseorang. 

Etika akan memberikan arahan dan batasan mengenai pergaulan manusia dalam 

kelompok sosialnya. Batasan itu berupa ketentuan-ketentuan yang menyatakan 

perilaku yang diharapkan dari warga sekolah ketika mereka berbuat, berinteraksi 

dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.  

Unsur-unsur yang ada di dalam etika yang dapat dijadikan pedoman meliputi: 

1) Moralitas, yaitu suatu sistem yang membatasi perilaku seseorang. Moralitas 

bertujuan untuk melindungi hak azasi orang lain.  

2) Perilaku moral, yaitu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang 

dijunjung tinggi oleh masyarakat beradab, seperti nilai-nilai kebenaran dan 

kejujuran.  
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Tata cara yang mengatur perilaku seluruh warga sekolah yang sifatnya teknis 

operasional disebut etiket. Sebelumnya kita samakan dulu persepsi tentang etika 

dengan etiket. Etiket merupakan bentuk konkrit dari etika, yang lebih mudah untuk 

dijadikan panduan. Pengukuran terhadap perilaku etiket juga dapat dilakukan dengan 

lebih obyektif, karena merujuk kepada ciri-ciri yang mudah diukur. Etiket merupakan 

perangkat operasional yang didasari oleh etika (tindakan dari etika), yang berisi 

tentang aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. 

Standar etika akademis yang diterapkan disekolah pada umumnya tidak berbeda 

dengan lembaga pendidikan lainnya. Beberapa prinsip-prinsip etika akademis (etiket) 

yang dapat dijadikan pedoman seluruh warga sekolah dalam berperilaku:  

1. Etiket Di Dalam Lingkungan Sekolah: 

a. Selalu menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupundi luar sekolah. 

b. Berlaku sopan dan berkata santun kepada semua orang yang berada di 

lingkungan sekolah.  

c. Selalu berpakaian rapi, sopan dan memakai sepatu.  

d. Selalu menjaga kerapian, keindahan, kebersihan, keamanan, kerukunan dan 

ketertiban dilingkungan sekolah.  

e. Selalu menjaga dan merawat sarana/prasarana dan semua fasilitas di 

lingkungan sekolah dengan tidak merusak atau mengotorinya.  

f. Tidak merokok.  

g. Tidak membawa/memakai/mengedarkan obat-obatan terlarang/zat 

psikotropika lainnya  

h. Tidak membawa/menggunakan segala jenis senjata tajam/senjata api  

i. Tidak melakukan praktik perjudian dalam bentuk apapun  
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j. Tidak melakukan tindakan pemalsuan (meliputi: 

pernyataan/perkataan/penulisan yang tidak benar terhadap atas suatu 

kondisi yang terkait dengan akademik seseorang, pemalsuan tanda 

tangan/dokumen/stempel, mengubah/merusak data resmi. 

2. Etiket Hubungan Antar Siswa: 

a. Mempunyai rasa solidaritas tinggi.  

b. Selalu saling memberi informasi dan bantuan yang berkenaan dengan 

kegiatan akademik dan non akademik.  

c. Tidak melakukan perkataan dan/atau perbuatan yang dapat menimbulkan 

ketersinggungan/ permusuhan dan perkelahian.  

d. Tidak saling mempengaruhi/bekerjasama untuk bertindak yang merugikan 

sekolah.  

3. Etiket Hubungan Siswa-Guru: 

a. Sopan dalam bertindak dan santun dalam berkata. 

b. Selalu saling memberi informasi dan bantuan yang berkenaan dengan 

kegiatan akademik dan non akademik.  

c. Tidak melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya ketersinggungan/ 

mencemarkan nama baik/reputasi salah satu pihak.  

d. Tidak saling mempengaruhi untuk bertindak anarkis atau yang merugikan 

sekolah dengan cara dan bentuk apapun. 

4. Etiket dalam Proses Pembelajaran:  

a. Tepat waktu  

b. Mengikuti perkuliahan dengan tertib (tidak ngobrol, SMS, telpon).  

c. Bertanya secara sopan dan menggunakan kata-kata yang santun.  

d. Tidak merokok.  

e. Berpakaian rapi dan sopan (kemeja/kaos berkerah + celana panjang/rok 

dengan panjang di bawah lutut).  

f. Memakai sepatu.  

g. Tidak mengotori ruang kelas atau mencoret di dinding/kursi  

5. Etiket dalam Proses Ujian: 

a. Masuk kelas dan mengerjakan soal ujian sesuai jadwal yang ditentukan.  

b. Mengerjakan ujian pada kertas yang telah tersedia.  

c. Memakai sepatu.  
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d. Gunakan perlengkapan ujian pribadi.  

e. Non-aktif alat komunikasi: HP, dll.  

f. Peserta ujian dilarang membawa contekan/buku catatan/diktat (kecuali yang 

telah ditentukan oleh dosen). 

g. Peserta ujian dilarang bercakap-cakap atau berbisik dengan peserta lain.  

h. Peserta ujian dilarang tukar-menukar kertas/jawaban ujian dengan peserta 

lain.  

i. Peserta ujian dilarang menggunakan kalkulator/peralatan lainnya yang diisi 

program/rumus.  

j. Peserta ujian dilarang merokok, dll.  

6. Etiket dalam Membuat Tugas (PR, Makalah, Kerja Praktek, dan lain lain): 

a. Tidak plagiat (memasukkan, melampirkan, melaporkan dan/atau 

mempresentasikan hasil karya orang lain tanpa mencantumkan secara jelas 

sumber asli atau referensinya). 2. Mengutip, menjiplak atau menyontek hasil 

karya orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. 

b. Menjiplak kata-kata dari sebuah kalimat dan/atau sebuah paragraf dari satu 

sumber atau lebih dimana kata-kata tersebut adalah hasil karya orang lain.  

c. Memodifikasi kalimat atau paragraf yang hasil sangat mirip dengan karya 

orang lain.  

d. Menggunakan ide, hasil karya atau penelitian orang lain.  

e. Memakai/menggandakan dokumen komputer (cut-paste, copy-paste).  

f. Menyerahkan hasil karya yang seluruhnya/ sebagian berasal dari hasil karya 

siswa atau dosen lain melalui proses transformasi mekanis.  

g. Menyuruh orang lain untuk membuatkan tugas.  

Sanksi atas Pelanggaran, dapat berupa: 

1. Teguran lisan. 

2. Nama dan foto pelanggar diumumkan di papan pengumuman dan diberi 

surat peringatan (sanksi akademis/skorsing/penghapusan nilai/penggantian 

kerugian). 

3. Nama dan foto pelanggar diumumkan di papan pengumuman dan 

dikeluarkan dari sekolah. 

4. Sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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S 

BAB IX 

KEWIRAUSAHAAN LINGKUNGAN SEKOLAH 

 

 

A. Pengertian Kewirausahaan Lingkungan Sekolah 

ecara etimologis wirausaha/ wiraswasta berasal dari bahasa Sansekerta, terdiri 

dari tiga suku kata: “wira“, “swa“, dan “sta“. Wira berarti manusia unggul, 

teladan, tangguh, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, 

pendekar/ pejuang kemajuan, memiliki keagungan watak. Swa berarti sendiri, dan Sta 

berarti berdiri. Istilah kewirausahaan, pada dasarnya berasal dari terjemahan 

entrepreneur, yang dalam bahasa Inggris di kenal dengan between taker atau go between 

(Axelsson, 2017).  

Ada begitu banyak pengertian tentang kewirausahaan yang dikemukakan oleh 

para ahli dan berkembang di masyarakat. Persepsi tersebut tidak salah meskipun juga 

tidak sepenuhnya benar. Karena definisi kewirausahaan adalah suatu nilai yang 

diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, 

siasat, kiat, proses dan hasil dari sebuah usaha. Kewirausahaan juga mendefiniskan 

kewirausahaan sebagai suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan 

mengembangkan usaha.  

Selain itu, definisi kewirausahaan menurut Instruksi Presiden Republik 

Indonesia (INPRES) No. 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Me-masyarakat-kan 

dan Membudaya-kan kewirausahaan, mendefinisikan kewirausahaan adalah semangat, 

sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/atau kegiatan 

yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi 

dan produk baru dengan meningkatkan efesiensi dalam rangka memberikan pelayanan 

yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

Kewirausahaan juga dapat dimaknai sebagai proses penerapan kreatifitas dan 

keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk 

memperbaiki kehidupan usaha. Ada juga yang mengartikan kewirausahaan adalah 

suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk 

memenangkan persaingan yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. 
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Proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas dan tindakan yang berhubungan 

dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha.  

Secara esensi pengertian kewirausahaan adalah suatu sistem nilai, pandangan, 

wawasan serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi 

tanggungjawabnya dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Atau dapat juga diartikan 

sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu memberi nilai terhadap tugas dan 

tanggungjawabnya. Adapun kewirausahaan merupakan sifat jiwa dan sikap mental yang 

selalu aktif dalam berusaha untuk memajukan karya baktinya dalam rangka upaya 

meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya. Selain itu, kewirausahan adalah 

kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk 

mencari peluang menuju sukses.  

Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan seuatu yang 

baru dan berbeda (create new and different) melaui berpikir kreatif dan bertindak 

inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Pada 

hakekatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki 

kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia nyata secara kreatif. 

Dari beberapa konsep yang ada, setidaknya terdapat 6 hakekat penting 

kewirausahaan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan 

dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil dari 

suatu usaha. 

2. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru 

dan berbeda (ability to create the new and different)  

3. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam 

memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan.  

4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha 

(start-up phase) dan perkembangan usaha (venture growth).  

5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru 

(creative), dan sesuatu yang berbeda (inovative) yang bermanfaat memberi nilai 

lebih. 

6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan 

mengkombinasikan sumber-sumber melaui cara-cara baru dan berbeda untuk 

memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara 
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mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara 

baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, 

memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk 

memberikan kepuasan kepada masyarakat. 

Berdasarkan keenam konsep diatas, secara ringkas kewirausahaan dapat 

didefinisikan sebagai sesuatu kemampuan kreatif dan inovatif (create new and different) 

yang dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses dan perjuangan untuk menciptakan 

nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi 

risiko. 

Dalam berbagai definisi yang sudah disampaikan sebelumnya, ditekankan bahwa 

proses kewirausahaan meliputi semua kegiatan fungsi dan tindakan untuk mengejar 

dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. Sedangkan 

wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah 

organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Istilah wirausaha dan wiraswasta 

sering digunakan secara bersamaan, walaupun memiliki substansi yang agak berbeda. 

Wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam 

mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Atau 

bisa dikatakan bahwa seorang wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki 

kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan mengumpulkan sumber 

daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan 

mengambil keuntungan. Seorang wirausahawan memiliki sifat, watak dan kemauan 

untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka 

meraih sukses/meningkatkan pendapatan.  

Intinya, seorang wirausaha adalah orang-orang yang memiliki karakter 

wirausaha dan mengaplikasikan hakikat kewirausahaan dalam hidupnya. Dengan kata 

lain, wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki jiwa kreatif dan inovatif yang 

tinggi dalam hidupnya. Wirausaha mencakup semua jenis pekerjaan, baik karyawan 

swasta maupun pemerintahan. Wirausahawan juga adalah mereka yang melakukan 

upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide, dan meramu 

sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. 

Ciri-ciri seseorang yang memiliki karakter wirausaha sebagai orang yang (1) 

percaya  diri, (2) berorientasi tugas dan hasil, (3) berani mengambil risiko, (4) berjiwa 

kepemimpinan, (5) berorientasi ke depan, dan (6)  keorisinalan. Wirausahawan adalah 
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orang yang mengorganisir, mengelola dan berani menanggung resiko untuk 

menciptakan usaha baru dan peluang berusaha.  

Dari segi karakteristik perilaku, wirausaha (entepreneur) adalah mereka yang 

mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan usaha miliknya sendiri. 

Wirausaha adalah mereka yang bisa menciptakan kerja bagi orang lain dengan 

berswadaya. Definisi ini mengandung asumsi bahwa setiap orang yang mempunyai 

kemampuan normal, bisa menjadi wirausaha asal mau dan mempunyai kesempatan 

untuk belajar dan berusaha. Berwirausaha melibatkan dua unsur pokok (1) peluang 

dan, (2) kemampuan menanggapi peluang. Berdasarkan hal tersebut, maka definisi 

kewirausahaan adalah tanggapan terhadap peluang usaha yang terungkap dalam 

seperangkat tindakan serta membuahkan hasil berupa organisasi usaha yang 

melembaga, produktif dan inovatif. 

Sesungguhnya konsep dasar kewirausahaan lebih luas dari sekedar aktifitas 

berwirausaha atau berbisnis. Kewirausahan merupakan proses memanfaatkan peluang 

melalui suatu usaha kreatif dan inovatif dalam mengkombinasikan sumber-sumber 

daya yang ada melalui cara-cara baru dan berbeda dalam menciptakan nilai tambah. 

Mayoritas persepsi masyarakat tentang kewirausahaan selalu dikaitkan dengan 

kegiatan berwirausaha atau berbisnis, meskipun sebenarnya kewirausahaan dapat juga 

diterapkan kedalam kegiatan pendidikan dan sosial lainnya. 

Kewirausahaan lingkungan sekolah mengacu pada proses penerapan kreatifitas 

dan keinovasian dalam pengelolaan mutu lingkungan sekolah secara berkelanjutan. 

Kewirausahaan lingkungan sekolah merupakan kegiatan untuk memecahkan persoalan-

persoalan yang muncul dalam manajemen lingkungan sekolah secara kreatif dan 

inovatif. Kewirausahaan lingkungan sekolah juga merupakan sebuah upaya untuk 

menemukan peluang dalam meningkatkan mutu lingkungan sekolah secara 

berkelanjutan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Upaya-upaya kreatif, inovatif, 

efektif dan efisien dalam manajemen lingkungan sekolah menjadi nilai tambah bagi 

sekolah. 

Kewirausahaan lingkungan sekolah merupakan suatu sikap mental yang selalu 

aktif, kreatif berdaya, bercipta, berkarya dan berusaha dalam rangka meningkatkan 

mutu lingkungan sekolah (Lenox, & York, 2011).  sehingga dapat meningkatkan nilai 

tambah sekolah. Secara prinsip hakikat dari kewirausahaan lingkungan sekolah adalah: 
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1. Suatu proses dalam mengelola keberlanjutan mutu lingkungan sekolah dengan 

melakukan sesuatu yang baru (kreatif) dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat 

dalam memberikan nilai tambah bagi sekolah. 

2. Kemampuan sekolah untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dalam 

pengelolaan mutu lingkungan sekolah. 

3. Usaha menciptakan nilai tambah sekolah melalui peningkatan mutu lingkungan 

sekolah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber daya yang ada melalui 

cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. 

Esensi dari kewirausahaan lingkungan sekolah adalah menciptakan nilai tambah 

sekolah melalui proses manajemen lingkungan sekolah yang mengkombinasikan 

sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat meningkatkan daya saing 

sekolah (Karpov, 2017). Sedangkan nilai tambah dalam manajemen lingkungan sekolah 

dapat diciptakan melalui cara-cara sebagai berikut: 

1) Pengembangan teknologi baru (developing new technology) khususnya dalam 

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. 

2) Penemuan pengetahuan baru (discovering new knowledge) khususnya dalam 

pembinaan perilaku sadar lingkungan yang terintegrasi dengan budaya sekolah. 

3) Perbaikan produk (barang dan jasa) yang sudah ada (improving existing products 

or services) khususnya untuk sarana prasarana pendidikan yang masih bisa 

digunakan kembali (recycling). 

4) Penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang 

lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit (finding different ways of 

providing more goods and services with fewer resources) khususnya dengan cara 

memanfaatkan sumber daya yang sudah ada disekolah atau sumber daya yang 

tidak membutuhkan biaya besar, seperti lahan sekolah, sarana olah raga, aula 

sekolah, dan sebagainya. 

 

Keberhasilan dalam kewirausahaan lingkungan sekolah sangat ditentukan oleh 

kemampuan kepala sekolah untuk bertindak kreatif dan inovatif dalam memecahkan 

masalah-masalah yang terjadi pada pengelolaan mutu lingkungan sekolah serta pandai 

memanfaatkan peluang untuk memberi nilai tambah bagi daya saing sekolah. Oleh 

sebab itu, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah 

kompetensi kewirausahaan. 
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L 
B. Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan Sekolah 

ahan adalah suatu lingkungan fisik terdiri atas tanah, iklim, relief, hidrologi, 

vegetasi, dan benda-benda yang ada di atasnya yang selanjutnya semua faktor-

faktor tersebut mempengaruhi penggunaan lahan. Termasuk di dalamnya juga 

hasil kegiatan manusia, baik masa lampau maupun sekarang (Freiberg, 2005).  

Sedangkan Penggunaan lahan (land use) dapat diartikan sebagai campur tangan 

manusia terhadap lahan, baik secara menetap maupun berkala untuk memenuhi 

kebutuhan hidup baik material maupun spiritual. 

Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar, yaitu 

penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan 

pertanian dibedakan secara garis besar ke dalam macam penggunaan lahan 

berdasarkan penyediaan air dan lahan yang diusahakan. Berdasarkan hal itu dikenal 

macam penggunaan lahan seperti sawah, tegalan, kebun, kebun campuran, lalang, 

perkebunan dan hutan. Penggunaan lahan bukan pertanian dapat dibedakan ke dalam 

penggunaan kota atau desa (pemukiman), industri, rekreasi dan sebagainya 

(Mulyasana, 2011). 

Salah satu contoh lahan bukan pertanian yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah 

dalam usaha kewirausahaan lingkungan sekolah adalah pekarangan / halaman sekolah. 

Bagi sekolah yang mempunya halaman cukup/ sangat luas bisa memanfaatkannya 

untuk sarana belajar berwirausaha siswanya. Sebagaimana yang kita ketahui, sekolah 

merupakan tempat untuk menimba ilmu, baik berupa teori maupun praktek. Selain itu 

juga, sekolah merupakan tempat untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan 

(life skill) bagi siswa-siswi untuk bekal mereka hidup ditengah-tengah masyarakat 

setelah mereka selesai sekolah nanti.  

Lingkungan sekitar sekolah yang dapat digunakan sebagai sumber belajar salah 

satunya adalah taman sekolah. Pada taman sekolah di dalamnya terdapat kemungkinan-

kemungkinan yang cukup banyak untuk mempelajari meteri ekosistem. Di taman 

sekolah tersebut terdapat berbagai jenis tanaman dari rumput-rumputan dan 

pepohonan serta komponen-komponen ekosistem lainnya, sehingga dapat 

mempermudah dalam mempelajari materi ekosistem. Dengan menggunakan taman 

sekolah siswa dapat memperoleh pemahaman langsung dari alam dan siswa 

mempunyai laboratorium hidup untuk melakukan pengamatan langsung dengan 

memperhatikan komponen-komponen yang terdapat pada taman tersebut. 
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Pemanfaatan taman sekolah sebagai sumber belajar diharapkan dapat mempengaruhi 

aktivitas siswa sehingga hasil belajar siswa maksimal (Mulyasana, 2011). 

 

 

 

Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan lingkungan sekolah 

sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran, diantaranya adalah:  

a. Kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan dibanding dengan siswa 

duduk di kelas selama pelajaran, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih 

tinggi.  

b. Hakekat belajar akan lebih bermakna, sebab siswa dihadapkan dengan situasi 

dan keadaan yang sebenarnya bersifat alami.  

c. Bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga 

kebenarannya lebih akurat. 

d. Kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, seperti mengamati, bertanya atau wawancara, 

membuktikan/ mendemonstrasikan, menguji fakta serta menarik kesimpulan.  

e. Sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan dapat dipelajari bisa 

beraneka ragam seperti lingkungan alam, maupun lingkungan buatan.  

f. Siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di 

lingkungan, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan 

kehidupan di sekitar serta dapat memupuk cinta terhadap lingkungan.  

Pemanfaatan lahan yang masih kosong sehingga menjadi produktif akan 

memberi nilai tambah pada hasil pendidikan di sekolah. Lahan yang berada di belakang 

unit gedung belajar dapat diolah menjadi lahan produktif. Misalnya dijadikan untuk 

menanam tanaman herbal dan holtikultura. Taman Sekolah Sebagai sumber belajar 

(learning resources) adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu 

http://www.matrapendidikan.com/2016/08/upaya-lahan-kosong-sekolah-lebih.html
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yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara 

terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar atau 

mencapai kompetensi tertentu (Depdiknas 2004). Pemanfaatkan lingkungan sekitar 

sebagai sumber belajar dapat menciptakan interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungan. Adanya interaksi tersebut siswa akan memperoleh pembelajaran yang 

konkrit dan langsung sehingga memudahkan mereka dalam memahami materi 

pelajaran.  

Pemanfaatan lahan kosong di sekolah dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan, diantaranya untuk berbagai hal berikut: 

a. Tempat praktik mata pelajaran 

Lahan kosong di areal sekolah dapat dimanfaatkan menjadi tempat praktik bagi 

siswa, misalnya untuk mata pelajaran muatan lokal keterampilan pertanian dan 

ilmu pengetahuan alam (IPA). Bisa juga melakukan pengelolaan tanaman herbal 

dan holtikultura di areal sekolah dilakukan oleh siswa di bawah bimbingan guru 

kedua mata pelajaran tersebut.  

b. Menciptakan lingkungan yang indah dan bersih 

Pemanfaatan lahan kosong di sekitar lokal belajar siswa juga menguntungkan 

dalam gerakan K-3 di sekolah. Lingkungan sekolah menjadi terlihat indah, bersih 

dan nyaman. Areal sekolah tidak hanya dipenuhi oleh tumbuhan jenis bunga 

tetapi juga diselingi oleh tanaman produktif yang dikembangkan di sekolah. 

c.   Bernilai ekonomi 

Tanaman yang dibudidayakan melalui pemanfaatan lahan kosong sekitar lokasi 

sekolah bisa juga bernilai ekonomi. Jeruk nipis dapat dipanen menjadi tambahan 

uang kas bagi kelas maupun sekolah. Tanaman cabai, tomat, terung dan lain 

sebagainya dapat memenuhi kebutuhan bahan dapur bagi warga sekolah. Dalam 

skala besar, hasil panen tanaman ini bisa memenuhi kebutuhan pasar tradisional 

di daerah tempat sekolah berada. 

 

Beberapa hal harus dipertimbangkan dalam pemanfaatan lahan sekolah sebagai 

taman sekolah, diantaranya: Tanami dengan tanaman yang tumbuh cepat dan mudah 

menanamnya, seperti; bunga matahari, labu, kacang-kacangan atau umbi-umbian. 

Selain itu, rumput dapat tumbuh dan berkembang di halaman sekolah secara liar 

sehingga harus selalu dirapihkan. Akan terdapat banyak guguran daun yang berasal 

http://www.matrapendidikan.com/2016/07/prospek-muatan-lokal-keterampilan.html
http://www.matrapendidikan.com/
http://www.matrapendidikan.com/
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dari pohon-pohon di sekitar halaman sekolah dengan jumlah yang banyak, sehingga 

harus rutin dibersihkan dengan benar sehingga tidak mengganggu kesehatan dan 

keindahan.   

Berkaitan dengan kewirausahaan lingkungan sekolah, maka dapat dilakukan 

berbagai kegiatan pemanfaatan lahan sekolah secara lebih optimal sehingga dapat 

memberi nilai tambah bagi sekolah. Salah satunya adalah membentuk model kawasan 

rumah pangan lestari di lingkungan sekolah yang bertujuan untuk membentuk siswa-

siswi agar bisa memanfaatkan lingkungan sekitarnya dengan lebih kreatif. Hal ini juga 

dapat membangun dan mengembangkan potensi kewirausahaan siswa. Model kawasan 

rumah pangan lestari merupakan suatu konsep model pemanfaatan lahan pekarangan 

yang dibangun dalam suatu kawasan, dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang 

ramah lingkungan. Rumah pangan lestari merupakan salah satu pola pendidikan 

pemanfaatan lingkungan terbatas yang diterapkan di sekolah sebagai rumah belajar 

dalam memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai cara pemeliharaan tanaman 

serta cara perawatannya. 

Rumah pangan lestari bisa menjadi sarana berkebun di sekolah dan membuat 

taman sekolah. Siswa dapat menggabungkan konsep taman sekolah dengan berkebun. 

Taman sekolah tidak hanya ditanami bunga dan tanaman hias saja, tetapi juga buah dan 

sayur-sayuran. Bahkan mungkin siswa akan lebih senang dan lebih puas menikmati 

buah atau sayur-sayuran hasil menanamnya sendiri. Taman sekolah bisa berisi bunga 

penuh dengan warna dan indah dan ditanami juga berbagai buah dan sayuran seperti 

selada, tomat, wortel, mentimun, dan apotik hidup. 

Pemanfaatan dan pengembangan lahan sekolah secara tepat dapat menjadikan 

lingkungan sekolah sebagai salah satu media pembelajaran yang efektif dan 

menyenangkan. Pemanfaatan dan pengembangan lahan sekolah secara kreatif juga 

dapat menjadikannya sebagai sarana membangun dan mengembangkan jiwa 

kewirausahaan siswa melalui kewirausahaan lingkungan sekolah.  

 

C. Partisipasi Warga Sekolah 

ila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris 

“participation” yang berarti pengambilan bagian atau pengikutsertaan. 

Partisipasi juga berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat 

dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan dengan 
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memberi masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, 

serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi juga bisa 

diartikan bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut 

terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan 

dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka 

sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi adalah perihal turut berperan 

serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Partisipasi baik di lingkungan 

sekolah maupun di luar lingkungan sekolah tidaklah terjadi secara otomatis. Untuk itu 

perlu perjuangan dari pihak sekolah karena masih banyak masyarakat yang belum 

memahami betul arti dan makna partisipasi. Sedangkan Warga sekolah merupakan 

individu-individu yang berada di sekolah dan di sekitar sekolah yang berhubungan 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen sekolah, memiliki 

kesadaran sosial dan mempunyai pengaruh terhadap sekolah.  

Partisipasi warga sekolah yang dimaksud disini ditekankan mulai dari 

perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pengawasan program 

dan kegiatan pengelolaan mutu lingkungan sekolah. Sebaiknya semua warga sekolah 

harus berpartisipasi pada semua tahapan. Partisipasi warga sekolah merupakan 

prasyarat penting bagi peningkatan mutu lingkungan sekolah. Partisipasi menuntut 

adanya pemahaman yang sama dari seluruh stakeholders sekolah terhadap 

peningkatan mutu lingkungan sekolah yang ingin dicapai. Partisipasi akan sulit 

dilakukan jika terjadi kesenjangan persepsi tentang konsep mutu lingkungan sekolah 

yang ingin dicapai, antara pihak manajemen sekolah dengan guru, komite sekolah atau 

siswa dan masyarakat. Artinya, partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu 

berhasil jika ada pemahaman yang sama antara seluruh warga sekolah dalam 

menjadikan anak berprestasi.  
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Sekolah sebaiknya melakukan upaya untuk meningkatkan unsur-unsur yang 

berperan penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, terutama 

dengan melibatkan peran serta komite sekolah dan elemen-elemen yang ada 

dimasyarakat. Kerjasama dengan komite sekolah, orang tua dan masyarakat sangat 

penting untuk dilakukan untuk terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan 

menyelaraskan program yang tertuang dalam kurikulum di sekolah dengan lingkungan 

anak di rumah. 

Kerjasama dengan komite sekolah untuk menggali dana dari masyarakat, dan 

mengajukan proposal yang bersifat kedinasan yang diajukan kepada Kemdikbud atau 

Dinas Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan sekolah bagi terciptanya 

lingkungan sekolah yang kondusif. Kepala sekolah harus pandai meyakinkan seluruh 

stakeholders sekolah manfaat lingkungan sekolah yang kondusif bagi proses 

peningkatan prestasi belajar siswa. Komite sekolah adalah representasi dari warga 

sekolah yang terdiri dari perwakilan guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan warga 

masyarakat. Sebagai representasi dari warga sekolah, komite sekolah mempunyai 

kepentingan terhadap peningkatan mutu lingkungan sekolah, karena itu sangatlah 

wajar bila mereka diajak untuk bekerja sama membangun mutu lingkungan sekolah 

secara berkelanjutan. Kepala sekolah bersama dewan guru secara transparan dan 

bertanggungjawab melaksanakan visi, misi dan program sekolah yang diamanatkan 

oleh masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders). Pengawasan 

dan pengendalian mutu lingkungan sekolah dilaksanakan secara internal, eksternal, dan 

transparan.  

Pemberdayaan partisipasi warga sekolah dalam membangun mutu lingkungan 

sekolah secara berkelanjutan juga dapat dilakukan melalui sistem informasi manaiemen 

lingkungan sekolah. Untuk itu penguasaan sistem informasi berbasis teknologi menjadi 

penting bagi pelaksana program pengelolaan lingkungan sekolah, agar semua program 

dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien. Perlu diupayakan peningkatan 

kompetensi seluruh warga sekolah, terutama kepala sekolah beserta jajarannya, guru, 

dan staf administrasi sekolah dalam penguasaan IPTEK.  

Sistem informasi manajemen lingkungan sekolah tidak hanya dikuasai oleh staf 

administrasi saja, melainkan stakeholder sekolah yang lain pun juga harus memahami 

paling tidak dalam pengoperasiannya. Terlebih kepala sekolah dan jajarannya, harus 

memahami seluruh sistem informasi manajemen lingkungan sekolah dengan baik agar 
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setiap pengambilan keputusan tentang pengelolaan lingkungan sekolah dapat dilakukan 

secara tepat. 

Guru juga harus dapat mengoperasikan sistem informasi manajemen lingkungan 

sekolah tersebut karena sebenarnya gurulah orang pertama yang mengetahui 

bagaimana kondisi lingkungan pembelajaran di sekolah. Informasi yang dimiliki guru 

tentang kondisi lingkungan sekolah dapat dijadikan data untuk kemudian dimasukkan 

kedalam sistem informasi manajemen lingkungan sekolah.  

Begitupun dengan siswa, meskipun bukan sebagai pengelola sistem informasi 

manajemen lingkungan sekolah, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam mengikuti 

perkembangan dan update dari sistem informasi tersebut. Dengan sering mengikuti 

perkembangan yang ada di sistem informasi manajemen lingkungan sekolah, siswa 

diharapkan dapat menyampaikan semua informasi tentang program dan kegiatan 

pengelolaan lingkungan sekolah kepada rekan-rekannya. Banyaknya informasi yang 

dimiliki siswa tentang program dan kegiatan pengelolaan lingkungan sekolah 

diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pengelolaan 

lingkungan sekolah. 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi warga 

sekolah dalam membangun mutu lingkungan sekolah secara berkelanjutan melalui 

sistem informasi manajemen lingkungan sekolah adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah mengenai keberadaan 

sistem informasi manajemen lingkungan sekolah, sebagai bagian penting dalam 

peningkatan mutu pengelolaan lingkungan sekolah secara berkelanjutan, dan 

bagaimana cara mengakses sistem informasi manajemen lingkungan sekolah 

tersebut. 

2. Melakukan sosialisasi kepada komite sekolah dan seluruh orang tua siswa untuk 

menjelaskan apa itu sistem informasi manajemen lingkungan sekolah (SIMLS) 

dan manfaatnya mereka memahai sistem tersebut. 

3. Menyediakan kolom untuk kritik dan saran di dalam SIMLS, sebagai mekanisme 

evaluasi dan umpan balik untuk peningkatan mutu SIMLS. Kolom ini dapat 

menghemat waktu, tenaga, dan biaya orang tua untuk datang ke sekolah. Kolom 

ini juga dapat dilihat secara langsung oleh operator untuk dijadikan data dan 

acuan untuk memperbaiki SIMLS. Sehingga SIMLS akan lebih mudah digunakan 

dan memuat informasi yang lebih lengkap untuk end user. 
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D. Pemberdayaan Masyarakat 

emberdayaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi (berperan) dalam 

penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan 

kemampuan masyarakat baik dalam wawasan kependidikan maupun 

meningkatkan kemampuan pengawasannya (Saputra, 2016). Karenanya dalam rangka 

peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang 

relevan, bermutu, berwawasan keadilan dan merata, perlu adanya upaya peningkatan, 

wawasan tentang pendidikan dan kesadaran untuk terlibat aktif.  

Masyarakat berhak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan, baik 

dalam usaha-usaha menyediakan dana untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan 

sarana dan prasarana pendidikan serta penyusunan program kerja sekolah termasuk 

dalam implementasi program pengelolaan lingkungan sekolah. Upaya menumbuhkan 

prakarsa dan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan 

sekolah hendaknya dilakukan secara bersama-sama antara pihak sekolah dan 

masyarakat. Usaha ini diharapkan mampu mendorong peningkatan mutu lingkungan 

sekolah dan kemajuan organisasi sekolah secara berkelanjutan tanpa meninggalkan 

sistem nilai masyarakat setempat dengan memperluas basis kemitraan sekolah dengan 

masyarakat (Saputra, 2016). 

Ada beberapa macam tingkatan peran serta masyarakat dan komite sekolah 

dalam pengelolaan lingkungan sekolah, yaitu mulai dari tingkat terendah ke tingkat 

tertinggi, antara lain: 

1. Masyarakat hanya memasukkan anaknya ke sekolah, dan menyerahkan 

sepenuhnya pembinaan fisik dan mental anak tersebut kepada pihak sekolah. 

2. Masyarakat memberikan kontribusi dana, sarana prasarana pendidikan dan 

tenaga bagi peningkatan mutu lingkungan sekolah. 

3. Masyarakat bersikap pasif, dengan hanya menerima (setuju) terhadap semua 

keputusan sekolah yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah atau kesepakatan 

antara pihak sekolah dengan komite sekolah (misalnya, membayar iuran bagi 

setiap anak). 

4. Masyarakat berkonsultasi dengan komite sekolah dan jajaran manajemen 

sekolah tentang program pengelolaan lingkungan sekolah dan mengenai 

masalah perilaku anak-anak mereka disekolah. 
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5. Masyarakat bersama komite sekolah dan warga sekolah lainnya terlibat dalam 

memberikan pelayanan tertentu kepada masyarakat luas atau mitra sekolah 

lainnya. Misalnya Komite Sekolah dan orang tua murid mewakili sekolah 

bersama dengan puskesmas mengadakan penyuluan tentang perlunya menjaga 

gizi siswa, berperilaku hidup sehat, membangun interaksi positif dengan seluruh 

warga sekolah, dlsb. 

6. Masyarakat bersama komite sekolah terlibat sebagai pelaksana kegiatan 

pengelolaan lingkungan sekolah sesuai dengan pendelegasian oleh pihak 

sekolah. Misalnya sekolah meminta komite sekolah dan orang tua murid tertentu 

memberikan penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya perilaku sadar 

lingkungan bagi mutu pendidikan secara berkelanjutan.  

7. Masyarakat bersama komite sekolah terlibat dan berperan serta dalam 

membicarakan dan mengambil keputusan tentang rencana kegiatan pengelolaan 

lingkungan sekolah sekolah, baik kegiatan maupun pendanaannya.  

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, peran serta masyarakat melalui 

keterlibatannya dalam komite sekolah selama ini kebanyakan hanya berkisar soal 

dukungan dana, sarana dan prasarana pendidikan saja. Partisipasi ini perlu 

ditingkatkan dengan melaksanakan suatu model pemberdayaan partisipasi masyarakat 

terhadap manajemen lingkungan sekolah secara dengan lebih efektif dan efisien. 

Konsep manajemen yang memberikan peluang pelibatan peran serta masyarakat 

yang lebih luas termasuk dalam memberi dukungan dana atau sumbangan yang berupa 

fisik, merencanakan kegiatan dan kemungkinan pendanannya, ikut terlibat aktif dalam 

memikirkan kemajuan sekolah, memberi masukan dan mendiskusikan pelaksanaan 

pembelajaran, kinerja guru, prestasi belajar anak yang menjadi kendala sekolah. 

Masyarakat pada dasarnya sudah berperan serta dalam pelaksanaan pendidikan 

khususnya dalam pengelolaan mutu lingkungan sekolah. Hal ini dapat dikatagorikan 

menjadi tiga hubungan yaitu hubungan edukatif, kultural dan institusional. 

1. Hubungan edukatif 

Masyarakat sudah mengadakan kerja sama dengan sekolah dalam mendidik 

anaknya, jika anak di sekolah pendidikannya dilaksanakan oleh guru dan jika di 

rumah dilaksanakan oleh keluarga. Proses pendidikan tersebut seharusnya 

dilakukan secara terintegrasi pada Tri Pusat Pendidikan, yaitu: Lingkungan 

keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat.  
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2. Hubungan kultural 

Masyarakat dan sekolah bersama-sama mengembangkan kebudayaan dimana 

sekolah itu berada, maka tidak berlebihan jika sekolah dijadikan barometer maju 

atau mundurnya cara berfikir, berkesenian dan berbagai hal yang terjadi di dalam 

masyarakat. 

3. Hubungan institusional 

Sekolah sudah mengadakan hubungan kerja sama antara lain dengan instansi-

instansi di sekitarnya, baik negeri maupun swasta untuk peningkatan mutu 

pendidikan termasuk peningkatan mutu lingkungan sekolah. 

Pihak sekolah hendaknya memperhatikan peran masyarakat yang sudah ikut 

serta dalam pengelolaan lingkungan sekolah dengan cara menggalang dan mendorong 

masyarakat untuk lebih aktif dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Selama ini 

sekolah terkesan niemperlakukan masyarakat hanya sebagai pelengkap, sehingga 

terbentuk opini bahwa sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah saja. Untuk 

lebih menarik keterlibatan masyarakat, sekolah perlu membuat aktivitas-aktivitas yang 

diharapkan mampu membangkitkan partisipasi aktif warga masyarakat, dalam ikut 

memajukan sekolah dan meningkatkan mutu lingkungan sekolah, yang dikoordinasi 

oleh komite sekolah. 

Upaya yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam melaksanakan program manajemen lingkungan sekolah memerlukan strategi 

yang kreatif dan fleksibel sesuai dengan karaktenstik yang bersifat kondisional. Adapun 

langkah-langkah strategis yang ditempuh pihak sekolah dapat dengan membuat analisis 

SWOT (Strength, Weakness, Opportunities and Threats), yang dimulai dengan identifikasi 

masalah yang dihadapi, membuat program dan tindakan serta melakukan penguatan 

dengan membuat berbagai kegiatan yang dimasukkan menjadi program kerja 

pengelolaan keberlanjutan mutu lingkungan sekolah. 

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat tersebut di 

atas hendaknya dibuat program tersendiri tetapi pelaksanaan dapat terpisah atau 

terintegrasi ke dalam program sekolah yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan sekolah perlu diadakan suatu evaluasi yang obyektif, komprehensif dan 

melibatkan evaluator independen yang kompeten.  Sehingga hasil evaluasinya dapat 
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digunakan sebagai dasar pijakan bagi perbaikan program berikutnya. Evaluator harus 

memahami pokok permasalahan dan dapat memperoleh informasi yang relevan. 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sekolah dapat diwujudkan 

dalam berbagai bentuk, diantaranya: 

1. Partisipasi finansial yang diwujudkan berupa dukungan dana sesuai dengan 

kekuatan dan kemampuan masyarakat. Termasuk juga orang tua secara kolektif 

dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah, yang benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan untuk peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, 

stakeholders eksternal (dunia usaha dunia industri)  juga dilibatkan, sehingga 

diharapkan dapat menyisihkan anggaran untuk pemberian bantuan pendidikan.  

2. Partisipasi material yang diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang 

berkenaan dengan material bangunan, untuk penyempurnaan bangunan ruang 

dan tempat untuk kegiatan belajar agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan 

dengan baik. Demikian juga masyarakat mendukung terciptanya lingkungan fisik 

sekolah dan lingkungan sosial yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar.  

3. Partisipasi akademik yang ditunjukkan dengan kepedulian masyarakat terhadap 

penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Dukungan dapat 

diwujudkan dengan dukungan orangtua dan masyarakat untuk mengawasi dan 

membimbing belajar anak di rumah. Selain itu banyak lembaga-lembaga 

pemerintahan maupun non pemerintahan yang dapat memberikan kesempatan 

untuk praktek atau magang. Hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan 

secara nyata kepada siswa.  

4. Partisipasi kultural yang diwujudkan dengan perhatian masyarakat terhadap 

terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar 

sekolah sehingga sekolah mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat.  

5. Partisipasi evaluatif, yang diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat dalam 

melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan, 

sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap 

kinerja lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam 

penyusunan atau memberi masukan dalam penyusunan kurikulum sekolah, 

kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan sekolah 

yang  disesuaikan dengan kebutuhan siswa.  
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Partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pengelolaan lingkungan sekolah 

perlu dikelola dengan manajemen yang baik, karena manajemen merupakan suatu 

proses yang bcrupaya mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak perlu menjadi 

sistem total untuk mencapai tujuan. Jika dikaitkan dengan manajemen pendidikan, 

maka dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar 

terpusat dalam usaha mencapai suatu tujuan pendidikan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Informasi tentang pengelolaan keberlanjutan mutu lingkungan sekolah kepada 

masyarakat tidak cukup dengan informasi verbal saja, tetapi informasinya harus 

dilengkapi dengan pengalaman nyata yang ditujukan kepada masyarakat, sehingga 

tumbuh citra positif tentang pendidikan di kalangan masyarakat. Masyarakat pada 

umumnya memang ingin bukti nyata sebelum mereka memberi dukungan terhadap 

sesuatu, oleh sebab itu hal ini perlu diusahakan sekolah, misalnya dengan mengadakan 

pameran pendidikan dan kegiatan lainnya yang sejenis. Sekolah juga dapat 

mengoptimalkan informasi mengenai pengelolaan mutu lingkungan sekolah melalui 

sistem informasi manajemen lingkungan sekolah (SIMLS) yang informatif, akurat dan 

mudah diakses oleh masyarakat. 
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P 

BAB X 

KEPEMIMPINAN EFEKTIF  

MANAJEMEN LINGKUNGAN SEKOLAH 

 

 

A. Konsep Dasar Kepemimpinan Efektif 

1. Pengertian Kepemimpinan 

epemimpinan menurut Terry, et al, dalam Mulyasa (2013) adalah kegiatan 

atau seni untuk mempengaruhi orang lain agar dapat melakukan kerjasama 

yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang 

lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Kepemimpinan adalah 

bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi untuk mendorong atau 

mengajak orang lain agar dapat berbuat sesuatu berdasarkan penerimaan oleh 

kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.  

Hidayah (2016) mengangap bahwa kepemimpinan merupakan suatu akibat 

pengaruh satu arah karena adanya seorang pemimpin yang mungkin memiliki kualitas-

kualitas tertentu sehingga dapat membedakan dirinya dengan pengikutnya. Mayoritas 

para ahli mengangap bahwa kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pendesakan 

pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai 

dengan keinginan pemimpin. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas 

seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Sedangan 

menurut Andang (2014) kepemimpinan adalah suatu kelompok fungsi yang terjadi 

hanya dalam proses dua orang atau lebih yang berinteraksi. Para pemimpin bermaksud 

memberi pengaruh terhadap perilaku orang lain. 

Mengenai kepemimpinan, Mulyasa membuat kesimpulan atas beberapa 

pengertian yang ada, dengan mengemukakan bahwa: 

a. Kepemimpinan sebagai titik pusat proses kelompok 

b. Kepemimpinan sebagai kepribadian seseorang yang memiliki sejumlah perangai 

(traits) dan watak (character) yang memadai dari suatu kepribadian 

c. Kepemimpinan sebagai seni untuk menciptakan kesesuaian paham, kesepakatan 

d. Kepemimpinan sebagai pelaksanaan pengaruh 
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e. Kepemimpinan sebagai tindakan atau perilaku 

f. Kepemimpinan adalah bentuk persuasi 

g. Kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan/kekuatan 

h. Kepemimpinan adalah sarana pencapaian tujuan 

i. Kepemimpinan adalah suatu hasil dari interaksi 

j. Kepemimpinan adalah peranan yang dipilahkan 

k. Kepemimpinan sebagai awal dari pada struktur. 

Lebih lanjut Mulyasa mengemukakan bahwa pemimpin memiliki beberapa 

karakteristik, di antaranya yaitu kecerdasan, kematangan sosial, motivasi yang kuat, 

orientasi prestasi, dan percaya diri 

2. Kepemimpinan Sekolah Efektif 

Para pakar kepemimpinan mengidentifikasi kualitas kepemimpinan sebagai 

salah satu faktor kunci yang mendorong transformasi, sejalan dengan banyak studi 

sebelumnya dalam peningkatan sekolah. Karena itu ada definisi dan pendapat mengenai 

konsep Kepemimpinan Sekolah yang efektif, yang satu sama lain hampir sama dalam 

membahasnya. Kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses 

mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada 

hubungannya dengan perkembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan 

agar kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan 

pendidikan dan pengajaran. Setiap sekolah memiliki konsep kepemimpinan yang 

berbeda-beda, setiap konsep disesuaikan dengan visi dan misi yang dijalankan oleh 

sekolah. Menurut Badrudin (2014) kepemimpinan sekolah (school leadership) 

merupakan proses membimbing dan membangkitkan bakat guru, murid, dan orang tua 

untuk mencapai tujuan pendidikan.  

Zahroh (2013) menyampaikan bahwa seorang pemimpin khususnya di bidang 

kependidikan dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria keberhasilan lembaga 

pendidikan sebagai berikut: 

a. Input, yaitu tingkat ketersediaan dan pendayagunaan masukan instrumental dan 

lingkungan. 

b. Proses, yaitu tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembelajaran. 

c. Output, yaitu tingkat pencapaian lembaga dan hasil belajar. 

d. Outcome, yaitu dampak langsung dan tidak langsung 
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Kepemimpinan merupakan suatu proses memengaruhi orang lain untuk 

berprilaku sesuai dengan keinginan pemimpin, maka efektivitas kepemimpinan diukur 

dengan adanya kesediaan orang lain untuk berprilaku sesuai dengan tujuan pemimpin 

dan organisasi tanpa ada rasa paksaan (Hidayah, 2016). Salah satu indikator kepala 

sekolah efektif dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu: 

a. Mampu menciptakan atmosfer kondusif bagi murid untuk belajar 

b. Para guru terlibat dan berkembang secara personal dan professional 

c. Seluruh masyarakat memberi dukungan dan harapan tinggi.  

Terdapat serangkaian karakteristik yang harus dimiliki oleh pemimpin sekolah 

agar kepemimpinannya efektif, antara lain: 

a. Memiliki harapan yang konsisten dan tinggi dan sangat ambisius untuk 

keberhasilan murid-murid mereka. 

b. Terus menerus menunjukkan bahwa kerugian tidak harus menjadi penghalang 

untuk pencapaian. 

c. Fokus pada peningkatan pengajaran dan pembelajaran dengan pengembangan 

profesional yang sangat efektif dari semua staf. 

d. Ahli dalam penilaian dan pelacakan kemajuan murid dengan dukungan dan 

intervensi yang tepat berdasarkan pengetahuan rinci dari masing-masing siswa. 

e. Memiliki penghormatan penuh terhadap kemajuan dan pengembangan pribadi 

setiap murid. 

f. Mengembangkan siswa secara individu melalui mempromosikan peluang yang 

kaya untuk belajar baik di dalam maupun di luar kelas. 

g. Memupuk serangkaian kemitraan terutama dengan orang tua, bisnis, dan 

masyarakat untuk mendukung pembelajaran dan kemajuan siswa. 

h. Kuat dan teliti dalam hal evaluasi diri dan analisis data dengan strategi 

perbaikan yang jelas. 

Ada beberapa indikator yang menjadi tolok ukur kepemimpinan sekolah efektif, 

diantaranya:  

a. Sebagai Suri Tauladan 

Pemimpin sekolah yang efektif akan berusaha untuk selalu menjadi suri tauladan 

bagi seluruh warga sekolah melalui perilaku-perilaku positif yang selalu 

ditunjukkannya disekolah. Misalnya, pemimpin sekolah akan datang ke sekolah 
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lebih awal dan tidak terlambat, kemudian sukarela membantu warga sekolah 

terutama yang terkait dengan bidang-bidang yang dikuasainya. 

b. Memiliki Visi Berkelanjutan 

Pemimpin sekolah yang efektif akan memiliki visi berkelanjutan untuk dapat 

memperbaiki kualitas lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Mereka memiliki 

visi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan mendesak, dan visi jangka 

panjang untuk memenuhi kebutuhan masa depan. 

c. Dihormati dengan Baik 

Pemimpin sekolah yang efektif harus memahami bahwa penghormatan adalah 

sesuatu yang diperoleh secara alami, oleh sebab itu mereka tidak boleh memaksa 

orang lain untuk menghormati mereka.  

d. Problem Solver 

Pemimpin sekolah yang efektif harus dapat menemukan cara yang tepat untuk 

memecahkan masalah sekolah secara efektif dan efisien serta menguntungkan 

semua pihak yang terlibat. 

e. Tanpa Pamrih 

Pemimpin sekolah yang efektif akan membuat keputusan sederhana yang 

terbaik bagi mayoritas, meskipun mengorbankan kepentingan 

pribadi/kelompok. 

f. Menjadi Pendengar yang Baik 

Pemimpin sekolah yang efektif akan mendengarkan pihak lain dengan sungguh-

sungguh, dengan meminta masukan dan umpan balik dari mereka untuk 

menghasilkan solusi dari suatu permasalahan. 

g. Mudah Beradaptasi 

Pemimpin sekolah yang efektif tidak takut menghadapi perubahan dan mudah 

beradaptasi dengan tepat, sehingga dapat memfungsikan sumber daya yang 

dimiliki sekolah secara tepat dalam situasi apa pun. 

h. Menjadi Inspirator dan Motivator 

Pemimpin sekolah yang efektif akan menjadikan semua warga sekolah lebih baik 

dengan cara mendorong untuk terus tumbuh dan berkembang, melalui 

pemberian kesempatan dan keikutsertaan pada kegiatan-kegiatan 

pengembangan professional. 
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Agar dapat melakukan hal itu semua, maka kepala sekolah yang efektif harus 

memiliki tingkat kecerdasan emosional dan keterampilan interpersonal yang tinggi, 

terutama berkaitan dengan kemampuan mereka untuk membujuk dan mempengaruhi, 

bukannya mengarahkan. 

3. Hubungan Kepemimpinan dengan Model Efektivitas Sekolah 

Terdapat hubungan antara kepemimpinan pendidikan dengan model efektivitas 

sekolah, adalah sebagai berikut: 

a. School goals developments 

Pemimpin sekolah berperan sebagai perencana, pengembang dan fasilitator 

sekolah, melalui pengembangan misi sekolah yang sesuai dengan tujuan dan 

kebutuhan stakeholders sekolah. 

b. Resources developer 

Pemimpin sekolah berperan sebagai pengembang sumber daya yang ada di 

sekolah, melalui pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya yang penting 

untuk kelangsungan hidup sekolah secara berkelanjutan. 

c. Process engineer 

Pemimpin sekolah berperan dalam kegiatan pengelolaan pembelajaran, dan 

memfasilitasi interaksi sosial antara seluruh warga sekolah di sekolah. 

d. Social leader and satisfier 

Pemimpin sekolah berperan dalam mengkomunikasikan harapan stakeholders 

sekolah dan berusaha untuk memenuhi harapan mereka, sehingga mereka 

memeroleh kepuasan. 

e. Environmental leader 

 Pemimpin sekolah bertanggungjawab dalam membangun lingkungan sekolah, 

melalui membangun hubungan baik dengan semua stakeholders dan memastikan 

tanggungjawab sekolah kepada publik. 

f. Supervisor 

Para pemimpin sekolah harus mengawasi kegiatan sekolah, mengidentifikasi 

kelemahan, konflik, gangguan, kesulitan dan kerusakan serta membantu anggota 

untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah. 

g. Organizational developer 
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K 

Pemimpin sekolah bertanggungjawab dalam melakukan perbaikan dan adaptasi 

terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal dalam menetapkan 

strategi, tindakan rencana dan pengembangan organisasi sekolah. 

h. Total quality leader 

Pemimpin sekolah bertanggungjawab melibatkan dan memberdayakan semua 

stakeholders sekolah untuk melakukan perbaikan mutu sekolah secara 

berkelanjutan dan berkesinambungan. 

 

B. Kepemimpinan Kewirausahaan Sekolah   

epemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, 

memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membimbing, menyuruh, 

memerintah, melarang dan bahkan menghukum serta membinadengan 

maksud agar manusia mau bekeija dalam rangka mencapai tujuan. Kepala sekolah 

sebenamya adalah seorang guru biasa, yang diberi tugas untuk memimpin suatu 

sekolah, dimana diselenggarakan proses belajar mengajar. Kepala sekolah memiliki 

tanggungjawab yang berat, tetapi mulia. Sebagai pejabat, kepala sekolah harus tunduk 

kepada aturan yang ada. Dalam hal tertentu kepala sekolah harus juga memiliki 

kepribadian yang baik penganut ajaran agama yang baik, berakhlaq mulia dan terbebas 

dari perbuatan tercela. 

Kepala Sekolah Menurut Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 (revisi atas 

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005) disebutkan bahwa Kepala Sekolah dituntut 

memiliki kreatifitas, yakni kemampuan untuk mentransformasikan ide dan imajinasi 

serta keinginan-keinginan besar menjadi kenyataan. Kepala Sekolah sebagai 

Wirausahawan Pemimpin harus memiliki sikap kewirausahaan yang kuat dan berani 

melakukan perubahan-perubahan yang inovatif di sekolahnya. Untuk menjadi orang 

kreatif, seorang kepala sekolah harus memiliki imajinasi, kekuatan ide melahirkan 

sesuatu yang belum ada sebelumnya, dan berusaha mencari cara bagaimana ide-ide 

tersebut diturunkan menjadi sebuah kenyataan.  

Ciri-ciri kepemimpinan kewirausahaan kepala sekolah yang efektif, ditandai 

dengan sifat-sifat sebagai berikut: 

a. Percaya diri 

Kepala sekolah harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga bisa menjadi 

pemimpin yang baik dan patut dicontoh oleh warga sekolah dan lingkungannya. 
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b. Bertaqwa 

Memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya yang diamalkan 

dalam menjalankan visi misi sekolah.  

c. Keterampilan Berkomunikasi  

Pandai berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dan benar sehingga dapat 

dipercaya oleh semua stakeholders sekolah.  

d. Decision Maker 

Mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara tepat dengan 

memberdayakan guru dan staf. 

e. Risk Taker 

Berani mengambil resiko atas keputusan yang diambil dengan perhitungan yang 

matang. 

f. Kreatif dan inovatif 

Menjadi yang terdepan dan tidak tertinggal dengan sekolah lain, karena kreativitas 

dan inovasi kepala sekolah.  

g. Agent of change 

Melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap sekolah yang dipimpin sehingga 

dapat meningkatkan citra sekolah dimata masyarakat.  

h. Empati 

Sensitif dan peka terhadap lingkungan, melalui sikap keingintahuan dan membantu 

lingkungan disekitar sekolah. 

i. Visioner 

Memiliki harapan, cita-cita  yang tinggi untuk sekolahnya menjadi yang terbaik 

dibandingkan dengan sekolah yang lain.  

j. Inspirator 

Selalu berada dan menjadi yang terdepan karena sebagai pemimpin yang 

bertanggung jawab terhadap sekolah.  

 

Dibutuhkan berbagai kecerdasan bagi seorang kepala sekolah agar dapat 

melaksanakan kepemimpinan kewirausahaan sekolah secara efektif dan efisien, yaitu 

sebagai berikut: 
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1. Kecerdasan Intelektual, 

 Memiliki penguasaan intelegensia yang lebih tinggi terhadap semua hal yang 

terkait dengan sekolah dibandingkan dengan guru/stafnya. 

2. Kecerdasan Sosial, 

 Memiliki kematangan jiwa sosial serta perhatian yang cukup besar terhadap 

sseluruh warga sekolah. 

3. Kecerdasan professional,  

 Penguasaan terhadap berbagai pengetahuan dalam bidang tugasnya, yakni 

pendidikan. Seorang kepala sekolah harus menguasai teknik penyusunan 

kurikulum, perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi, 

pengelolaan kelas, dan berbagai pengetahuan tentang pendidikan dan 

pembelajaran.  

4. Kecerdasan personal, 

 Penguasaan terhadap cara berinteraksi dengan pihak lain secara tepat, yakni 

bisa menghargai dan memperlakukan stakeholders sekolah secara proporsional, 

dan respek terhadap siswa.  

5. Kecerdasan manajerial,  

 Penguasaan dalam memiliki ide-ide visioner untuk kemajuan sekolah serta 

mampu mengorganisir dan memotivasi seluruh sumber daya manusia sekolah 

untuk melaksanakan program yang sudah ditetapkan sebagai rencana kerja 

tahunan. 
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K 
C. Kepemimpinan Sekolah dan Mutu Pendidikan Berkelanjutan 

epemimpinan sekolah (school leadership) adalah proses membimbing dan 

membangkitkan bakat dan energi seluruh   stakeholders sekolah untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki. “Leadership is necessary to 

help organizations develop a new vision of what they can be, then mobilize the 

organization change toward the new vision.” Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa 

pemimpin harus mampu menjadi agen perubahan bagi lembaga yang dipimpinnya. 

Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang memiliki visi yang jelas (Kigenyi, et 

al., 2017). Demi tercapainya tujuan sustainability (keberlanjutan) mutu pendidikan, 

dibutuhkan kemampuan untuk mengimplementasikan peningkatan dan transformasi 

perubahan.  

 

 

 

Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang dalam tataran 

operasional mempunyai tugas membina, membimbing, memberi bantuan dan dorongan 

kepada seluruh warga sekolah dalam usaha peningkatan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan disekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai 

peranan yang penting dalam mengembangkan sekolah efektif melalui 

kepemimpinannya (Morgan, et al., 1993). Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan 

di sekolah harus mampu mendayagunakan semua sumber yang ada di sekolah agar 

mencapai sekolah efektif. Kepala sekolah efektif yang mampu mendayagunakan semua 

sumber daya sekolah dapat dilihat dari capaian kinerjanya melalui: 

1. Mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif. 

2. Menerapkan sistem evaluasi yang efektif dan melakukan perbaikan secara 

berkelanjutan. 
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3. Melaksanakan pengembangan kompetensi guru dan staf.  

4. Menumbuhkan sikap responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan warga 

sekolah. 

5. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat dan nyaman. 

6. Menumbuhkan budaya mutu di lingkungan sekolah. 

7. Menumbuhkan cita-cita prestasi tinggi 

8. Menumbuhkan kemauan untuk berubah. 

9. Melaksanakan keterbukaan/transparan dalam pengelolaan sekolah. 

10. Mewujudkan visi dan misi kedalam program dan kegiatan sekolah. 

11. Melaksanakan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan secara efektif. 

12. Melaksanakan pengelolaan sumber belajar secara efektif. 

13. Melaksanakan pengelolaan kegiatan kesiswaan/ekstrakurikuler secara efektif. 

Kepala sekolah harus menjadi sosok teladan dan figur penting di dalam sekolah 

karena kepala sekolah merupakan kunci utama dalam membentuk dan membangun 

kultur sekolah yang kondusif, membangun kerjasama antar warga sekolah demi 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin 

mempunyai beberapa tugas, yaitu: 

1) Bertanggung jawab memotivasi guru dan staf, agar dapat melaksanakan tugas 

yang telah ditetapkan, dengan penuh semangat dan dedikasi. 

2) Bertanggung jawab menyediakan dukungan sarana prasarana pembelajaran 

untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien.  

3) Menginspirasi warga sekolah dengan mencontohkan perilaku positif, terpercaya 

dapat dapat diteladani, sehingga berfungsi sebagai sumber inspirasi seluruh 

warga sekolah. 

4) Menyeimbangkan secara harmonis antara kehidupan sekolah dengan 

masyarakat. 

5) Memberi bimbingan, koordinasi, pengawasan dan pembinaan kepada seluruh 

warga sekolah. 

Lingkungan sekolah memegang peran penting dalam keberlanjutan mutu 

pendidikan, sebagaimana merupakan the hidden curriculum bagi siswa. Sekolah dapat 

mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif, berorientasi belajar, profesionalisme, 

dsb. Karena itu dituntut untuk semua stakeholders sekolah untuk menjalankan peran 

sebagai berikut: 
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1. Sebagai orang tua,  

Berperan dalam membina watak serta kultur siswa, sehingga bisa turut 

menyukseskan kegiatan pembelajaran di sekolah.  

2. Sebagai guru,  

Berperan dalam kegiatan pembelajaran secara langsung melalui pengembangan 

mutu bahan ajar dan membangun interaksi yang harmonis dengan siswa bagi 

keberlanjutan mutu pendidikan.  

3. Sebagai kepala sekolah,  

Berperan dalam penyediaan dukungan sarana prasarana yang memadai bagi 

kegiatan prembelajaran yang efektif, serta membangun komunikasi dan 

koordinasi dengan seluruh stakeholders sekolah agar bersinergi dalam 

membangun keberlanjutan mutu pendidikan.  

Secara khusus kepala sekolah memiliki peran yang lebih strategis dan 

kompehensif dalam mewujudkan mutu lingkungan pendidikan berkelanjutan, yaitu:  

1. Menata lingkungan fisik sekolah sehingga menciptakan suasana nyaman, bersih 

dan indah 

2. Membentuk suasana dan iklim sekolah yang sehat melalui penciptaan relasi yang 

harmonis di kalangan warga sekolah. 

3. Menumbuhkan budaya sekolah yang efisien, kreatif, dan inovatif.  

Peran Kepala sekolah dalam mewujudkan keberlanjutan mutu pendidikan 

diantaranya adalah: 

1. Merumuskan visi dan misi untuk kemajuan prestasi akademik dan non akademik 

siswa. 

2. Membangun suasana sekolah yang aman, sehat dan nyaman untuk proses 

pendidikan dan kegiatan pembelajaran. 

3. Menanamkan sikap kepemimpinan pada seluruh warga sekolah.  

4. Meningkatkan mutu pembelajaran dan layanan akademik. 

Beberapa strategi kepala sekolah dalam membangun mutu pendidikan 

berkelanjutan, diantaranya melalui: 

1. Komitmen Peningkatan Kualitas, 

Pemimpin pendidikan berinisiatif memberikan contoh yang baik, memberikan 

inspirasi, dan menunjukkan komitmennya terhadap kualitas kepada seluruh 

sivitas akademika.  
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2. Membangun Kesadaran,  

Pemimpin pendidikan mendiskusikan tentang kualitas, dan membantu seluruh 

sivitas akademika menjadi lebih sadar terhadap kualitas 

3. Keterbukaan Komunikasi,  

Pemimpin pendidikan membangun komunikasi vertikal dan horizontal secara 

bebas, saling percaya dan saling menanggapi, serta memberikan informasi 

secara terbuka pada semua pihak yang membutuhkan.  

4. Mendorong Pencapaian Tujuan, 

Pemimpin pendidikan menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran yang relevan 

dalam rangka mendorong mutu pendidikan berkelanjutan.  

5. Memberikan dukungan,  

Pemimpin pendidikan memberikan dukungan pencapaian mutu pendidikan 

berkelanjutan kepada seluruh sivitas akademika melalui pelatihan dan 

pendidikan.  

6. Mempromosikan Continuous Improvement,  

Pemimpin pendidikan mempromosikan mutu pendidikan berkelanjutan kepada 

seluruh sivitas akademika melalui kebijakan, praktek, dan prosedur.  

Mutu pendidikan berkelanjutan pada suatu sekolah sangat dipengaruhi oleh 

segenap sumber daya yang ada, serta ditentukan oleh kualitas kepemimpinan dalam 

mengelola sumber daya di lembaga tersebut. Kepala sekolah dan jajaran pimpinan 

bertanggung jawab dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Morgan, 

et al., (1993) mengemukakan ada beberapa strategi dalam mewujudkan mutu 

pendidikan berkelanjutan, yaitu:  

Pertama,  

Mengembangkan komitmen berkelanjutan (sustainability commitment) sebagai 

gerakan yang signifikan dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkelanjutan, dan 

memberikan penghargaan terhadap sivitas akademika yang melakukannya secara 

konsisten. 

Kedua,  

Pengelolaan sumber daya manusia sekolah secara tepat sebagai upaya efektif untuk 

membangun mutu pendidikan yang berkelanjutan.  

Ketiga,  
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Mentransformasi konsep mutu pendidikan berkelanjutan melalui tindakan 

memperkuat jati diri sekolah dan menanamkan sustainability sebagai ciri khas sekolah.  

Keempat,  

Menegaskan bahwa hubungan moral kepemimpinan dan tanggung jawab 

merupakan inisiatif penting untuk mewujudkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.  

Kelima,  

Membangun koalisi dan memaksimalkan pemberdayaan seluruh warga sekolah, 

layanan administrasi, dan kurikulum dalam memberi semangat dan mendorong mutu 

pendidikan yang berkelanjutan.  

Dalam menjalankan kepemimpinan pendidikan untuk mewujudkan mutu 

pendidikan yang berkelanjutan, maka kepala sekolah harus dapat membantu 

menciptakan iklim sosial yang baik sehingga dapat tercipta suasana persaudaraan serta 

kerja sama yang penuh rasa kebebasan, seperti (1) membantu sivitas akademika 

mengorganisasikan diri, (2) membantu sivitas akademika dalam menetapkan program 

dan prosedur kegiatan, dan (3) bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan 

bersama.  

Pada lembaga persekolahan, kepala sekolah juga harus dapat menjalin hubungan 

dengan stakeholders internal dan eksternal sekolah, seperti (1) pengawas dan pengelola 

pendidikan pusat, (2) dewan sekolah, (3) teman sejawat, (4) komite sekolah/orang tua, 

(5) masyarakat sekitar, (6) guru, (7) siswa, dan (8) kelompok eksternal seperti 

akademisi, praktisi pendidikan, konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya. Kepala 

sekolah yang efektif perlu untuk percaya pada kemampuan diri dan mampu 

mensinergikan persepsi, harapan, maupun kemampuan berbagai stakeholders tersebut 

untuk dapat memberikan dukungan terhadap mutu pendidikan berkelanjutan. 
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