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ABSTRAK 

 

 

Aldzuhuri, Muhammad Ridwanna. 2018, Peran Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kebersihan Diri dan Lingkungan di MI Annajihah 
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Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Kurnia Hidayati, 
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Kata Kunci: Peran Kepala Sekolah, Kebersihan Diri dan Lingkungan. 

 

Adanya masalah kebersihan diri dan lingkungan di MI Annajihah Babussalam 

Kebonsari Madiun membuat para siswa menjadi sangat rentan terkena penyakit, 

lingkungan yang kumuh dan kurangnya perhatian terhadap kebersihan menjadi 

penyebab timbulnya berbagai penyakit, maka dari itu kepala sekolah berusaha 

memperbaiki kebersihan lingkungan disekitar sekolah. Kepala sekolah yang sangat 

berperan penting di dalam lembaga pendidikan berusaha melakukan berbagai usaha dan 

upaya guna menjaga kebersihan lingkungan di MI Annajihah Babussalam Kebonsari 

madiun. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (1) peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan di MI Annajihah Babussalam Kebonsari 

Madiun (2) mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan 

kebersihan diri dan lingkungan di MI Annajihah Babussalam Kebonsari Madiun. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data  pada penelitian ini 

meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuanya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) bukti peran dari kepala 

sekolah sebagai edukator dan administrator adalah terlaksananya program kebersihan di 

MI Annajihah Babussalam seperti membiasakan siswa untuk membuang sampah pada 

tempatnya, adanya tempat sampah organik dan anorganik, merawat dan menjaga 

tanaman di lingkungan sekolah, melakukan operasi semut setiap selesai upacara hari 

senin, adanya program piket kelas dan juga adanya sosialisasi kepala sekolah tentang 

pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. (2) hambatan dalam pelaksanaan program 

kebersihan  adalah tentang penerapan program peduli terhadap diri sendiri dan 

lingkungan masih rendah. Faktor pendukung dalam mewujudkan kebersihan diri dan 

lingkungan di sekolah seperti besarnya jiwa gotong royong warga sekolah dalam 

menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah sehingga apabila ada hambatan pasti 

bisa menemukan solusinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah 

sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan 

dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan 

adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan 

formal, nonformal dan informal di sekolah, dan di luar sekolah yang berlangsung 

seumur hidup yang bertujuan optimalisasi.
1
Pendidikan bertujuan untuk menjadikan 

manusia tetap tumbuh sebagai makhluk berakal budi utama sebagaimana dirinya. 

Dalam pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 dinyatakan 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta 

peradaban 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. Dari tujuan pendidikan nasional tersebut 

tergambar sosok manusia yang utuh hendak dibangun, baik utuh kecerdasan 

spiritual dan moral, maupun kecerdasan sosial fungsional.
2 

                                                           
1
 Binti Maemunah, Landasan Pendidikan  (Yogyakarta: Teras, 2009), 5. 

2
Haedar Nasyshir, Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Budaya (Yogyakarta: Multi 

Presindo, 2013), 14. 
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Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis, karena pendidikan 

menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM). Peran strategis pendidikan 

tersebut melibatkan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan mempunyai peran 

dalam pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Oleh 

karena itu, tenaga kependidikan yang profesional akan melaksanakan tugasnya 

secara profesional, sehingga menghasilkan kualitas peserta didik yang bermutu. 

Ketercapaian tujuan pendidik sangat begantung pada kecakapan dan kebijaksanaan 

kepala sekolah sebagai pemimpin. Kepala sekolah merupakan pejabat profesional 

yang ada dalam organisasi sekolah, yaitu bertugas untuk mengatur semua sumber 

daya sekolah dan bekerjasama dengan guru-guru, staf, dan pegawai lainnya dalam 

mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.
3
 

Lingkungan bagi manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting 

dalam kehidupannya, karena lingkungan tidak saja sebagai tempat manusia 

beraktifitas, tetapi lingkungan juga sangat berperan dalam mendukung berbagai 

aktifitas manusia.
4
 

Lingkungan sekolah yaitu segala sesuatu yang ada di luar individu suatu 

lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana sekolah, 

jumlah guru dan siswa yang memadai serta fasilitas lain yang dapat menunjang 

proses pembelajaran di sekolah, di mana tugas anak adalah untuk mendapatkan 

pendidikan.
5
 Kesehatan lingkungan pada hakikatnya adalah suatu kondisi atau 

                                                           
3
Euis Karwati & Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 82. 
4
Syukri Hamzah, Pendidikan Lingkungan (Bandung: Refika Aditama, 2013), 01. 

5
 Kompri, Manajemen Sekolah (Bandung: Alfabeta, 2014), 321-322. 
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keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap 

terwujudnya status kesehatan yang optimal pula.
6
 Lingkungan yang bersih 

merupakan salah satu unsur yang harus ada dan dikembangkan terus agar dalam 

proses pendidikan yang berjalan mencapai hasil yang diharapkan. 

Adapun beberapa masalah yang dihadapi oleh MI Annajihah Babussalam 

Kebonsari Madiun adalah adanya masalah kebersihan diri dan lingkungan di sekitar 

sekolah, banyak para siswa dan siswi yang sangat rentan terkena penyakit karena 

keadaan sekolah yang kotor serta terlihatnya lingkungan sekolah yang kumuh 

karena kurangnya perhatian terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Karena adanya 

masalah tersebut sekolah berusaha memperbaiki kebersihan lingkungan di sekitar 

sekolah, berbagai upaya dan usaha dilakukan oleh pihak-pihak yang berperan di 

sekolah termasuk kepala sekolah dan para guru agar kebersihan di MI Annajihah 

Babussalam terjaga.
7
 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kebersihan 

Diri dan Lingkungan di MI Annajihah Babussalam Kebonsari Madiun”. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
Soekidjo Notoatmodjo, Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 169. 

7
 Hasil Observasi di MI Annajihah Babussalam Kebonsari Madiun pada tanggal 15-09-2018 



 
 

4 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan kebersihan diri dan 

lingkungan di MI Annajiah Babussalam Kebonsari Madiun ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kebersihan diri 

dan lingkungan di MI Annajihah Babussalam Kebonsari Madiun ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas maka tujuan penelitian 

adalah: 

1. Untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam meningkatkan kebersihan diri 

dan lingkungan di MI Annajihah Babussalam Kebonsari Madiun. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kepala sekolah dalam 

meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan di MI Annajihah Babussalam 

Kebonsari Madiun. 

 

D. Maanfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermaanfaat terutama: 

1. Manfaat Teoritik 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan dalam ilmu 

pengetahuan dan ilmu pendidikan. 
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b. Dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pihak Sekolah 

Adapun manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah dapat dijadikan 

sumbangan pemikiran terhadap sekolah untuk mewujudkan lingkungan 

sekolah yang bersih. 

b. Bagi Pendidik 

Adapun manfaat penelitian ini bagi pendidik adalah dapat dijadikan 

masukan dalam menjalankan tugasnya, yang berkaitan dengan peningkatan 

kebersihan diri dan lingkungan sekolah yang bersih. 

c. Bagi Peneliti 

Dengan diadakanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian 

dan penunjang dalam perkembangan pengetahuan penelitian yang berkaitan 

dengan kebersihan lingkungan sekolah. 

d. Bagi Siswa 

Sebagai motivasi agar siswa mampu untuk menjaga kebersihan 

lingkungan sekolah. 
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E. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran pada penulis yang tertuang dalam karya tulis ilmiah ini, 

maka penulis susun sistematika pembahasannya menjadi 6 bab, masing-masing 

terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat dan merupakan kesatuan yang utuh, yaitu: 

Bab I, pembahasan dan metode penelitian. Bab ini berfungsi untuk 

memberikan gambaran umum pola pemikiran bagi seluruh peneliti, yang meliputi 

latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

maanfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

Bab II, kajian teori. Bab ini berisi tentang peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan di MI Annajihah Babussalam 

Kebonsari Madiun serta telaah teori terdahulu. 

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Bab IV, membahas tentang deskripsi data penelitian yang berupa data umum 

dan data khusus.  

Bab V, merupakan analisi data yang berisi tentang analisis data upaya kepala 

sekolah dalam meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan siswa-siswi MI An-

najihah Babussalam Kebonsari Madiun. 

Bab VI, merupakan penutup, bab ini berfungsi untuk mempermudah para 

pembaca dalam mengambil inti skripsi yaitu berisi simpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Nama: Rr. Sumiyati, Judul “Tingkat Pemahaman tentang Kesehatan 

Lingkungan Sekolah pada Siswa Kelas IV dan V SD Negeri Kembang Malang, 

Panjatan Kulon Progo DIY”, Penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

deskriptif dengan menggunakan metode survei kepada 40 siswa sebagai subjek 

penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 3 siswa atau 7,5% 

mempunyai kategori sangat bagus dalam memahami tentang kesehatan 

lingkungan sekolah, 12 siswa atau 30% mempunyai karakter bagus dalam 

memahami tentang kesehatan lingkungan sekolah, 12 siswa atau 30% 

berkategori sedang dalam memahami tentang kesehatan lingkungan sekolah, 10 

siswa atau 25% mempunyai kategori kurang, dan siswa nya 3 siswa atau 7,5% 

masuk dalam kategori sangat kurang dalam memahami tentang kesehatan 

lingkungan sekolah.
8
 

2. Nama: Matin Arifudin, Judul “Tingkat Pengetahuan Siswa Sekolah Dasar Kelas 

IV dan V tentang Kebersihan Lingkungan Sekolah di SD Negeri Sambiroto 2 

Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman”, Hasil penelitian: Secara rinci tingkat 

pengetahuan siswa kelas IV tentang kebersihan lingkungan sekolah di SD 

                                                           
8
 Rr. Sumiyati, Tingkat Pemahaman tentang Kesehatan Lingkungan Sekolah Pada Siswa Kelas IV 

Dan V Sd Negeri Kembang Malang Panjatan Kulon Progo DIY (Skripsi: UNY, 2015) 

7 
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Negeri Sambiroto 2 Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman dapat diketahui 

yaitu sebanyak ada 22 siswa (85%- 100%) kategori sangat tinggi, 7 siswa (70% - 

84%) mempunyai tingkat pengetahuan tinggi. Sedangkan tingkat pengetahuan 

siswa sekolah dasar kelas V tentang kebersihan lingkungan sekolah di SD 

Negeri Sambiroto 2 Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 25 

siswa (85% - 100%) mempunyai tingkat pengetahuan sangat tinggi, 8 siswa 

(70% - 84%) mempunyai tingkat pengetahuan tinggi untuk kelas V. Demikian 

tingkat pengetahuan siswa SD kelas IV dan V tentang kebersihan lingkungan 

sekolah di SD Negeri Sambiroto2 Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman 

sebagian besar adalah 85% - 100% kategori sangat tinggi.
9
 

3. Nama: Wahyu Retna Arini, Judul “Peran Guru Penjasorkes dalam Mewujudkan 

Sekolah Sehat di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo”, 

Hasil penelitian deskripsi menunjukkan bahwa peran guru penjasorkes dalam 

mewujudkan sekolah sehat di SD se-Kecamatan Wates, berada pada kategori 

“sedang” sebesar 31,58% (12 guru), “rendah” sebesar 28,95% (11 guru), “tinggi” 

sebesar 26,32% (10 guru), “sangat tinggi” sebesar 7,89% (3 guru) dan “sangat 

rendah” sebesar 5,26% (2 guru). Berdasarkan pada hasil analisis data diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa peran guru penjasorkes dalam mewujudkan sekolah 

sehat di SD se-Kecamatan Wates masuk dalam kategori sedang. Peran guru 

penjasorkes dalam mewujudkan sekolah sehat semakin baik maka tercapainnya 

sekolah sehat di SD se-Kecamatan Wates menjadi lingkungan sekolah yang sehat 

                                                           
9
Matin Arifudin, Tingkat Pengetahuan Siswa Sekolah Dasar Kelas IV Dan V tentang Kebersihan 

Lingkungan Sekolah di SD Negeri Sambiroto 2 Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman (Skripsi: UNY, 

2017) 
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dan segala kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut senantiasa berjalan 

dengan baik dan lancar karena kesehatan seluruh warga sekolah dan warga 

sekitar sekolah meningkat.
10

 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah: kedua penelitian terdahulu tersebut sama-sama meneliti tentang 

tingkat pemahaman dan tingkat pengetahuan siswa sekolah dasar tentang 

kebersihan lingkungan di tingkat Sekolah Dasar sedangkan peneliti meneliti 

tentang upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan 

siswa-siswi MI Annajihah Babussalam. Kemudian persamaan dalam penelitian ini 

sama-sama meneliti tentang kebersihan lingkungan di sekolah dasar. 

 

B. Kajian Teori 

1. Pemimpin Sekolah 

a. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi 

orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Menurut 

Sutisna yang dikutip oleh E. Mulyasa  kepemimpinan dirumuskan sebagai 

proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha kearah 

pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Sementara menurut Soepardi yang 

dikutip oleh E. Mulyasa mendefiniskan kepemimpinan sebagai kemampuan 

menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, 

                                                           
10

 Wahyu Retna Arini, Peran Guru Penjasorkes dalam Mewujudkan Sekolah Sehat di Sekolah 

Dasar Se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo  (Skripsi: UNY, 2015) 
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menasehati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang dan bahkan 

menghukum kalau perlu, serta membina dengan maksud agar manusia sebagai 

media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi 

secara efektif dan efisien. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan 

sedikitnya mencakup tiga hal yang saling berhubungan yaitu adanya 

pemimpin dan karakteristiknya, adanya pengikut serta adanya situasi 

kelompok tempat pemimpin dan pengikut berinteraksi.
11

Kepemimpinan dapat 

pula didefinisikan sebagai seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan 

cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama yang bersemangat 

dalam mencapai tujuan bersama.
12

 

Sedangkan menurut Sadle yang dikutip oleh Romad, kepemimpinan 

adalah suatu proses atau aktifitas mempengaruhi perilaku yang menjadi 

panutan interaksi antara pemimpin dan pengikut serta pencapaian tujuan yang 

lebih real dan komitmen bersama dalam pencapaian tujuan dan perubahan 

terhadap budaya organisasi yang lebih maju.
13

 Oleh karena itu, pemimpin 

dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga 

orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak 

memimpin mereka. 

 

 

                                                           
11

E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 107-108. 
12

Rivai, Kepemimpinan Pendidikan (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2003), 3. 
13

Romad, Kepemimpinan Pendidikan (Bandung: Cahaya Ilmu, 2010),  43. 
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b. Tipe-tipe Kepemimpinan 

Menurut Hadari Nawawi, tipe kepemimpinan adalah bentuk ataupun 

pola atau jenis kepemimpinan, yang di dalamnya diimplementasikan satu atau 

lebih perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya.
14

 

1) Tipe Kepemimpinan Otoriter 

Menurut Sudarwan Danim, tipe kepemimpinan otoriter diartikan 

sebagai tindakan menurut kemauan sendiri, setiap produk pemikiran 

dipandang benar, keras kepala, atau rasa aku yang keberterimaannya pada 

khalayak bersifat dipaksakan, atau disebut juga kepemimpinan otoriter.
15

 

Dilihat dari segi persepsinya, pemimpin yang otoriter adalah 

seseorang yang sangat egois. Seorang pemimpin yang otoriter akan 

menerjemahkan disiplin kerja yang tinggi yang ditunjukkan oleh para 

bawahan sebagai perwujudan kesetiaan para bawahan itu kepadanya.
16

 

2) Tipe Kepemimpinan Bebas (Laissez faire) 

Jenning dan Golembiewski yang dikutip oleh, Hadari Nawawi, 

berpandangan bahwa tipe kepemimpinan bebas pada dasarnya pemimpin 

membiarkan kelompoknya memantapkan tujuan dan keputusan. Pemimpin 

sedikit memberi dukungan untuk melakukan usaha secara keseluruhan. 

                                                           
14

Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Gajah Mada Univessity Press, 

2003), 115. 
15

Sudarwan Danim, Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), 75. 
16

Ibid, 75. 
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Pemberian kebebasan kepada anggota sepenuhnya untuk bertindak tanpa 

pengarahan atau kontrol kecuali diminta.
17

 

Menurut Sudarwan Danim, sikap seorang pemimpin laissez faire 

dalam memimpin organisasi dan para bawahan adalah sikap yang permisif. 

Sikap permisif tersebut dalam arti para anggota organisasi boleh bertindak 

sesuai dengan keyakinan dan bisikan hati asalkan kepentingan bersama dan 

tujuan organisasi tercapai. Pemimpin yang permisif merupakan pemimpin 

yang tidak mempunyai pendirian yang kuat, sikapnya serba boleh. 

Pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahannya, sehingga bawahan 

tidak mempunyai pegangan yang kuat terhadap suatu permasalahan. 

Pemimpin yang permisif cenderung tidak konsisten terhadap apa yang 

dilakukan.
18

 

3) Tipe Kepemimpinan Demokratis 

Mifta Thoha, mengatakan gaya kepemimpinan demokratis 

dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam 

proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.
19

 Kepala sekolah 

yang mempunyai tipe kepemimpinan demokratis akan menganggap 

dirinya bagian dari kelompok pelaku sekolah, di mana kepala sekolah 

dalam membuat keputusan dan kebijakan akan melibatkan semua 

                                                           
17

Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Gajah  Mada Universty Press, 

2003), 147. 
18

Sudarwan Danim, Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), 76. 
19

Miftah Toha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2010), 50. 
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bawahannya melalui musyawarah dengan asas mufakat. Kepala sekolah 

dalam melaksanakan tugasnya hendaknya atas dasar musyawarah, unsur-

unsur demokrasinya harus nampak dalam seluruh tata kehidupan di 

sekolah. Kepala sekolah harus menghargai martabat tiap anggota atau guru 

yang mempunyai perbedaan individu. Kepala sekolah harus menciptakan 

situasi pekerjaan sedemikian rupa sehingga nampak dalam kelompok yang 

saling menghargai dan saling menghormati. Kepala sekolah hendaknya 

menghargai cara berfikir meskipun dasar pemikiran itu bertentangan 

dengan pendapat sendiri. Kepala sekolah hendaknya menghargai 

kebebasan individu secara sederhana.
20

 Maka dari itu seorang kepala 

sekolah harus memiliki jiwa saling menghargai, bukan bertindak semena-

mena,karena pada hakikatnya kepala sekolah dan guru adalah bagian yang 

sangat penting di dalam struktur sekolah. 

2. Peran Kepala Sekolah 

Dalam melakukan wawancara dengan kepala sekolah tentang 

kepemimpinan dalam pendidikan, kepala sekolah menjelaskan bahwa 

kepemimpinan yang diterapkan di MI Annajiah Babussalam Kebonsari Madiun 

adalah secara demokratis, selaku pemimpin kepala sekolah selalu 

melibatkan guru-guru dalam menentukan kebijakan yang direncanakan, 

menganggap guru mitra kerja bukan bawahan, masing-masing diminta 

partisipasinya dalam menjalankan program, mengutamakan musyawarah dalam 

                                                           
20

Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Gajah Mada Univessity Press, 

2003), 135. 



 
 

14 
 

mengambil keputusan, menerima ide dan masukan dari para guru dengan lapang 

hati, serta menciptakan komunikasi yang efektif.  

Peran kepala sekolah sebagai pemimpin dalam mencapai visi, misi, dan 

tujuan sekolah yaitu melalui proses belajar mengajar yang efektifitasnya tinggi. 

Metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lingkungan kelas yang 

kondusif, aman dan menyenangkan. Melaksanakan kurikulum pembelajaran yang 

mampu meningkatkan proses KBM menjadi berkualitas dan menyenangkan. 

Guru yang profesional dan berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran. 

Sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar. Adapun peran-

peran kepala sekolah sebagai berikut: 

a. Kepala Sekolah Sebagai Educator (pendidik) 

Kegiatan belajar mengajar merupakan pelaksanaan serta pengembang 

utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah menunjukkan komitmen tinggi 

dan fokus terhadap pengembangan kurikulum serta kegiatan belajar-mengajar 

di sekolahnya, tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang 

dimiliki guru-gurunya sekaligus akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan 

mendorong agar para guru dapat secara terus menerus meningkatkan 

kompetensi mereka, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif 

dan efesien.
21
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b. Kepala Sekolah Sebagai Manager 

Manajemen pada hakekatnya merupakan suatu proses merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan usaha para 

anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya 

organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
22

Maka peran 

seorang kepala sekolah sebagai manajer tentu adalah mengelola tenaga 

kependidikan yang ada dimadrasah yang dipimpinnya. Dalam hal ini, kepala 

sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang 

luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan 

profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang 

dilaksanakan di sekolah, misalnya MGMP, in house training, diskusi 

profesional, dan semua kegiatan di luar sekolah yang memberikan kesempatan 

melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang 

diselenggarakan pihak lain.
23

 

c. Kepala Sekolah Sebagai Administrator 

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat 

erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat 

pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program 

sekolah.
24

Sebagai administrator sekolah, kepala sekolah mempunyai tugas dan 

tanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi administrasi yang diterapkan ke 

                                                           
22

E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 113-114. 
23

 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

1995), 112.  
24
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dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang dipimpinnya, seperti membuat rencana 

atau program tahunan menyusun organisasi sekolah, melaksanakan 

pengkoordinasian dan pengarahan, dan melaksanakan pengelolaan 

kepegawaian.
25

 

Hal ini, sesuai dengan pendapat E. Mulyasa bahwa, kemampuan kepala 

sekolah sebagai pemimpin, kepribadian kepala sekolah sebagai leader akan 

tercermin dalam sifat-sifat jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani megambil 

resiko dan keputusan, berjiwa besar, emosi yang stabil, teladan.
26

 Pengetahuan 

kepala sekolah terhadap tenaga kependidikan akan tercermin dalam kemampuan 

memahami tenaga kependidikan, memahami kondisi dan karakteristik peserta didik, 

menyusun program pengembangan tenaga kependidikan, menerima masukan, saran 

dan kritikan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kepemimpinannnya. 

Kepala sekolah adalah seorang yang bertugas membina lembaganya agar 

berhasil mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan, harus mampu 

mengarahkan, dan mengkoordinasi segala kegiatan.
27

Sebagai pemimpin, jabatan 

kepala sekolah tidak bisa diisi oleh orang-orang tanpa didasarkan atas 

pertimbangan-pertimbangan. Siapapun yang diangkat menjadi kepala sekolah, 

harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan-persyaratan tertentu, seperti 

latar belakang pendidikan, pengalaman, usia, pangkat, serta integritas.
28
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 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: Rosdakarya, 2007), 115-116. 
27

B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 183. 
28

Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT. Graja Grafindo Persada, 2008), 84. 



 
 

17 
 

Kepala sekolah atau guru bertugas sebagai fasilitator sehingga siswa dapat 

belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuanya secara optimal, 

melalui lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun 

oleh masyarakat atau swasta. Dengan demilian guru tidak hanya dikenal secara 

formal sebagai pendidik, pengajar, pelatih dan pembimbing, tetapi juga sebagai 

agen sosial yang diminta oleh masyarakat untuk memberi bantuan kepada 

masyarakat yang akan dan sedang berada di bangku sekolah.
29

 

3. Lingkungan Sekolah 

a. Lingkungan dan Perilaku 

Lingkungan berasal dari kata lingkung yaitu sekeliling atau sekitar. 

Lingkungan adalah bulatan yang melingkungi atau melingkari sekalian yang 

terlingkung di suatu daerah sekitarnya. Lingkungan adalah segala material dan 

stimulus di dalam dan di luar diri individu, baik yang bersifat mempengaruhi 

sikap tingkah laku atau perkembangannya.
30

 

Lingkungan juga dapat diartikan sebagai alam sekitar termasuk 

orang-orangnya dalam hidup pergaulan yang mempengaruhi manusia 

sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan dan kebudayaannya. 

Terdapat banyak alasan mengapa siswa berperilaku buruk seringkali 

alasan tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan keahlian sebagai 

seorang guru. Sekolah, universitas, dan lingkungan pendidikan lain 

merupakan jenis lingkungan yang dapat mendorong perilaku baik atau 
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membuat siswa merasa mereka dapat berperilaku buruk. Jika mengajar dalam 

lingkungan dengan etos yang kuat dan positif, hal ini berperan dalam 

terciptanya perilaku baik di ruang kelas. 

4. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kebersihan diri 

dan lingkungan sekolah 

a. Faktor pendukung 

1) Pembawaan atau hereditas 

Pembawaan atau hereditas adalah sifat-sifat kecenderungan yang 

dimiliki oleh setiap manusia sejak masih dalam kandungan sampai lahir. 

Pembawaan ini hanya merupakan potensi-potensi, berkembang atau 

tidaknya suatu potensi yang ada pada anak sangat tergantung kepada 

faktor-faktor lain. 

2) Kepribadian 

Perkembangan pada seorang anak sangat ditentukan oleh 

pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa-masa 

pertumbuhan dan perkembanganya. Jika seorang anak dimasa 

pertumbuhanya sudah diajari betapa pentingnya arti kebersihan diri dan 

lingkungan maka hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kesadaranya 

dalam memahami betapa pentingnya arti kebersihan dilingkungan. 

3) Keluarga 

Keadaan keluarga ialah keadaan atau aktivitas sehari-hari di 

dalam keluarga. Jika orang tua mempunyai kebiasaan menjaga 
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kebersihan diri dan lingkungan sekitar keluarga maupun rumah maka 

akan mempengaruhi kebiasaan dari si anak tersebut dan menumbuhkan 

sifat peduli terhadap kebersihan lingkungan disekitar anak tersebut. 

4) Pendidik 

Pendidik adalah salah satu faktor pendidikan yang sangat penting, 

karena pendidik merupakan orang yang akan bertanggung jawab dalam 

pembentukan pribadi peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. 

Pendidik harus mampu menunjukkan sifat peduli terhadap kebersihan 

dirinya sendiri dan lingkungan disekitarnya, sehingga mampu 

menberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya.
31

 

b. Faktor penghambat 

1) Kesibukan orang tua 

Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta pola 

hidup materialis dan pragmatis menyebabkan orang tua selalu disibukkan 

dengan karir masing-masing. Sehingga mereka tidak sempat memberikan 

perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya serta tidak 

memperhatikan pendidikan tentang betapa pentingnya menjaga 

kebersihan diri dan lingkungan disekitarnya. 

2) Lingkungan 

Interaksi anak dengan lingkungan tidak dapat dielakkan, karena 

akan membutuhkan teman bermain dan kawan sebaya untuk bisa diajak 
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bicara sebagai bentuk sosialisasi. Sedikit banyak informasi akan terekam 

dibenak anak tersebut. Lingkungan rumah yang kotor dan kumuh akan 

membuat kebiasaan anak tersebut mengikuti lingkungan disekitarnya, 

karena anak tersebut sudah terbiasa hidup di lingkungan yang kurang 

memperhatikan kebersihan lingkunganya.
32
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Mahmud penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan 

pada analisis proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis 

terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan 

menggunakan logika ilmiah.
33

 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality 

atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa 

yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik 

kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan 

konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama 

waktu tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk 

memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah 

sosial, dan tindakan.
34

 

Dalam hal ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu 

suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti 
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individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Disamping itu merupakan 

penyelidikan secara rinci satu setting, satu subjek tunggal, satu kumpulan 

dokumen atau satu kejadian tertentu.
35

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus 

“divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang 

selanjutnya terjun ke lapangan.
36

 

Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif 

dalam upaya mengumpulkan data yang ada di lokasi penelitian, yaitu di MI 

Annajihah Babussalam, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Instrumen 

pengumpulan data yang lain berupa alat tulis, alat perekam, dan dokumen yang 

dapat membantu menunjang keabsahan hasil penelitian. Kehadiran peneliti 

secara langsung dan aktif dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan penelitian 

yang akan dilaksanakan. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di MI Annajihah Babussalam, 

Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Adapun alasan penelitian ini 

dilaksanakan di MI Annajihah Babussalam adalah sebagai berikut: 

a. Pembelajaran tentang kebersihan diri dan lingkungan yang sudah diterapkan 

perlu dikembangkan. 
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b. Belum pernah dilakukan penelitian disekolah tersebut dengan judul “Peran 

kepala sekolah dalam meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan di MI 

Annajihah Babussalam Kebonsari Madiun”. 

c. Masalah yang diteliti yaitu tentang peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan di MI Annajihah Babussalam. 

4. Sumber Data 

Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran 

tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berupa angka-angka (golongan) 

maupun yang berbentuk kategori, seperti: baik, buruk, tinggi, rendah, dan 

sebagainya.
37

 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan. 

Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan 

dengan hal itu, pada bagian ini, jenis data dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, 

sumber data tertulis, foto, dan statistik.
38

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang ditetapkan. 

Hal yang menjadi dasar penentu pilihan penggunaan teknik penelitian 

adalah kebutuhan peneliti untuk memperoleh data yang valid. Dengan 
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demikian, pertimbangan untuk menggunakan teknik tertentu adalah kebutuhan 

peneliti untuk mendapatkan informasi tertentu dan informasi yang valid.
39

 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek 

melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar. Saat fenomena 

tersebut berlangsung. Di samping itu, untuk melengkapi data, diperlukan 

dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis peneliti). Adapun pengumpulan 

data yang dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Teknik Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dengan observasi 

di lapangan, peneliti akan lebih memahami konteks situasi sosial dan 

memperoleh pengalaman langsung serta peneliti dapat menemukan hal-hal 

baru diluar persepsi peneliti.
40

 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, 

benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi 

merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek 
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penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu, dan keadaan 

tertentu.
41

 

Observasi dilakukan pada saat peneliti melakukan penelitian awal di 

MI Annajihah Babussalam, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. 

Observasi dilakukan dengan mengamati suasana lingkungan sekitar sekolah. 

Hasil penelitian awal dapat dijadikan pedoman peneliti untuk penelitian yang 

akan dilakukan. Observasi kedua dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan data tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

kebersihan diri dan lingkungan siswa, data tentang faktor penghambat dan 

pendukung dalam upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kebersihan diri 

dan lingkungan siswa, dan data tentang dampak upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan siswa. 

b. Teknik wawancara 

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data 

dalam penelitian kualitatif secara lisan dalam suatu pertemuan.
42

 Wawancara 

merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada 

responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden. 

Wawancara dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.
43

 

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas 

sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada 
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seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti 

merekam jawaban-jawabannya sendiri.
44

 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terbuka. Artinya, dalam penelitian ini para subjeknya mengetahui 

bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud  

wawancara itu. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang peran 

kepala sekolah dalam meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan siswa. 

Dan wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada kepala sekolah dan 

guru kelas sebagai narasumber. 

c. Teknik dokumentasi 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

biografi.
45

 Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data 

berupa berdirinya sekolah, profil sekolah serta data tambahan yang 

dibutuhkan melengkapi hasil penelitian. Dokumentasi dapat berupa data-data 

penting maupun foto kegiatan. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 
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penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
46

 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.
47

 

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Kalau dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Adapun penyajian data dalam penelitian 

kualitatif ini dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.
48

 

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 
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remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 

berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
49

 

Ketiga langkah tersebut bersifat interaktif. Pada tahap reduksi data 

akan dilakukan kategorisasi dan pengelompokan data yang lebih penting. 

Yang bermakna, dan yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan di verifikasi dalam 

penelitian peran kepala sekolah dalam meningkatkan kebersihan diri dan 

lingkungan siswa di MI Annajihah Babussalam Kebonsari Madiun, peneliti 

melakukan pemilahan dari data yang diperoleh dilapangan dengan 

kategorisasi, baik data tertulis, lisan (rekaman wawancara) dan data lain 

yang mendukung. Pada tahap penyajian data peneliti mengolah dari data 

yang telah dikategorikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, 

kemudian melakukan penyajian data. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Teknik pemeriksaan keabsahan data ada tujuh cara, yaitu: perpanjang 

keikutsertaan, ketekunan/keajegan pengamat, triangulasi pengecekan sejawat 

melalui diskusi, kecukupan referensi, kajian kasus negatif dan pengecekan 

anggota. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu dengan yang lain di luar data itu untuk keperluan 
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pengecekaan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi 

yang paling banyak dilakukan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.
50

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber. 

Artinya, peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan 

penelitian kualitatif. Dengan mengumpulkan data dari observasi, wawancara, 

serta dokumentasi yang diperoleh, akan menghasilkan bukti yang berbeda dan 

akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran. 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pertanyaan yang 

sama kepada kepala sekolah, guru, dan siswa serta melihat kondisi langsung di 

lapangan berupa observasi terhadap upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 

kebersihan diri dan lingkungan siswa . Diharapkan hasil penelitian ini mampu 

memberikan informasi tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

kebersihan diri dan lingkungan di MI Annajihah Babussalam Kebonsari 

Madiun. 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada empat tahapan, yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap pra lapangan 

Meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajaki, dan menilai keadaan lapangan, 
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memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian 

dan menyangkut persoalan etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan 

Meliputi memahami latar penelitian dan persiapan peran diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Letak Geografis dan Kondisi Sekolah MI An-Najihah Babussalam 

Kebonsari Madiun 

a. Letak Geografis 

Letak geografis MI An-Najihah Babussalam berada di dusun Kerjo desa 

Mojorejo kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun. Adapun batas-batas 

wilayah dari MI An-Najihah Babussalam adalah sebagai berikut: 

- Sebelah barat  :   berbatasan dengan rumah Bpk. KH. Mansyur 

- Sebelah timur : berbatasan dengan jalan alternatif Madiun 

Magetan Ponorogo  

- Sebelah utara :   berbatasan dengan rumah Bpk. Harjo 

- Sebelah selatan  :  berbatasan dengan sawah milik pondok sendiri 

b. Sejarah Berdirinya MI An-Najihah Babussalam Kebonsari Madiun 

MI An-Najihah Babussalam adalah suatu yayasan yang dinaungi 

Pondok Modern Babussalam sendiri.MI An-Najihah Babussalam adalah 

wujud kemajuan tahun kedelapan Pondok Modern Babussalam yang berdiri 

pada 29 Juni 1986. Atau tepatnya MI An-Najihah Babussalam didirikan 

pada tahun 1992 oleh pimpinan pondok  (Alm) KH. Hadi Martoyo, BA 

beliau adalah alumni Gontor yang becita-cita gigih membangun pondok 
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ditempat tinggalnya dengan tekad dan keyakinan yang kuat kepada Allah. 

Dengan kemajuan dari tahun-ketahun berdirinya MI An-Najihah 

Babussalam direspon baik oleh masyarakat kala itu, terbukti banyaknya 

pendaftar yang mendaftarkannya di MI Babussalam. Selain MI, Pondok 

Modern Babussalam juga melaksanakan jenjang pendidikan TK, MTs dan 

MA. Para pengajar di MI An-Najihah Babussalam pun kebanyakan dari 

alumni pondok Babussalam sendiri. Jadi, kurikulum agamanya adalah 

kurikulum yang telah di programkan oleh kementrian agama dipadukan 

dengan kurikulum  pesantren (KMI). Berdirinya MI An-Najihah 

Babussalam dilatar belakangi oleh Visi, Misi dan Tujuan Sekolah MI  An-

Najihah Babussalam Kebonsari Madiun. 

1) Visi 

MI An-Najihah Babussalam sebagai lembaga pendidikan mengemban 

amanat untuk mencapai dan mendukung Visi dan Misi Pendidikan 

Nasional serta pendidikan di daerah masing – masing. Oleh karena itu 

MI An-Najihah Babussalam perlu memiliki Visi dan Misi Madrasah 

yang dapat dijadikan arah kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan 

yang dicita-citakan. Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun 

serta mengacu pada Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Madiun “ WADAH KADERISASI UMMAT “ 

2) Misi 

- Menumbuh kembangkan sikap dan amaliah keagamaan Islam. 
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- Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, 

sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal, sesuai 

dengan potensi yang dimiliki. 

- Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada 

seluruh warga madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non 

akademik. 

- Mengembangkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris untuk 

anak-anak. 

- Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, sehat, bersih dan 

indah. 

- Membantu dan memfasilitasi setia siswa untuk mengenali dan 

mengembangkan potensi dirinya (khususnya seni dan olahraga), 

sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal. 

- Menetapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh 

warga Madrasah dan Komite Madrasah. 

- Menumbuhkembangkan kader bangsa yang bermoral. 

- Menanamkan jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian dan 

ukhuwah islamiyah. 

3) Tujuan 

Selama satu tahun pembelajaran Madrasah dapat : 
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- Mengembangkan KTSP dengan dilengkapi Silabus tiap mata 

pelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan 

Siswa dan Sistem Penilaian. 

- Mengembangkan Silabus muatan lokal dengan dilengkapi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa dan Sistem 

Penilaian. 

- Mengembangkan program pengembangan diri beserta jadwal 

pelaksanaannya. 

- Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan 

nonkonvensional diantaranya CTL, Direct Instruction, Cooperative 

Learning, dan problem Base Instruction. 

- Mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

pelatihan peningkatan profesionalitas melalui kegiatan KKG, 

MGMP, PTBK, PTK, lomba-lomba, Seminar, Workshop, Kursus 

Mandiri, Deman Driven dan kegiatan lain yang menunjang 

profesionalisme. 

- Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran 

(ruang, media, perpustakaan, media pembelajaran Matematika, 

SAINS dan IPS dan laboratorium ketrampilan) serta sarana 

penunjang berupa tempat ibadah, kebun madrasah, tempat parkir, 

kantin madrasah, lapangan olah raga dan WC madrasah dengan 

mengedepankan skala prioritas. 



 
 

35 
 

- Melaksanakan Manajemen Berbasis Madrasah dan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah secara demokratis, akuntabel 

dan terbuka. 

- Menggalang pembiayaan pendidikan secara adil dan demokratis 

dan memanfaatkan secara terencana serta dipertanggungjawabkan 

secara jujur, transparan dan memenuhi akuntabilitas publik. 

- Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik secara 

berkelanjutan. 

- Mengoptimalkan pelaksanaan program remedi dan pengayaan. 

- Membekali komunitas madrasah agar dapat mengimplementasikan 

ajaran agama melalui kegiatan shalat berjamaah, mabit, baca tulis 

Al- Qur’an, hafalan surat - surat pendek/ Al- Qur’an dan pengajian 

keagamaan. 

- Membentuk kelompok kegiatan bidang ekstrakurikuler yang 

bertaraf lokal, regional maupun nasional. 

- Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan Porseni tingkat kabupaten 

atau jenjang berikutnya. 

- Memiliki tim olah raga yang dapat bersaing pada tingkat kabupaten 

atau jenjang berikutnya. 

- Memiliki Gudep Pramuka yang dapat berperan serta secara aktif 

dalam Jambore Daerah, serta even kepramukaan lainnya. 
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- Menanamkan sikap santun, berbudi pekerti luhur dan berbudaya, 

budaya hidup sehat, cinta kebersihan, cinta kelestarian lingkungan 

dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. 

- Dapat menggunakan bahasa arab dan inggris dalam kehidupan 

sehari-hari. 

- Memiliki sikap sopan, santun, ramah dan menghargai sesama 

teman maupun guru. 

c. Struktur Organisasi MI An-Najihah Babussalam 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting 

keberadaannya. Hal ini karena dengan adanya struktur organisasi akan 

mempermudah pelaksanaan program yang telah direncanakan, juga untuk 

menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas antar personil 

sekolah, sehingga tugas yang dibebankan kepada masing-masing personil 

dapat berjalan dengan lancar serta mekanisme kerja dapat diketahui dengan 

mudah. Agar dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut berjalan 

dengan baik dan lancar, dibentuklah suatu organisasi sekolah sebagai motor 

penggerak keseluruhan penyelenggara sekolah. 

Adapun struktur organisasi di MI An-Najihah Babussalam Madiun 

tahun pelajaran 2017-2018 adalah sebagai berikut: 

Pelindung : Bapak Pimpinan Pondok Modern 

Babussalam 
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Kepala Madasah  : Ustadz Arif Fatqurrohman, S.H.I, M.Pd 

Wakil Kepala Madrasah  : Ustadz  Andri Kurniawan, S.Pd.I 

Sekretaris  : Ustadzah  Atik Sriwahyuni, S.Pd.I 

 : Ustadz  Khoirul Munir, A.Ma 

Bendahara  

 1. Jariyah : Ustadzah  Nur Azizah, S.Pd.I 

 2. BOS : Ustadzah  Evi Ariani, S.Pd.I  

 : Ustadzah  Larassati 

 3. Kegiatan  : Ustadzah  Nur Munziatur R., S.Pd.I  

 4. Transportasi  : Ustadzah Yayun  SM, S.Pd.I      

Kesiswaan  : Ustadz  A. Khoirul Munassirin 

  : Ustadz  Wafa Ali Mashudi, SE 

 : Ustadzah  Sumbulatin 

Pengajaran & 

 Tim Jadwal : Ustadzah  Nur Indah Puspitasari, S.Pd 

 : Ustadzah  Mutmainah Asri, S.Pd.I 

 : Ustadz  Dardiri Wajdi Ali, SE 

Kegiatan : Ustadzah  Binti Masruroh. S.Pd.I 

 : Ustadzah Indah Srihayu, S.Sy, M.Pd.I 

 : Ustadzah Nunung Prasetyawan, S.Pd 

Kantin : Ustadzah  Binti Masruroh, S.Pd.I  

 : Ustadzah  Sunarti, S.Ag 
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Kesehatan : Ustadzah Etik Armitasari, S.Pd 

 : Ustadzah  Dwi Lestari, S.Pd 

 : Ustadzah  Wahdatin Nafsiyah 

 : Ustadzah  Marsini,S.Pd.I 

Komputer  : Ustadz  Khoirul Munir 

Koordinator Ummi : Ustadzah Nur Indah Ayu, S.Pd  

 : Ustadzah  Sunarti, S.Ag 

 : Ustadz Ali Muhsin, S.Pd.I 

d. Keadaan Guru MI An-Najihah Babussalam Kebonsari Madiun 

Tenaga pendidik di MI An-Najihah Babussalam  adalah tenaga 

pendidik yang profesional dan memiliki kualifikasi sebagai berikut : 

- Sarjana S1 dan S2 yang lulus seleksi kompetensi dan komitmen. 

- Pengajar yang pendidik dan terampil dibidangnya. 

e. Keadaan Peserta Didik MI An-Najihah Babussalam Kebonsari Madiun 

Dengan jumlah seluruh siswa di MI An-najihah Babussalam berjumlah 

257 yang terdiri dari 127 siswa dan 130 siswi. Keadaan siswa MI An-

Najihah Babussalam Tahun Pelajaran 2017/2018. 

f. Keadaan Sarana Dan Prasarana MI An-Najihah Babussalam 

Kebonsari Madiun 

Sarana pendidikan bagi guru adalah sebagai peralatan atau alat yang 

digunakan untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran kepada murid 

atau siswa, sedangkan sarana pendidikan bagi siswa adalah sebagai 
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peralatan atau alat untuk memudahkan mempelajari mata pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. 

Prasarana pendidikan adalah segala macam peralatan, kelengkapan, 

dan benda-benda yang digunakan guru dan siswa untuk memudahkan 

penyelenggaraan pendidikan, adapun sarana dan prasarana MI An-Najihah 

babussalam meliputi: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang komputer, 

masjid, transportasi, lab komputer, meja, kursi, papan tulis dan sebagainya. 

g. Kegiatan Khusus di MI: An-Najihah Babussalam Kebonsari Madiun 

  MI An-Najihah Babussalam memiliki kegiatan program penunjang 

pembelajaran baik akademik maupun non akademik.Dan bertujuan untuk 

melengkapi pemahaman siswa tentang materi pembelajaran sekaligus 

membentuk karakter siswa. Program tersebut meliputi : 

- Solat Dhuha setiap senin dan kamis dan kultum Dhuha 

- Hafalan Juz Amma dan Asmaul Husna setiap pagi 

- Bina Infaq setiap senin dan kamis 

- Keceriaan pondok ramadhan dan idul adha 

- Character bilding program (program pembangunan karakter) 

- Parenting skill training 

- Learning motivation learning 

- Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) 

- Indahnya pesona kreativitas siswa 

- Mabit malam minggu 
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- Arabic and English Conversation 

- Baca Al-Qur’an metode ummi 

- Market day 

 

 

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kebersihan Diri dan 

Lingkungan di MI Annajihah Babussalam Kebonsari Madiun 

Peran kepala sekolah sebagai edukator dalam meningkatkan kebersihan 

di MI Annajihah Babussalam pertama adalah melakukan sosialisasi terlebih 

dahulu yaitu melakukan sosialisasi kepada siswa, stake holder, dan orang tua 

siswa mulai dari pengertian, tujuan dan tentang kebersihan lingkungan sekolah. 

Setelah itu peran kepala sekolah sebagai administrator adalah merancang 

program yang bisa dilaksanakan dan dikonsep mulai dari melaksanakan kerja 

bakti membersihkan lingkungan madrasah setiap hari jumat atau bisa disebut 

juga dengan jumat bersih, operasi semut atau pengambilan sampah yang 

berserakan setiap selesai upacara bendera hari Senin, pengenalan dengan 

pengelolaan sampah yang sudah terpilah seperti organik dan anorganik. Dan 
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bersosialisasi dengan orang tua siswa dalam bentuk kepedulian terhadap 

anaknya dengan mengenalkan budaya itu di rumah. Hal tersebut seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Arif Fathurohman sebagai Kepala Madrasah. 

“Yang pertama adalah melakukan perencanaan terlebih dahulu yaitu 

melakukan sosialisasi kepada siswa, stake holder, dan orang tua siswa. Mulai 

dari pengertian, tujuan dan binaan tentang kebersihan lingkungan, setelah itu 

merancang program yang bisa dilaksanakan dan dikonsep mulai dari 

melaksanakan jumat bersih, operasi semut, pengenalan dengan pengelolaan 

sampah yang sudah terpilah seperti organik dan anorganik. Dan bersosialisasi 

dengan orang tua siswa dalam bentuk kepedulian terhadap anaknya dengan 

mengenalkan budaya itu di rumah”. 

Kepala sekolah membuat program kebersihan dalam meningkatkan 

kesadaran siswa terhadap lingkungan sekolah menjadi salah satu tujuan 

madrasah untuk memaksimalkan kepedulian terhadap lingkungan seperti 

membudayakan 7K (kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, 

kerindangan, kesehatan, dan keamanan) di setiap masing-masing kelas ada 

penanggung jawabnya yaitu siswa. Sebagaimana seperti yang disampaikan 

oleh Bapak Arif Fathurohman sebagai Kepala Madrasah. 

“Meningkatkan kesadaran siswa terhadap lingkungan sekolah menjadi 

salah satu tujuan madrasah untuk memaksimalkan kepedulian terhadap 

lingkungan seperti membudayakan 7K (kebersihan, keindahan, kenyamanan, 

ketertiban, kerindangan, kesehatan, dan keamanan) disetiap masing-masing 

kelas ada penanggung jawabnya” 

Pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya ketika membuang sampah 

yang dilakukan oleh siswa sudah berjalan sesuai yang diharapkan madrasah. 

Siswa sudah bisa memilah sampah sesuai dengan jenisnya yaitu organik dan 
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anorganik. Seperti yang disampaikan oleh Nabila Faradiba sebagai siswi MI 

Annajihah Babussalam. 

“Iya mas, saya sudah terbiasa membuang sampah sesuai dengan tempat 

yang sudah disediakan di madrasah seperti pemilahan sampah organik dan 

anorganik”. 

Yang dilakukan siswa untuk mengatasi lingkungan yang kotor yaitu 

melakukan piket kelas setiap hari secara bergantian, kerja bakti bersama setiap 

hari jumat dan mengadakan pengambilan sampah yang berserakan secara 

bersama-sama atau disebut dengan operasi semut sesudah selesai upacara 

bendera setiap hari Senin. Seperti yang disampaikan oleh Nabila Faradiba 

sebagai siswi MI Annajihah Babussalam. 

“Yang dilakukan siswa untuk mengatasi lingkungan yang kotor yaitu  

melakukan piket kelas setiap hari secara bergantian, kerja bakti bersama setiap 

hari jumat dan mengadakan pengambilan sampah yang berserakan secara 

bersama-sama atau disebut dengan operasi semut setiap hari senin setelah 

upacara bendera selesai”. 

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan kebersihan diri 

dan lingkungan di MI Annajihah Babussalam Kebonsari Madiun 

Hambatan yang dihadapi kepala sekolah sebagai edukator dalam 

pelaksanaan program kebersihan di MI Annajihah Babussalam adalah tentang 

penerapan program peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan masih rendah, 

sarana prasarana dan alat kebersihan masih kurang, kurangnya perhatian dalam 

diri siswa sendiri dalam memilih makanan yang sehat, peduli lingkungan, 

kurangnya penerapan diri di lingkungan rumah. Seperti yang disampaikan 

Bapak Arif Fathurohman sebagai Kepala Madrasah. 
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“Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program  kebersihan 

sekolah adalah tentang penerapan program peduli terhadap diri sendiri dan 

lingkungan masih rendah, sarana prasarana dan alat kebersihan masih kurang, 

kurangnya perhatian dalam diri siswa sendiri dalam  memilih makanan yang 

sehat, peduli lingkungan, kurangnya penerapan diri di lingkungan rumah”. 

 

Hambatan lain yang dihadapi kepala sekolah dalam pelaksanaan 

program kebersihan adalah masalah kurangnya dana untuk mencukupi sarana 

prasarana seperti alat kebersihan, penanganan terhadap siswa-siswi masih 

rendah, dan membutuhkan strategi yang ekstra dari pihak stake holder, 

penanganan yang khusus atau strategi yang khusus untuk menyadarkan diri 

siswa karena usia MI masih sulit dibanding siswa usia MTs dan MA. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Arif Fathurohman sebagai kepala 

sekolah di MI Annajihah Babussalam. 

“kurangnya dana untuk mencukupi sarana prasarana seperti alat 

kebersihan, penanganan terhadap siswa-siswi masih rendah, dan membutuhkan 

strategi yang ekstra dari pihak stake holder, penanganan yang khusus atau 

strategi yang kusus untuk menyadarkan diri siswa karena usia MI masih sulit 

dibanding siswa usia MTs dan MA” 

 

Dan faktor pendukung  dalam pelaksanaan program kebersihan di MI 

Annajihah Babussalam adalah dengan melakukan strategi setelah apel pagi 

siswa diajak gotong royong agar siswa dapat menyadari tentang pentingnya 

menjaga lingkungan sekolah, menambahkan jam pelajaran khusus yaitu 

pengembangan diri siswa, jadi guru menjelaskan kepada siswa tentang 

pentingnya menjaga lingkungan tidak hanya dalam mata pelajaran saja, tetapi 

juga menggunakan metode bercerita tadi agar bisa menyentuh atau mengena 

dalam diri peserta didik biar sadar bahwa program kebersihan itu penting. 
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Seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Fathurohman sebagai Kepala 

Madrasah. 

“Setelah apel pagi siswa diajak bercerita tentang pentingnya menjaga 

lingkungan sekolah, menambahkan jam pelajaran khusus yaitu pengembangan 

diri siswa, jadi guru menjelaskan kepada siswa tentang pentingnya menjaga 

lingkungan tidak hanya dalam mata pelajaran saja, tetapi juga menggunakan 

metode bercerita tadi agar bisa menyentuh atau mengena dalam diri peserta 

didik biar sadar bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu penting” 

 

Selain itu solusi dari hambatan pelaksanaan program kebersihan adalah 

dengan kepala sekolah melakukan bimbingan dengan sistem kelompok untuk 

mengajak siswa berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan sekolah, seperti 

merawat tanaman, pemilahan sampah, hidup bersih dan sehat. Seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Arif Fathurrohman sebagai Kepala Sekolah di MI 

Annajihah Babussalam. 

“Kepala sekolah melakukan bimbingan dengan sistem kelompok untuk 

mengajak siswa berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan sekolah, seperti 

merawat tanaman, pemilahan sampah, hidup bersih dan sehat”. 

 

Solusi dari Hambatan kurangnya peralatan kebersihan yaitu 

menggunakan dana bantuan dari Kemenag untuk membeli sarana prasarana 

seperti alat kebersihan untuk mendukung pelaksanaan sekolah peduli 

lingkungan ini. Seperti yang dikatakan oleh bapak Arif Fathurohman sebagai 

kepala madrasah. 

“Madrasah mendapat bantuan dana dari kemenag untuk membeli sarana 

prasarana seperti alat kebersihan untuk mendukung pelaksanaan sekolah peduli 

lingkungan ini”. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis data tentang Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kebersihan Diri dan Lingkungan Sekolah MI Annajihah Babussalam 

Kebonsari Madiun 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan pemerintah melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di 

luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat 

memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang 

akan datang. Pendidikan merupakan dasar pembangunan suatu bangsa. Banyak 

sorotan yang ditujukan kepadanya yang sesuai dengan arah dan laju 

perkembangan masyarakat, sehingga pendidikan dijadikan sebagai tumpuan bagi 

kemajuan semua aspek kehidupan. 

Tenaga kependidikan mempunyai peran dalam pembentukan 

pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Oleh karena itu, tenaga 

kependidikan yang profesional akan melaksanakan tugasnya secara profesional, 

sehingga menghasilkan kualitas peserta didik yang bermutu. Ketercapaian tujuan 

pendidik sangat begantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah 

sebagai pemimpin. Kepala sekolah merupakan pejabat profesional yang ada 

dalam organisasi sekolah, yaitu bertugas untuk mengatur semua sumber daya 
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sekolah dan bekerjasama dengan guru-guru, staf, dan pegawai lainnya dalam 

mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Lingkungan bagi manusia merupakan salah satu unsur yang sangat 

penting dalam kehidupannya, karena lingkungan tidak saja sebagai tempat 

manusia beraktifitas, tetapi lingkungan juga sangat berperan dalam mendukung 

berbagai aktifitas manusia. Lingkungan sekolah yang bersih merupakan salah 

satu unsur yang harus ada, dibina dan dikembangkan terus agar dalam proses 

pendidikan yang berjalan mencapai hasil yang diharapkan. Lingkungan yang 

bersih merupakan salah satu unsur yang harus ada dan dikembangkan terus agar 

dalam proses pendidikan yang berjalan mencapai hasil yang diharapkan. 

Menanggapi hal itu kepala sekolah MI Annajihah Babussalam Kebonsari 

Madiun berupaya mewujudkan sekolah yang menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan sekolah melalui peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

kebersihan diri dan lingkungan, yang di mana kepala sekolah mempunyai peran 

penting di dalam sekolah tersebut. Bukti dan aksi nyata dari peran kepala sekolah 

dalam mewujudkan kebersihan diri dan lingkungan sekolah yaitu terlaksananya 

kegiatan kebersihan yang dilakukan di MI Annajihah Babussalam. Menurut 

bapak Arif Fathurohman selaku kepala sekolah salah satunya yaitu meningkatkan 

kesadaran siswa terhadap lingkungan sekolah menjadi salah satu tujuan madrasah 

untuk memaksimalkan kepedulian terhadap lingkungan seperti membudayakan 

7K (kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, kerindangan, kesehatan, dan 

keamanan) dan  di setiap masing-masing kelas ada penanggung jawabnya. 
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Dari paparan yang dijelaskan di atas dapat dianalisis bahwa dalam 

mewujudkan dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah tidak lepas 

dari adanya peran dari berbagai pihak-pihak yang ada di sekolah tersebut, mulai 

dari kepala sekolah, bapak ibu guru, serta para pembantu-pembantu umum yang 

ada di sekolah tersebut. Karena semua warga sekolah memiliki peran dan 

tanggung jawab dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah. Hal ini 

sesuai dengan peran kepala sekolah sebagai pemimpin dalam mencapai visi, misi, 

dan tujuan sekolah yaitu melalui proses belajar mengajar yang efektifitasnya 

tinggi. Metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lingkungan kelas 

yang kondusif, aman dan menyenangkan. Melaksanakan kurikulum pembelajaran 

yang mampu meningkatkan proses KBM menjadi berkualitas dan 

menyenangkan. Kepala sekolah yang profesional dan berpengalaman dalam 

melaksanakan pembelajaran. Sarana dan prasarana yang mendukung proses 

belajar mengajar. Adapun peran-peran kepala sekolah sebagai berikut: 1) Kepala 

sekolah sebagai edukator, 2) Kepala sekolah sebagai manager, 3) Kepala sekolah 

sebagai administrator. 

Pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya ketika membuang sampah 

yang dilakukan oleh siswa sudah berjalan sesuai yang diharapkan madrasah. 

Siswa sudah bisa memilah sampah sesuai dengan jenisnya yaitu organik dan 

anorganik. Yang dilakukan siswa untuk mengatasi lingkungan yang kotor yaitu 

melakukan piket kelas setiap hari secara bergantian, kerja bakti bersama setiap 

hari jumat dan mengadakan pengambilan sampah yang berserakan secara 
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bersama-sama atau disebut dengan operasi semut sesudah selesai upacara 

bendera setiap hari Senin. Seperti yang disampaikan oleh Nabila Faradiba 

sebagai siswi MI Annajihah Babussalam untuk mengatasi lingkungan yang kotor 

yaitu  melakukan piket kelas setiap hari secara bergantian, kerja bakti bersama 

setiap hari jumat dan mengadakan pengambilan sampah yang berserakan secara 

bersama-sama atau disebut dengan operasi semut setiap hari senin setelah 

upacara bendera selesai. 

Dari paparan di atas dapat dianalisis bahwa harapan dari sekolah dalam 

menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah sudah terwujud dari berbagai 

perilaku yang dilakukan oleh siswa tersebut, mulai dari siswa sudah mampu 

memilah dan memilih sampah sesuai dengan jenisnya untuk dibuang, dan juga 

tindakan siswa dalam mengatasi lingkungan yang kotor dengan melakukan piket 

kelas setiap hari secara bergantian, kerja bakti bersama guna menjaga kebersihan 

lingkungan sekolah tersebut. 

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya kepala sekolah sebagai edukator 

mempunyai peran penting dalam meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan 

sekolah. Bukti peran dari kepala sekolah dalam menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan yaitu terlaksananya program kebersihan di MI Annajihah Babussalam 

seperti adanya sosialisasi tentang peduli lingkungan, membiasakan siswa untuk 

membuang sampah pada tempatnya, adanya tempat sampah organik dan 

anorganik, merawat dan menjaga tanaman di lingkungan sekolah, melakukan 

operasi semut setiap selesai upacara hari senin, adanya program piket kelas. Oleh 
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karena itu, kepala sekolah yang profesional akan melaksanakan tugasnya secara 

profesional, sehingga menghasilkan kualitas peserta didik yang bermutu. 

Ketercapaian tujuan kepala sekolah sangat begantung pada kecakapan dan 

kebijaksanaan kepala sekolah sebagai pemimpin. 

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Kepala Sekolah dalam Menjaga 

Kebersihan Diri dan Lingkungan Sekolah di MI Annajihah Babussalam 

Kebonsari Madiun 

Hambatan yang dihadapi kepala sekolah dalam pelaksanaan program 

kebersihan di MI Annajihah Babussalam adalah tentang penerapan program 

peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan masih rendah, sarana prasarana dan 

alat kebersihan masih kurang, kurangnya perhatian dalam diri siswa sendiri dalam 

memilih makanan yang sehat, peduli lingkungan, kurangnya penerapan diri di 

lingkungan rumah. Seperti yang disampaikan Bapak Arif Fathurohman sebagai 

Kepala Madrasah yaitu Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program  

kebersihan seperti penerapan program peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan 

masih rendah, sarana prasarana dan alat kebersihan masih kurang, kurangnya 

perhatian dalam diri siswa sendiri dalam  memilih makanan yang sehat, peduli 

lingkungan, kurangnya penerapan diri di lingkungan rumah. 

Dari paparan di atas dapat dianalisis bahwa hambatan dalam mewujudkan 

kebersihan diri dan lingkungan sekolah pasti ada, maka dari itu peran kepala 

sekolah dan bapak ibu guru serta semua pihak-pihak sekolah sangat memiliki 

peran andil yang sangat penting guna mewujudkan dan mencapai hasil yang 
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diharapkan. Begitu juga di dalam pelaksanaanya pasti ada factor pendukung 

dalam mewujudkan kebersihan diri dan lingkungan sekolah. Hal tersebut 

mempermudah dalam mewujudkan dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan 

di sekitar sekolah sehingga mendapatkan dampak yang positif bagi lingkungan 

sekolah itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut tentang faktor-faktor 

pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan 

di MI Annajihah Babussalam. 

5) Pembawaan atau hereditas 

Pembawaan atau hereditas adalah sifat-sifat kecenderungan yang 

dimiliki oleh setiap manusia sejak masih dalam kandungan sampai lahir. 

Pembawaan ini hanya merupakan potensi-potensi, berkembang atau tidaknya 

suatu potensi yang ada pada anak sangat tergantung kepada faktor-faktor lain. 

6) Kepribadian 

Perkembangan pada seorang anak sangat ditentukan oleh pendidikan 

dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa-masa pertumbuhan 

dan perkembanganya. Jika seorang anak dimasa pertumbuhanya sudah 

diajari betapa pentingnya arti kebersihan diri dan lingkungan maka hal ini 

akan sangat berpengaruh terhadap kesadaranya dalam memahami betapa 

pentingnya arti kebersihan dilingkungan. 

7) Keluarga 

Keadaan keluarga ialah keadaan atau aktivitas sehari-hari di dalam 

keluarga. Jika orang tua mempunyai kebiasaan menjaga kebersihan diri dan 



 
 

51 
 

lingkungan sekitar keluarga maupun rumah maka akan mempengaruhi 

kebiasaan dari si anak tersebut dan menumbuhkan sifat peduli terhadap 

kebersihan lingkungan disekitar anak tersebut. 

8) Pendidik 

Pendidik adalah salah satu faktor pendidikan yang sangat penting, 

karena pendidik merupakan orang yang akan bertanggung jawab dalam 

pembentukan pribadi peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. 

Pendidik harus mampu menunjukkan sifat peduli terhadap kebersihan 

dirinya sendiri dan lingkungan disekitarnya, sehingga mampu menberikan 

contoh yang baik kepada peserta didiknya. 

9) Kesibukan orang tua 

Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta pola 

hidup materialis dan pragmatis menyebabkan orang tua selalu disibukkan 

dengan karir masing-masing. Sehingga mereka tidak sempat memberikan 

perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya serta tidak memperhatikan 

pendidikan tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan disekitarnya. 

10) Lingkungan 

Interaksi anak dengan lingkungan tidak dapat dielakkan, karena akan 

membutuhkan teman bermain dan kawan sebaya untuk bisa diajak bicara 

sebagai bentuk sosialisasi. Sedikit banyak informasi akan terekam di benak 

anak tersebut. Lingkungan rumah yang kotor dan kumuh akan membuat 
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kebiasaan anak tersebut mengikuti lingkungan disekitarnya, karena anak 

tersebut sudah terbiasa hidup di lingkungan yang kurang memperhatikan 

kebersihan lingkunganya. 

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya hambatan yang dihadapi 

kepala sekolah dalam pelaksanaan program kebersihan di MI Annajihah 

Babussalam adalah tentang penerapan program peduli terhadap diri sendiri 

dan lingkungan masih rendah, sarana prasarana dan alat kebersihan masih 

kurang, kurangnya perhatian dalam diri siswa sendiri dalam memilih 

makanan yang sehat dan peduli lingkungan, kurangnya penerapan diri di 

lingkungan rumah. Begitu juga di dalam pelaksanaanya pasti ada faktor 

pendukung dalam mewujudkan kebersihan diri dan lingkungan di sekolah 

seperti besarnya jiwa gotong royong warga sekolah dalam menjaga 

kebersihan diri dan lingkungan sekolah sehingga apabila ada hambatan pasti 

bisa menemukan solusinya, besarnya dukungan dari berbagai pihak sekolah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada dua rumusan masalah dari penelitian ini yang berjudul 

“Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan di 

MI Annajihah Babussalam Kebonsari Madiun” yakni: pertama, Bagaimana 

peran kepala sekolah  dalam meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan di MI 

Annajihah Babussalam Kebonsari Madiun: kedua, Apa faktor pendukung dan 

penghambat dalam  meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan di MI 

Annajihah Babussalam.  Peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah sebagai eduktor dan administrator mempunyai peran penting 

dalam meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan sekolah. Bukti peran 

dari kepala sekolah dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan yaitu 

terlaksananya program kebersihan di MI Annajihah Babussalam seperti 

adanya sosialisasi tentang peduli lingkungan, membiasakan siswa untuk 

membuang sampah pada tempatnya, adanya tempat sampah organik dan 

anorganik, merawat dan menjaga tanaman di lingkungan sekolah, melakukan 

operasi semut setiap selesai upacara hari senin, adanya program piket kelas. 

Oleh karena itu, kepala sekolah yang profesional akan melaksanakan 

tugasnya secara profesional, sehingga menghasilkan kualitas peserta didik 
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yang bermutu. Ketercapaian tujuan kepala sekolah sangat begantung pada 

kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah sebagai pemimpin. 

2. Hambatan yang dihadapi kepala sekolah dalam pelaksanaan program 

kebersihan di MI Annajihah Babussalam adalah tentang penerapan program 

peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan masih rendah, sarana prasarana 

dan alat kebersihan masih kurang, kurangnya perhatian dalam diri siswa 

sendiri dalam memilih makanan yang sehat dan peduli lingkungan, 

kurangnya penerapan diri di lingkungan rumah. Begitu juga di dalam 

pelaksanaanya pasti ada faktor pendukung dalam mewujudkan kebersihan 

diri dan lingkungan di sekolah seperti besarnya jiwa gotong royong warga 

sekolah dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah sehingga 

apabila ada hambatan pasti bisa menemukan solusinya, besarnya dukungan 

dari berbagai pihak sekolah. 

B.  Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah diuraikan di 

atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Peran kepala sekolah sebagai pemimpin umumnya memiliki 3 peran, 

kepala sekolah harus memiliki semua peran tersebut guna berjalanya kegiatan 

peningkatan kebersihan lingkungan di MI Annajihah Babussalam Kebonsari 

Madiun. 

2. Bagi para guru 
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Guru harus mampu menampilkan sosok dirinya yang peduli 

lingkungan, dalam upaya mendidik tersebut guru harus mencurahkan pikiran 

dan tenaga secara maksimal untuk mencapai tuijuan yang diinginkan. 

3. Bagi peserta didik 

Sebagai orang yang menuntut ilmu sudah pasti harus bersungguh-

sungguh dalam hal mengikuti kegiatan yang berada di sekolah. Program 

kebersihan diri dan lingkungan sudah dirancang sempurna untuk memenuhi 

kebutuhan Pendidikan Lingkungan Hidup. Hal tersebut bertujuan untuk 

membentuk karakter peduli lingkungan. Peserta didik ketika menyadari hal 

tersebut harus berusaha patuh dan bersemangat dalam mematuhi aturan 

sekolah. 

4. Bagi penelitian yang akan datang 

Dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang lebih lanjut mengenai 

peran kepala sekolah dalam meningkatkan kebersihan diri dan lingkungan di 

MI Annajihah Babussalam Kebonsari Madiun. 
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