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ABSTRAK 

Satriadi. 2017. Korelasi Peran Kepala Sekolah dan Guru dengan Impelementasi 

Nilai-Nilai Konservasi di Sekolah Dasar Gugus Sinta Semarang Barat. 

Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Drs. Sutaryono, M.Pd., Pembimbing II Arif 

Widagdo, S.Pd., M.Pd.  

Kepala sekolah sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas 

untuk memimpin suatu sekolah,.Guru adalah orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada anak didik. Konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan 

dengan tetap memerhatikan manfaat yang dapat diperoleh dari lingkungan.  Kepala 

sekolah dan guru memiliki peran dalam mengimplementasikan nilai-nilai 

konservasi di sekolah. berdasarkan pengamatan di lapangan, masih terdapat banyak 

warga sekolah terutama siswa yang masih belum memahami nilai-nilai konservasi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) 

mendeskripsikan korelasi peran kepala sekolah dengan impelementasi nilai-nilai 

konservasi di sekolah dasar gugus Sinta kecamatan Semarang Barat. (2) 

mendeskripsikan korelasi peran guru dengan implementasi nilai-nilai konservasi di 

sekolah dasar gugus Sinta kecamatan Semarang Barat. (3) mendeskripsikan 

korelasi peran kepala sekolah dan guru dengan implementasi nilai-nilai konservasi 

di lingkungan sekolah dasar gugus Sinta kecamatan Semarang Barat.  

Penelitian ini merupakan penelitian kunatiatif korelasi atau korelasional 

ganda. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru di gugus Sinta 

Semarang Barat dengan sampel 6 kepala sekolah dan 53 guru. Sampel diambil 

dengan teknik stratified random sampling. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah instrumen angket dengan skala Likert, wawancara terstruktur, 

observasi dan dokumentasi. Data penelitian diolah dengan menggunakan Product 

Moment.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rx₁y adalah 0,303, rx₂y adalah 

0,582, dan rx₁x₂y adalah 0,718. Sehingga dapat disimpulkan : (1) Terdapat korelasi 

antara variabel peran kepala sekolah dengan implementasi nilai-nilai konservasi. 

(2) Terdapat korelasi antara peran guru dengan implementasi nilai-nilai konservasi. 

(3) Terdapat korelasi antara peran kepala sekolah dan guru dengan implementasi 

nilai-nilai konservasi. berdasarkan hasi penelitian tersebut, kepala sekolah dan guru 

harus mampu memaksimalkan perannya serta memahami nilai-nilai konservasi 

sehingga implementasi nilai-nilai konservasi di sekolah dasar gugus Sinta 

Semarang Barat semakin baik. 

Kata kunci: Guru, Kepala Sekolah, Konservasi 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam 

bab IV Pasal 3 telah dijelaskan fungsi dan tujuan pendidikan yang berbunyi: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengemban 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 bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. 

 

Tujuan pendidikan nasional akan dapat dicapai bila didukung oleh seluruh 

lapisan masyarakat. Upaya pemerintah dalam mewujudkan tercapainya tujuan 

pendidikan nasional yaitu dengan diselenggarakanya pendidikan melalui tiga jalur 

sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat (1) yang 

berbunyi: “jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan 

informal”. Pendidikan formal diselenggarakan dalam bentuk sekolah dan 

perguruang tinggi. Pendidikan nonformal diselenggarakan di dalam masyarakat 

dalam bentuk kursus, TPA, dan sebagainya, sedangkan pendidikan informal 

merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan bisa diperoleh 

melalui lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal dan informal mulai dari 

pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Lembaga pendidikan sesuai dengan 

fungsinya mempunyai peranan yang penting untuk mencetak atau melahirkan 
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sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga mampu mengembangkan 

peranannya dalam pembangunan nasional. Lembaga pendidikan dan kepala sekolah 

serta tenaga kependidikan diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang 

dimiliki peserta didik sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan prestasi yang 

lebih baik.  

Dalam Permendiknas nomor 28 tahun 2010 menyatakan bahwa kepala 

sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman 

kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), 

sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), 

sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah 

pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), 

sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah 

menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional 

(SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI). 

Menurut Wahjosumidjo (2007:81) dalam (Kompri,2014:1), Kepala 

sekolah adalah orang yang memiliki kekuasaan serta pengaruh dalam menentukan 

kegiata belajar mengajar di sekolah itu, kehidupan di sekolah diatur dengan dengan 

sedemikian rupa melalaui kepemimpinan seorang kepala sekolah. Kepemimpinan 

kepala sekolah akan berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah 

sebagai organisasi yang kompleks dan unik serta mampuu melaksanakan peranan 

kepala sekolah sebagai seorang yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin 

sekolah  
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Nurhatatti, Amril, dan Suprapto (Muhyidin,2011:33), Sebagai pemimpin, 

kepala sekolah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam “meramu” 

subsistem-subsistem tersebut, mencipstakan harmoni didalamnya, serta 

mendorongnya secara efektif menuju visi yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

Melalui kepemimpinan kepala sekolah, didalamnya melibatkan peran-peran 

manajerial, itulah sistem sekolah dapat berjalan dengan baik dan transformasi 

sekolah sebagai sebuah organisasi dapat diwujudkan. Dalam kaitan ini terdapat 

beberapa  keterampilan kepemimpinan kepala sekolah yang dihubungkan dengan 

harapan akan terwujudnya sekolah yang ideal  

Kemudian Sutomo (2011:80) mengartikan “kepemimpinan sebagai segala 

hal yang berhubungan dengan pekerjaan memimpin. Ia dapat mengenali orang, 

watak, sifat, kegiatan dan perilakunya”.  

 Melalui rumusan-rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

kepala sekolah pada hakekatnya adalah kemampuan untuk mengarahkan dan 

mempengaruhi orang/bawahan/pengikut/pendukung dengan membangun 

kepatuhan dan bekerja sama dengan penuh semangat dalam mencapai tujuan 

bersama.  

Sutomo (2011,97), dalam melaksanakan sejumlah peran/fungsinya kepala 

sekolah melaksanakan tugas yang kompleks, diataranya : 

1) dalam perannya sebagai pendidik, kepala sekolah bertugas: membimbing guru, 

karyawan, siswa, mengembangkan staf, mengikuti perkembangan iptek dan 

menjadi contoh dalam proses berlangsungnya pendidikan. 
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2) dalam perannya sebagai manajer, kepala sekolah bertugas : menyusun 

program, menyusun pengorganisasian sekolah, menggerakkan staf, 

mengoptimalkan sumber daya sekolah dan mengendalikan kegiatan.  

3) sebagai administrator kepala sekolah bertugas : mengelola administrasi, 

persuratan dan urusan rumah tangga sekolah. 

4) sebagai supervisor kepala sekolah bertugas menyusun program supervisi 

pendidikan, memanfaatkan hasil supervisi. 

5) sebagai pemimpin kepala sekolah bertugas bertugas menyusun dan 

mensosialisasikan visi dan misi suatu program sekolah, mengambil keputusan, 

melakukan komunikasi. 

6) sebagai pembaharu kepala sekolah bertugas mencari dan melakukan 

pembaharuan dalam berbagai aspek, mendorong guru,staf dan orangtua untuk 

memahami dan memberika dukungan terhadap pembaharuan yang ditawarkan.  

7) sebagai pembangkit minat (motivator) kepala sekolah bertugas memotivasi 

lingkungan kerja, suasana kerja, membangun prinsip penghargaan dan 

hukuman (reward and punishment) yang sistemik. 

Dalam menyelenggarakan pendidikan, kepala sekolah tidak bekerja 

sendirian, di lingkungan sekolah guru menjadi tenaga pendidik. Guru adalah orang 

yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan 

masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, 

tidak mesti dilembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa dimasjid,di 

surau/mushalla, dirumah, dan sebagainya (Djamarah,2010:31). 
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Soyomukti (2010:33), guru adalah orang yang bertanggungjawab mencerdaskan 

anak didik. Pribadi susila yang cakap adalah yang diharapkan ada pada diri setiap 

anak didik. 

Berdasarkan teori di atas, maka guru tidak hanya memiliki tugas sebagai 

suatu profesi, tetapi juga sebagai tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tugas 

profesi menuntut kepada guru mengembangkan profesionalitas diri sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidik. Tugas sebagai kemanusiaan 

menuntut guru harus terlibat dimasyarakat dengan interaksi sosial,menanamkan 

nilai-nilai kemanusian kepada peserta didik. Dibidang kemasyarakatan guru 

bertugas mendidik dan mengajari masyarakat untuk menjadi warga negara 

Indonesia yang bermoral dan berkarakter. Dalam kehidupan sehari-hari guru harus 

mampu mengajarkan anak anak didik dalam menjaga dan melestarikan lingkungan 

dengan menanamkan nilai-nilai konservasi pada setiap peserta didik.  

Penanaman nilai-nilai konservasi di sekolah tentu tidak dapat berjalan 

tanpa adanya kesadaran dari setiap orang. Oleh karena itu, peran kepala sekolah 

tentu diperlukan dalam menanamkan serta mengimplementasikan nilai-nilai 

konservasi kepada seluruh warga sekolah. Kepala sekolah merupakan motor 

penggerak, penentu arah kebijakan yang akan menentukan tujuan-tujuan sekolah 

dan pendidikan pada umumnya untuk direalisasikan. Sehubungan dengan itu kepala 

sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas lingkungan sekolah. 

Lingkungan merupakan  kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup 

keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan 

fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi_surya
https://id.wikipedia.org/wiki/Mineral


6 
 

yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan 

lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu 

yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. 

Lingkungan hidup menjadi bagian mutlak dalam kehidupan manusia. Dengan kata 

lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia.  

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik 

lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari 

lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya 

memerlukan lingkungan. Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia 

disebut juga sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk 

sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. 

Membahas tentang manusia berarti membahas tentang kehidupan sosial dan 

budayanya, tentang tatanan nilai-nilai, peradaban, kebudayaan, lingkungan, sumber 

alam, dan segala aspek yang menyangkut manusia dan lingkungannya secara 

menyeluruh. Manusia adalah mahluk hidup ciptaan tuhan dengan segala fungsi dan 

potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, 

pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait serta 

berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik 

baik itu positis maupun negatif. 

Secara yuridis formal kebijaksanaan umum tentang lingkungan hidup di 

Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang 

Ketentuan Pokok Lingkungan penggantinya yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 

1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH), dan 
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kemudian diganti lagi dengan Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan Undang- 

Undang payung terhadap semua bentuk peraturan-peraturan mengenai masalah di 

bidang lingkungan hidup. Banyak prinsip ataupun azas yang terkandung dalam 

UUPLH tersebut, yang mana tujuannya sebagai perlindungan terhadap lingkungan 

hidup beserta segenap isinya. Namun demikian untuk penerapannya masih perlu 

ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksana agar dapat beroperasi 

sebagaimana yang diharapkan. 

Masalah lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia 

dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masalah hukum lingkungan dalam periode 

beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber 

pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik ditingkat regional, nasional maupun 

internasional, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kelestarian lingkungan 

merupakan sumber daya alam yang wajib kita semua lestarikan dan tetap menjaga 

kelanjutannya guna kehidupan umat manusia. Dua hal yang paling essensial dalam 

kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah timbulnya 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 

Pada saat ini perubahan lingkungan semakin cepat terjadi, berbagai 

bencana datang silih berganti, dan akan berdampak di masa depan. Beberapa 

bencana disebabkan oleh penurunan kualitas lingkungan. Hal ini diikuti oleh laju 

pertumbuhan penduduk dunia yang sangat cepat.  Kenyataan ini diikuti dengan 

pertumbuhan industri yang mengancam kelestarian lingkungan. Penyebabnya 

adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali sehingga 
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menimbulkan kerusakan alam,seperti pembakaran hutan, pembalakan 

hutan,pengeprasan bukit, dan penyingkiran penduduk lokal dari sisi ekonomi dan 

kultural.  

Masalah lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia 

dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masalah hukum lingkungan dalam periode 

beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber 

pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik ditingkat regional, nasional maupun 

internasional, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kelestarian lingkungan 

merupakan sumber daya alam yang wajib kita semua lestarikan dan tetap menjaga 

kelanjutannya guna kehidupan umat manusia. Dua hal yang paling essensial dalam 

kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah timbulnya 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 

Dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Baku Mutu 

Air Limbah  dalam pasal 1 dejelaskan bahawa pencemaran lingkungan hidup adalah 

masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke 

dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu 

lingkungan hidup yang telah ditetapkan.  

Hutan gundul, permasalahan polusi udara di kota besar, berbagai 

permasalahan tersebut membuat dunia akademis berpikir apakah kepedulian 

masyarakat akan lingkungan sedang mengalami krisis, apakah selama ini 

pendidikan yang mengupayakan peningkatan kepedulian masyarakat masih kurang 

atau kurang optimum. 
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Dalam menjaga kelestarian lingkungan perlu dilakukan konservasi.  

Konservasi merupakan upaya pelestarian lingkungan dengan tetap memperhatikan 

manfaat yang dapat diperoleh dari lingkungan. Salah satu wujud konservasi adalah 

konservasi sumber daya alam, yakni upaya pengelolaan sumber daya alam yang 

menjamin pemanfaatannya secara bijaksana. Dalam ha sumber daya terbarui, upaya 

tersebut dilakukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap 

memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman. 

Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi. 

Konservasi dari segi ekonomi adalah usaha mengalokasikan sumber daya alam 

yang ada sekarang, sedangkan dari segi ekologi konservasi merupakan alokasi 

sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Konservasi dalam 

pengertian sekarang sering diterjemahkan sebagai the wish use of nature resource 

(pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana). 

Konservasi tidaklah hanya sebatas konservasi pada bidang lingkungan 

atau secara fisik semata. Konservasi juga harus dilakukan secara menyeluruh secara 

fisik maupun nonfisik. Ada 7 pilar konservasi yang yang dikembangkan oleh 

Universitas Negeri Semarang yang dituangkan dalam Peraturan Rektor Nomor 27 

Tahun 2012 pasal 3 diantaranya : 

1) Konservasi keanekaragaman hayati 

2) Arsitektur hijau dan sistem transportasi internal. 

3) Pengelolaan limbah. 

4) Kebijakan nirkertas. 

5) Energi bersih. 
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6) Konservasi, etika, seni, dan budaya. 

7) Kaderisasi konservasi. 

Dalam mengimplementasikan nilai-nilai konservasi tersebut perlu ada 

kerja sama dari semua pihak. Penanaman nilai-nilai konservasi perlu dilakukan 

sejak dini. Sekolah menjadi sarana yang sangat tepat untuk menanamkan budaya 

konservasi. Penanaman nilai-nilai konservasi kepada siswa sejak dini di sebut 

dengan kaderisasi konservasi.  

Kaderisasi merupakan suatu tindakan atau gerakan yang dilakukan dalam 

rangka menumbuhkan generasi-generasi penerus untuk mempertahankan eksistensi 

suatu hal. Kurangnya kaderisasi merupakan masalah yang cukup serius, terutama 

dalam bidang konservasi. Kaderisasi konservasi sangat penting untuk 

mempertahankan eksistensi keasrian keadaan alam sehingga alam dapat terjaga 

dengan baik. Beberapa usaha perlu dilaksanakan agar kaderisasi konservasi dapat 

mengalami peningkatan 

Salah satu tindakan yang paling utama untuk meningkatkan kader-kader 

konservasi adalah menanamkan sikap cinta alam dan lingkungan, karena segala 

sesuatu yang dijalankan dengan keikhlasan hati akan menghasilkan suatu keluaran 

yang maksimal. Dimulai dari sikap tersebut individu akan mulai tergerak hatinya 

untuk melakukan suatu tindakan yang nantinya akan memberikan kontribusi yang 

besar bagi keseimbangan alam. Memelihara, mengembangkan dan menjaga 

merupakan suatu upaya atau tindakan yang dampaknya begitu besar untuk 

kelangsungan alam. Penjaringan kader-kader serta dengan mengadakan pelatihan 

kader melaui pendidikan konservasi. 
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Contoh kecil yang dapat dilakukan salah satunya adalah tidak mencemari 

lingkungan seperti halnya tidak membuang sampah dibantaran sungai. Namun 

sangat disayangkan kesadaran akan menjaga lingkungan hidup kurang diperhatikan 

sehingga keadaan sungaipun yang awalnya bersih menjadi berwarna hijau bahkan 

hitam pekat dengan dipenuhi tumpukan sampah, sungai yang awalnya tidak 

berbaupun telah berubah berbau tidak sedap dengan pemandangan sampah yang 

berceceran dan bertumbukan, bahkan keadaan yang demikian bisa memicu 

terhadap timbulnya banjir. 

Dari kegiatan wawancara terhadap kepala sekolah dan observasi terhadap 

lingkungan SDN Kembangarum 03 gugus Sinta kecamatan Semarang Barat, ada 

terdapat banyak penanaman nilai konservasi dalam lingkungan sekolah. Namun ada 

beberapa hal yang menjadi hambatan atau permasalahan dalam penanaman nilai-

nilai konservasi di lingkungan sekolah seperti kurangnya kesadaran siswa terhadap 

kebersihan lingkungan,sebagian siswa masih suka mebuang sampah tidak pada 

tempatnya jika tidak dilihat oleh kepala sekolah dan guru, kurangnya lahan untuk 

penghijauan, kurangnya pemahaman siswa terhadap prilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS), serta masih ada sebagian siswa yang sering membuang air bersih secara 

percuma. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian tentang “Korelasi Peran Kepala Sekolah dan Guru dengan Implementasi 

Nilai-Nilai Konservasi di Sekolah Dasar Gugus Sinta Kecamatan Semarang 

Barat.” 
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Adapun penelitian yang mendukung penelitiaan tersebut diatas adalah 

jurnal kependidikan Istikhomah dan Sulasminten (2013) ”Peran Kepala Sekolah 

Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Di Mi Al Fatah Kecamatan 

Jabon Sidoarjo”.  Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa peran 

kepala sekolah sangat penting untuk dapat mengimplementasikan manajemen 

berbasis sekolah. Kepala memegang peranan dalam merencanakan, 

menyosialisasikan serta melakukan evaluasi terhadap program-program sekolah 

yang menjadi otonominya, terhadap transparansi keuangan, serta dalam menjalin 

hubungan dengan masyarakat. Dalam melaksanakan otonomi sekolah melalui 

program-program sekolah, kepala sekolah sangat berperan di dalamnya. Kepala 

sekolah berperan dalam merencanakan program-program sekolah yang melibatkan 

pemangku kepentingan, menyosialisasikan program-program sekolah serta 

melakukan evaluasi program-program sekolah yang dilaksanakan setiap satu bulan 

sekali melalui rapat sekolah. Dalam hal transparansi keuangan kepala sekolah 

berperan dalam merencanakan keuangan sekolah, menyosialisasikan keuangan 

sekolah kepada pemangku kepentingan serta melakukan audit keuangan sekolah 

setiap terjadi pembelian atau adanya kegiatan-kegiatan sekolah. Kepala sekolah 

dalam mendorong pasrtisipasi masyarakat melakukan beberapa upaya. Dalam 

menjalin hubungan dengan masyarakat kepala sekolah mempunyai banyak 

program-program yang direncanakan agar mendorong partisipasi masyarakat aktif 

dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah agar pemangku kepentingan, orang 

tua siswa maupun masyarakat turut serta bersama-sama untuk memajukan sekolah. 

http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/issue/view/298
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Berdasarkan penelitian diatas, dapat kita lihat peran kepala sekolah dalam 

manajemen berbasis sekolah yang transparan dan partisipatif. Dengan peran 

tersebut masyarakat dapat turut serta bersama-sama untuk memajukan sekolah. 

Peran kepala sekolah tersebut relevan dengan variabel dalam penelitian ini yang 

mengkaji peran kepala sekolah dengan implementasi nilai-nilai konservasi. 

Peneltian internasional yang mendukung penelitian ini adalah penelitian 

Shahadan dan Azuraida (2014) yang berjudul ”Primary head-

master implementation of the Malaysian National Education Blueprint: Problems 

and challenges California State University”. Hasil peneitian ini menunjukkan 

bahwa headmasters “felt prepared and able to manage their school curriculum and 

finances following the guidelines from the National Education Blueprint 2006-

2010. Credibility, ability, vision and visibility were identified as the most effective 

leadership traits of a successful school leader and instructional, charismatic, 

transactional and transformational leadership styles were identified as leadership 

styles that could be used in managing the school”. Kepala sekolah merasa siap dan 

mampu mengelola kurikulum sekolah dan keuangan mengikuti panduan dari 

Blueprint Pendidikan Nasional 2006-2010. Kredibilitas, kemampuan, visi dan 

visibilitas diidentifikasi sebagai sifat kepemimpinan yang paling efektif dari 

seorang pemimpin sekolah yang sukses dan instruksional, karismatik, transaksional 

dan transformasional gaya kepemimpinan yang diidentifikasi sebagai gaya 

kepemimpinan yang dapat digunakan dalam mengelola sekolah. 

Penelitian di atas menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah 

berperan dalam mengelola sekolah di Malaysia. Penelitian tersebut relevan dengan 



14 
 

variabel penelitian dalam penelitian ini. Gaya kepemimpinan kepala sekolah dapat 

menjadi bagian penting dalam memaksimalkan peran kepa sekolah dalam 

menanamkan nilai-nilai konervasi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1) Kurangnya kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan. 

2) Kurangnya lahan untuk penghijauan. 

3) Kurangnya pemahaman siswa terhadap prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 

4) Masih ada sebagian siswa yang sering membuang air bersih secara percuma. 

5) Sebagian siswa masih suka membuang sampah tidak pada tempatnya jika tidak 

dilihat oleh guru atau kepala sekolah.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti  ingin mencari tahu pengaruh peran kepala dan  guru 

sekolah dengan impelementasi nilai-nilai konservasi di sekolah dasar. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) bagaimanakah korelasi peran kepala sekolah dengan implementasi nilai-nilai 

konservasi di sekolah dasar gugus Sinta kecamatan Semarang Barat 
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2) bagaimanakah korelasi peran guru dengan implementasi nilai-nilai konservasi 

di sekolah dasar gugus Sinta kecamatan Semarang Barat 

3) bagaimanakah korelasi peran kepala sekolah dan guru dengan implementasi 

nilai-nilai konservasi di lingkungan sekolah dasar gugus Sinta kecamatan 

Semarang Barat 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) mendeskripsikan korelasi peran kepala sekolah dengan impelementasi nilai-

nilai konservasi di sekolah dasar gugus Sinta kecamatan Semarang Barat 

2) mendeskripsikan korelasi peran guru dengan implementasi nilai-nilai 

konservasi di sekolah dasar gugus Sinta kecamatan Semarang Barat 

3) mendeskripsikan korelasi peran kepala sekolah dan guru dengan implementasi 

nilai-nilai konservasi di lingkungan sekolah dasar gugus Sinta kecamatan 

Semarang Barat 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Dapat menambah wawasan dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa, dapat mengetahui tentang pentingnya konservasi lingkungan 

2) Bagi guru, dapat menjadikan pedoman dalam meningkatkan kinerja sebagai 

guru dan dalam menanamkan nilai-nilai konservasi kepada siswa 

3) Bagi kepala sekolah, dapat menjadikan pedoman dalam memaksimalkan 

peranannya dalam menanamkan nilai-nilai konservasi  

4) Bagi sekolah, dapat lebih meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya nilai-

nilai konservasi 

5) Bagi peneliti, menambah wawasan tentang peran kepemimpinan kepala 

sekolah, peran guru, dan nilai-nilai konservasi dan implementasinya di sekol
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pendidikan 

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam 

bab I Pasal  menjelaskan bahwa:  

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 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”. 

Agung (2012:7) menuliskan “pendidikan adalah satu istilah yang sering 

dilontarkan oleh berbagai pihak sebagai alat ampuh untuk melakukan perubahan 

terhadap kehidupan suatu masyarakat kearah yang lebih baik”.   

Kemudian Soyomukti (2010:27), pendidikan adalah proses untuk 

memberikan manusia berbagai macam situasi bertujuan untuk memberdayakan diri. 

Jadi banyak hal yang dibicarakan ketika kita membicarakan pendidikan. Aspek-

aspek yang biasanya dipertimbangkan antara lain: 

a. penyadaran 

b. pencerahan 

c. pemberdayaan 

d. perubahan perilaku 
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Sementara menurut Munib (2016:33), pendidikan adalah usaha sadar dan 

sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk 

memengaruhi peserta didik agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita 

pendidikan. 

Berdasarkan definisi diatas maka dpat disimpulkan bahwa pendidikan 

adalah suatu usaha untuk meraih ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan sadar 

dan sistematis. 

 

2.1.2 Sekolah 

Sutomo (2011:21-37), sekolah sebagai institusi tidaklah berdiri sendiri. 

Sekolah terkait erat dengan nilai,budaya, dan kebiasaan yang hadir di masyarakat. 

Sekolah merupakan ujung tombak dari proses modernisasi (agen of change) yang 

diupayakan melalui kebijakan pemerintah. Produk dari sebuah sekolah harus 

berupa lulusan yang memiliki kompetensi unggul agar mampu menghadapi 

kompetisi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau di dunia kerja. Sekolah 

efektif dapat dibentuk melalui manajemen dengan kepemimpinan visioner (visioner 

leadership) karena  kepemimpinan ini berfokus pada masa depan. Hal tersebut 

merupakan suatu kondisi yang penting untuk terbentuknya iklim sekolah yang 

kondusif sehingga terwujud budaya sekolah yang mampu menghadapai berbagai 

tantangan. 
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2.1.2.1 Sekolah sebagai suatu sistem 

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen 

yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi 

mencapai suatu tujuan. Sekolah sebagai suatu sistem, yaitu sekolah memki 

komponen inti yang terdiri dari input, proses, dan output. Ketiga komponen itu tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain karena merupakan satu kesatuan utuh yang saling 

terkait, terikat, mempengaruhi, membutuhkan dan menentukan. 

1) Input sekolah diantaranya: 

 Sumber daya manusia yaitu kepala sekolah, guru dan tenaga 

kependidikan,siswa dan lainnya 

 Uang, merupakan komponen yang sangat penting guna memperlancar 

proses.  

 Sarana dan prasarana sebagai penunjang proses  pembelajaran di sekolah. 

 metode-metode yaitu cara-cara/teknik dan strategi pembelajaran dalam 

mengatasi dan mempermudah proses transfer ilmu dan pembelajaran dengan 

berbagai macam karaktristik dari peserta didik.  

2) Proses  

Setelah adanya input kemudian unsur-unsur tersebut diproses dalam kegiatan 

belajar mengajar yang meliputi: 

 Proses kepemimpinan yang menghasilkan keputusan-keputusan pertisipatif 

yaitu keputusan dan kesepakatan bersama antara kepala sekolah, guru, siswa, 

orang tua siswa/wali murid dan orang-orang yang berkepentingan terhadap 

pendidikan serta pemotivasian terhadap staf agar dalam menjalankan tugas 
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lebih antusias, menghasilkan karya yang dapat dibanggakan dan 

mengharumkan nama sekolah. 

 proses manajemen yang menghasilkan aturan-aturan penyelenggaraan, 

pengelolaan kelembagaan, pengolahan program, pengkoordinasian kegiatan, 

memonitoring dan evaluasi yang bertujuan menganalisis serta mengetahui 

apakah pelaksanaan proses berjalan sesuai planning dan tujuan atau 

menyimpang, dan evaluasi sebagai mengambilan serta pertimbangan 

pengambilan keputusan berdasarkan monitoring. 

3) Output 

Dalam sekolah sebagai suatu sistem, output sekolah berupa lulusan siswa. 

Siswa adalah fokus dari output sekolah, dengan catatan siswa harus memiliki 

kompetensi yang telah dipersyaratkan. Output sekolah adalah lulusan yang 

bermanfaat bagi kehidupan, baik secara personal, maupun sosial, individu dan juga 

kelompok, ditinjau dari sudut lulusan. Sedangkan pada pendididan dasar dan 

menengah, siswa dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi jika 

ingin melanjutkan, dan dapat bekerja/mencari nafkah, baik dengan mempekerjakan 

diri kepada orang lain atau mempekerjakan orang lain dengan membuka lapangan 

kerja baru berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan didapat dari pendidikan. 
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2.1.2.2 Pengertian sekolah efektif 

1) Pengertian efektif 

Efektif adalah suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-

tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan 

pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas menunjukan ketercapaian sasaran 

atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas organisasi merupakan kemampuan 

organisasi untuk merealisasikan berbagai tujuan dan kemampuan untuk beradaptasi 

dengan lingkungan dan mampu bertahan hidup. 

2) Sekolah efektif 

Sekolah efektif dapat diartikan sebagai sekolah yang menunjukkan tingkat 

kinerja yang diharapkan dalam menyelenggarakan proses belajarnya, dengan 

menunjukkan hasil belajar yang bermutupada peserta didik sesuai dengan tugas 

pokoknya. Pada sekolah efektif semua potensi yang dimiliki peserta didik dijamin 

berkembang secara optimal. 

sekolah efektif menunjukkan pada kemampuan sekolah dalam 

menjalankan fungsinya secara maksimal, baik fungsi ekonomis, sosial, politis, 

budaya maupun pendidikan. Fungsi ekonomis sekolah memberi bekal kepada 

peserta didik agar dapat melakukan aktivitas ekonomi yang bermuara pada 

kehidupan yang sejahtera. Sekolah sebagai media adaptasi peserta didik dengan 

kehidupan masyarakat merupakan fungsi sosial. Sementara fungsi politisnya, 

sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan teritang hak dan kewajiban 

sebagai warga negara. Sekolah memiliki fungsi budaya apabila dijadikan media 
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transformasi budaya. Adapun fungsi pendidikan, sekolah merupakan wahana 

proses pendewasaan dan pembentukan kepribadian peserta didik. 

Efektivitas sekolah terkait pula dengan kualitas. Kualitas adalah gambaran 

dan karakteristik menyeluruh dari lulusan yang menunjukkan kemampuannya 

dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat, misalnya nilai 

hasil ujian akhir, prestasi olahraga,prestasi karya tulis ilmiah, dan prestasi pentas 

seni. Kualitas lulusan dipengaruhi oleh tahapan-tahapan kegiatan sekolah yang 

saling berhubungan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Efektivitas sekolah menunjukkan adanya proses perekayasa berbagai 

sumber dan metode yang diarahkan pada terjadinya pembelajaran di sekolah yang 

optimal. Efektivitas sekolah merujuk pada pemberdayaan semua komponen 

sekolah sebagai suatu organisasi tempat belajar berdasarkan tugas pokok dan 

fungsinya masing-masing dalam struktur program dengan memiliki kompetensi. 

Dengan demikian, sekolah efektif adalah sekolah yang mampu 

mengotimalkan semua masukan dan proses bagi ketercapaian output pendidikan, 

yaitu prestasi sekolah, terutama prestasi siswa yang ditandai dengan dimilikkinya 

semua kemampuan berupa kompetensi yang dipersyaratkan didalam belajar. 
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2.1.2.3 Ciri dan karakteristik sekolah efektif 

Tidak semua sekolah yang memiliki kelengkapan semua komponen sistem 

dikatakan efektif. Ini sangat tergantung pada tingkat tingkat pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan pada masing-masing komponen, terutama bermuara pada 

ketercapaian output sekolah, yaitu lulusan yang bermutu sebagai sentral tujuan 

pendidikan.penekanan keefektifan sekolah ada pada proses belajar yang 

berlangsung secara aktif atau ada keterlibatan berbagai pihak terutama siswa dan 

guru sebagai subjek belajar. Namun demikian, ada beberapa komponen penting 

yang turut menentukan keberhasilan sekolah efektif, yaitu pengaturan kelembagaan 

yang didasarkan ada prestasi dan kenyamanan staf, perhatian terhadap kebutuhan, 

aspirasi, dan karir staf, pengembangan budaya sekolah dan manajemen modern 

yang didasarkan pada share, care dan fair.  

Ciri-ciri sekolah efektif ditentukan oleh adanya aspek-aspek yang 

diperlukan dalam menentukan keberhasilan sekolah sebagaimana tabel dibawah ini 

(Komariah dan Triatna 2004:39). 

- tujuan sekolah dinyatakan secara jelas 

- pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat 

- ekspektasi guru dan staf tinggi 

- ada kerja sama kemitraan antara sekolah, orang tua dan masyarakat 

- kemajuan siswa sering dimonitor 

- menekankan kepada keberhasilan siswa dalam mencapai keterampilan 

aktifitas yang esensial 

- komitmen yang tinggi dari SDM sekolah terhadap program pendidika 
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2.1.3 Kepala Sekolah  

2.1.3.1 Pengertian Kepala Sekolah 

 Wahjosumidjo (2005:83) dalam (Kompri 2014:1) mendefinisikan kepala 

sekolah sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin 

suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana 

terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid sebagai penerima 

pelajaran.  

Kemudian lebih lanjut Wahjosumidjo (2007:81), Kepala sekolah adalah 

orang yang memiliki kekuasaan serta pengaruh dalam menentukan kegiatan belajar 

mengajar di sekolah itu, kehidupan di sekolah diatur dengan dengan sedemikian 

rupa melalaui kepemimpinan seorang kepala sekolah. Kepemimpinan kepala 

sekolah akan berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai 

organisasi yang kompleks dan unik serta mampuu melaksanakan peranan kepala 

sekolah sebagai seorang yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin sekolah. 

Di tingkat operasional, Kepala Sekolah adalah orang yang berposisi di 

garis terdepan yang mengkoordinasikan upaya meningkatkan pembelajaran 

bermutu. Kepala Sekolah diangkat untuk menduduki jabatan bertanggung jawab 

mengkoordinasikan upaya bersama mencapai tujuan pendidikan di tingkatan 

sekolah yang dipimpin. Tentu saja kepala sekolah bukan satu-satunya yang 

bertanggung jawab penuh terhadap suatu sekolah, karena masih banyak faktor lain 

yang perlu diperhitungkan. Selain kepala sekolah, ada guru yang dipandang sebagai 

faktor kunci yang berhadapan langsung dengan para peserta didik dan faktor lain 

seperti lingkungan yang mempengaruhi proses pembelajaran. Namun kepala 
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sekolah memiliki peran yang berpengaruh terhadap jalannya sistem yang ada di 

sekolah.  

 Dari definisi tersebut di atas, secara sederhana pengertian kepala sekolah 

adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu 

sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. 

Dengan ini kepala sekolah dapat disebut sebagai pemimpin di satuan pendidikan 

yang tugasnya menjalankan menajemen satuan pendidikan yang dipimpinnya. 

 

2.1.3.2 Kepemimpinan Sekolah 

Muhyidin (2011:15-16) menuliskan beberapa teori kepemimpinan menurut ahli, 

diantara: 

- Matondang (2008:5) mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses 

dalam memengaruhi orang lain agar mau atau tidak (mau) melakukan sesuatu 

yang diinginkan. 

- Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untu memengaruhi 

orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan 

bagaimana melakukannya secara efektif, serta proses memfasilitasi upaya 

individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama (Yukl,2010:8) 

- Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau menggerakkan orang lain 

untuk, dengan cara-cara tertentu,mencapai tujuan yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. 
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 Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa kepemimpinan adalah suatu 

upaya untuk memengaruhi orang untuk melakukan sesuatu dalam mencapai suatu 

tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam sistem sekolah. 

kepemimpinan merupakan faktor penggerak oerganisasi melalui penanganan 

perubahan dan manajemen yang dilakukannya sehingga kebeadaan pemimpin 

bukan hanya sebagai simbolik yang ada atau tidaknya tidak menjadi masalah tetapi 

keberadaannya memberi dampak positif bagi perkembangan organisasi.  

 

2.1.3.3 Fungsi/Peran Kepala Sekolah 

Menurut Mulyasa (2004:97-122), kepala sekolah mempunyai 7 fungsi utama, yaitu: 

1) Kepala sekolah sebagai educator (Pendidik)         

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru 

merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala 

sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan 

kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat 

memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan 

senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus 

menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat 

berjalan efektif dan efisien. 
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2) Kepala sekolah sebagai manajer 

Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus 

dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan 

pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogyanya dapat 

memfasiltasi 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, seperti: MGMP/MGP 

tingkat sekolah, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah, 

seperti kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan 

pelatihan yang diselenggarakan pihak lain. 

3) Kepala sekolah sebagai administrator 

Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk 

tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa 

besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru 

tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para gurunya. Oleh 

karena itu kepala sekolah seyogyanya dapat mengalokasikan anggaran yang 

memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru. 

4) Kepala sekolah sebagai supervisor 

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, 

secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat 

dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran 

secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang 

digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dari hasil supervisi 
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ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya 

diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat 

memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya 

dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam menghadapi kurikulum yang berisi 

perubahan-perubahan yang cukup besar dalam tujuan, isi, metode dan evaluasi 

pengajarannya, sudah sewajarnya kalau para guru mengharapkan saran dan 

bimbingan dari kepala sekolah mereka. Dari ungkapan ini, mengandung makna 

bahwa kepala sekolah harus betul-betul menguasai tentang kurikulum sekolah. 

Mustahil seorang kepala sekolah dapat memberikan saran dan bimbingan kepada 

guru, sementara dia sendiri tidak menguasainya dengan baik. 

5) Kepala sekolah sebagai leader (Pemimpin) 

Dalam teori kepemimpinan setidaknya kita mengenal dua gaya 

kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan 

kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka meningkatkan 

kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya 

kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan yang ada. Mulyasa menyebutkan kepemimpinan seseorang sangat 

berkaitan dengan kepribadian, dan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin 

akan tercermin sifat-sifat sebagai barikut:(1) jujur; (2) percaya diri; (3) tanggung 

jawab; (4) berani mengambil resiko dan keputusan; (5) berjiwa besar; (6) emosi 

yang stabil, dan (7) teladan. 
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6) Kepala sekolah sebagai inovator 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai innovator, kepala 

sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis 

dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, 

memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan sekolah, dan 

mengembangkan model model pembelajaran yang inofatif. Kepala sekolah sebagai 

inovator akan tercermin dari cara cara ia melakukan pekerjaannya secara 

konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional, objektif, pragmatis, keteladanan. 

7) Kepala sekolah sebagai motivator 

Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat 

untuk memberikan motivasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, 

pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan 

penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar 

(PSB). 

 

2.1.4 Guru  

UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (pasal 1;angka 1) disebukan 

bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah”.  
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Djamarah (2010:31) menjelaskan bahwa guru adalah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan 

masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, 

tidak mesti dilembaga pendidikan formal, tetai juga bisa dimasjid,di 

surau/mushalla, dirumah, dan sebagainya. 

Soyomukti (2010:33), guru adalah orang yang bertanggungjawab 

mencerdaskan anak didik. Pribadi susila yang cakap adalah yang diharapkan ada 

pada diri setiap anak didik. 

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa guru adalah tenaga 

pendidik profesional yang bertugas untuk memberikan pengetahuan kepada anak 

didik.  

 

2.1.4.1 Tugas guru 

Menurut Rostyah (Soyomukti,2010:38-39)  dalam mendidik guru bertugas 

untuk : 

1) menyerhakan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, 

dan pengalaman-pengalaman. 

2) membentuk kepribadian yang harmonis, sesuai cita-cita dan dasar negara kita 

pancasila. 

3) menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai Undang-Undang 

Pendidikan yang merupakan keputusan MPR No.II Tahun 1983. 

4) sebagai perantara dala belajar. 

5) sebagai pembimbing untuk membawa anak didik kearah kedewasaan. 
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6) guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat 

7) sebagai penegak disiplin, guru menjadi contoh dalam segala hal, tata tertib 

dapat berjalan bila guru menjalaninya terlebih dahulu. 

8) guru sebagai administrator dan manajer 

9) pekerjaan guru sebagai profesi. 

10) guru sebagai perencana kurikulum 

11) guru sebagai pemimpin (guidance worker) 

12) guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak. 

 

2.1.4.2 Peran Guru 

Djamarah (2010:43-48) menjelaskan banyak peranan yang diperlukan dari 

guru sebagai pendidik, atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. 

Semua peranan yang diharapkan dari guru diuraikan  seperti dibawah ini: 

1) Korektor, yakni guru harus bisa membedakan nilai yang baik dan nilai yang 

tidak baik. 

2) Inspirator, yakni guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi 

kemajuan  belajar anak didik. 

3) Informator, yakni guru harus dapat memberikan informasi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap 

mata pelajaran yang diprogramkan dalam kurikulum. 

4) Organisator, yakni guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, 

dan sebagainya. 
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5) Motivator, yakni guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah 

dan aktif belajar. 

6) Inisiator, yakni guru harus dapat menjadi pencetak ide-ide kemajuan dalam 

pendidikan dan pengajaran. 

7) Fasilitaor, yakni guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang 

memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. 

8) Pembimbing, yakni guru disekolah adalah untuk membimbing anak didik 

menjadi manusia dewasa  susila yang cakap. 

9) Demonstrator, yakni guru harus dapat memperagakan  apa yang diajarkan 

secara didaktis. 

10) Pengelola kelas, yakni guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan denga 

baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan guru dalam 

rangka menerima bahan mata pelajaran dari guru. 

11) Mediator, yakni guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya. 

12) Supervisor, yakni guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan 

menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. 

13) Evaluator, yakni guru dituntut untuk seorang yang baik dan jujur, dengan 

memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. 
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2.1.5 Komite Sekolah 

Dalam Permendiknas no.75 tahun 2016 dijelaskan bahwa komite sekolah 

adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, 

komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah 

berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.  

Dalam menjalankan fungsinya, komite sekolah bertugas untuk: 

1) memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan 

pendidikan di sekolah 

2) menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik 

perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri/maupun pemangku 

kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif 

3) mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

4) menindaklanjuti keluhan, saran, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, 

dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka komite sekolah memiliki peranan 

dalam upaya kepala sekolah dan guru dalam menanamkan nilai-nilai konservasi di 

sekolah. Komite sekolah merupakan penghubung antara sekolah dengan 

orangtua/wali, masyarakat serta para pemangku kepentingan. 
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2.1.6 Nilai 

 Bagi manusia, nilai berfungsi sebagai landasan,alasan, atau motivasi 

dalam segala tingkah laku dan perbuatannya. Nilai mencerminkan kualitas pilihan 

tindakan dan pandangan hidup seseorang dalam masyarakat. Perilaaku seseorang 

sebagai cerminan dari nilai-nilai yang dianut oleh orang tersebut (Drajat,2014:24) 

 Soegito (201:71) Nilai tidak hanya tampak sebagai nilai sebagai nilai bagi 

seorang saja, melainkan bagi segala umat manusia. Nilai tampil sebagai sesuatu 

yang patut dikerjakan dan dilaksanakan oleh semua orang. 

 Mulyana (2004:1) Nilai adalah konsepsi (tersurat atau tersirat, yang 

sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, 

yang memengaruhi tindakan pilihan terhadap cara, tujuan antar dan tujuan akhir.   

 Bagi aliran subyektivisme, adanya nilai tergantung pada subyek yang 

menilai. Benda itu bernilai karena subyek mempunyai selera, minat, keinginan 

terhadap obyek tersebut sehingga obyek tersebut mengandung nilai. Sebaiknya 

aliran obyektivisme menyatakan bahwa, adanya nilai tidak tergantung pada subyek 

yang menilai tetapi terletak pada obyek itu sendiri. Tanpa ada subyek yang menilai 

menilai, obyek tersebut sudah bernilai.  

 Berdasarkan beberapa teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

adalah sesuatu yang melekat pada suatu obyek yang sudah tersirat. Nilai dapat 

memengaruhi tindakan pilihan terhadap cara, tujuan antar dan tujuan akhir.   

 Nilai memiliki tingkatan tertentu yaitu nilai dasar (nilai fundamental), 

nilai intrumental dan nilai praksis (Soegito,201:71) 
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1) Nilai dasar 

Nilai dasar adalah nilai yang mendasari instrumental. Disamping itu nilai dasar ini 

mendasari semua aktivitas kehidupan.  

2) Nilai instrumental  

Nilai instrumental memrupakan manivestasi dari nilai-nilai dasar atau nilai 

instrumental merupakan suatu  eksplisitasi dari nilai dasar .  

3) Nilai praksis 

Nilai praksis merupakan penjabaran nilai instrumental dan berkaitan langsung 

dengan kehidupan nyata yaitu suatu kehidupan yang penuh diwarnai oleh 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini sifatnya cenderung pada 

hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang menguntungkan.  

 

2.1.7 Konservasi 

Hardati (2015:9-13),konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan 

dengan tetap memerhatikan manfaatt yang dapat diperoleh dari lingkungan.  

merupakan bagian dari perawatan lingkungan hidup. Istiah konservasi berasal dari 

kata conservation yakni “con” (together) dan “servare” (to keep atau save), yakni 

usaha memelihara milik kita, sedangkan konservasi budaya alam meliputi kegiatan. 

Perlindunan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, dan pemanfaatan 

secara lestari sumber daya alam. 
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Selanjutnya konservasi sosial budaya adalah upaya perawatan kekayaan 

sosial budaya bangsa. Diantaranya berupa kearifan lokal yakni nilai-nilai luhur 

yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah hukum adat 

dalam kelompok kelompok masyarakatyang secara turun temurun bermukim 

diwilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya 

hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang 

menentukan pranata ekonomi, politik,sosial, dan hukum. 

Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konservasi adalah 

upaya-upaya pelestarian lingkungan akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang 

bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap 

komponen-konponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang.  

 

2.1.8 Nilai-nilai konservasi 

Hardati (2015:42-82 ), dalam konservasi nilai, ada 5 hal yang termasuk 

dalam konservasi nilai yaitu paradigma dan etika lingkungan, konservasi 

karakter,perilaku konservasi, konservasi budaya, dan kaderisasi konservasi. 

1) Paradigma dan etika lingkungan 

Paradigma adalah pandangan besar yang dianut oleh para ahli pada kurun 

waktu tertentu, yang diakui kebenarannya, dan didukung oleh sebagian besar 

komunitas, serta berpengaruh terhadap perkembangan ilmu dan 

kehidupan.Pandangan tersebut semakin lama semakin berkembang dan semakin 

kritis dalam melihat dan mengkaji hubungan manusia dengan alam. 



37 
 

 
 

Bersamaan dengan itu, ada perubahan dalam melihat hubungan manusia 

dengan alam. Perubahan manusia dengan alam tersebut dapat dilihat melalui dari 

paradigma antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme, dan eko-fenimisme. 

a) Antroposentrisme, merupakan suatu etika yang memandang manusia sebagai 

pusat dari sistem alam semesta. 

b) Biosentrisme, merupakan suatu paradigma yang memandang bahwa setiap 

kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya 

sendiri, sehingga pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. 

c) Ekosentrisme, merupakan suatu paradigma yang lebih jauh jangkauannya. 

Pada ekosentrisme, justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, 

baik yang hidup maupun yang tidak hidup. 

d) Ekofeminisme, ekofeminismemenekankan etika yang didasarkan pada nilai-

nilai kasih sayang atau care,  hubungan yang harmonis, cinta, tanggung jawab, 

dan saling percaya atau trush.  

Sementara itu etika berasal dari kata Yunani kuno ethos yang dalam 

bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal biasa, padang rumput, 

kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan sikap, dan cara berpikir (Bertens 

1993). Dalam bentuk jamak (ta etha),berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. 

Etika identik dengan kata moral, yang berasal dari kata latin mos, yang dalam 

bentuk jamaknya mores yang juga berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral 

artinya sama, namun dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral 

atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai 

untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada (Hardati,2015:45). 
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Marzuki (2014:25), baik dan buruk karakter manusia tergantung pada tata 

nilai yang dijadikan pijakannya. Sistem moralitas menjadi 2, yang pertama disebut 

moral agama atau yang dalam perspektif filsafat disebut moral ontologik dan 

dibangun atas dasar ajaran agama. Sementara itu itu sistem moralitas yang kedua 

disebut moral sekuler atau yang dalam perspektif moral disebut moral deantologik 

dan dibangun dari sejarah budaya manusia. Kedua sisem moral ini mengatur 

kehidupan manusia pada umumnya. 

Sementara itu etika lingkungan merupakan petunjuk atau arah perilaku 

praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Dengan 

etika lingkungan kita manusia tidak saja mengimbangi hak dengan kewajiban 

terhadap lingkungan, tetapi etika lingkungan hidup juga membatasi perilaku, 

tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada 

dalam batas kelentingan lingkungan hidup (Hardati,2015:46). 

2) Konservasi karakter 

 Karakter berasal dari bahasa Yunani “charassein” yang berarti “to mark” 

atau menandai atau memfokuskan cara mengaplikasikan nilai kebaikan dalam 

bentuk tindakan atau tingkah laku. Sehingga seorang yang tidak jujur, kejam,rakus, 

dan perilaku negatif lainnya dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek. 

Sebaliknya orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah dan standar moral yang 

berlaku dimasyarakat disebut dengan berkarakter mulia (Hermina,2014:172) 

  



39 
 

 
 

 Dalam lingkup keluarga, seorang anak akan dibentuk karakter atau pola 

perilaku moralnya oleh orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu. Selain keluarga, 

ada institusi lain yang bisa dilibatkan oleh orang tua untuk menanamkan karakter 

yang baik dalam diri anak-anak mereka. Institusi yang dimaksud adalah sekolah 

(Hermina,2014:172) 

 Suyanto (2010:35) pengertian karakter bisa dilihat dari dua dimensi. 

Pertama, ia menunjukkan bagaimana seseorang berperilaku. Apabila seseorang 

berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus tentulah orang tersebut memanisfestasikan 

perilaku buruk. Sebaliknya apabila seseorang  berperilaku jujur, suka menolong 

tentulah orang memaniestasikan karakter mulia. Kedua istilah karakter erat 

kaitannya dengan “personality”. Seseorang baru bisa dikatakan berkarakter apabila 

tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. Karakter berkaitan erat dengan moral. 

 Hardati (2015:52-58), ada 11 nilai karakter konservasi yaitu religius, 

jujur,cerdas, adil, tanggung jawab, peduli, toleran, demokratis, cinta tanah air, 

tangguh, santun.  

a) Religius, yaitu meyakini, menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan 

masing-masing, serta menghargai perbedaan agama 

b) Jujur, yaitu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kebenaran, 

berani membela kebenaran, menepati janji dan berani mencela kebohongan 

dan kecurangan. 

c) Cerdas, yaitu dapat dinilai dengan cara bagaimana seseorang itu dapat 

berpikir dan menemukan kebenaran secara logis, serta memecahkan masalah 

secara tepat dan akurat. 
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d) Adil, yaitu sikap atau perilaku sesuai dengan harkat dan martabat manusia 

serta tidak sewenang-wenang. 

e) Tanggung jawab, yaitu selalu bekerja sesuai dengan hak dan kewajibannya, 

dapat mengemban kepercayaan dari orang lain, serta berani mengakui 

kekurangan dirinya sendiri mengakui kelebihan orang lain. 

f) Peduli, yaitu sikap atau perilaku yang peka terhadap lingkungan. 

g) Toleran, yaitu diwujudkan dengan mengakui perbedaan agama atau 

kepercayaan, mengakui perbedaan ras dan sebagainya, serta menjaga 

perasaan orang lain. 

h) Demokratis, yaitu sikap atau perilaku mengakui persamaan dan mampu 

menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

i) Cinta tanah air, yaitu sikap atau perilaku berani membela kepentingan bangsa 

dan negara serta berjiwa patriot. 

j) Tangguh, yaitu sikap atau perilaku pantang menyerah dalam menghadapi 

kesulitan. 

k) Santun, yaitu sikap atau perilaku rendah hati dalam pergaulan serta berbicara 

dengan bahasa yang baik. 

3) Perilaku konservasi 

Secara operasional, contoh perilaku konservasi yaitu : 

a) Perilaku konservasi pada pilar keanekaragaman hayati 

Bertujuan melakukan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, dan 

pengembangan secara arif dan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup, flora, dan 

fauna di Unnes dan sekitarnya. Contoh : 
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- Tanam dan rawat tanaman di sekitar kita. 

- Manfaatkan tanaman secara bijak 

- Jangan berburu satwa, tapi lindungi dan lestarikan satwa 

- Jaga tempat hidup flora dan fauna 

b) Perilaku konservasi pada pilar energi bersih 

Pilar energi bersih bertujuan untuk melakukan penghematan energi 

melalui serangkaian kebijakan dan tindakan dalam memanfaatkan energi secara 

bijak, serta pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Contoh : 

- Bijak dalam pemanfaatan energi listrik dirumah, di sekolah  dan tempat 

kerja, misal : kampanyekan perilaku hemat energi 

- Bijak dalam pemanfaatan peralatan listrik, misal: gunakan peralatan saat 

dibutuhkan 

- Bijak dalam hemat bahan bakar dalam berkendaraaan, misal : memilih 

kendaraan hemat energi dan ramah lingkungan 

- Bijak dalam mengupayakan  pemanfaatan sumber energi baru terbarukan, 

misal tidak boros menggunakan BBM dari fosil 

c) Perilaku konservasi pilar arsitektur hijau dan transportasi internal 

Arsitektur hijau, secara sederhana mempunyai pengertian bangunan atau 

lingkungan binaan yang dapat mengurangi atau dapat melakukan efisiensi sumber 

daya material, air dan energi, dalam pengertian yang lebih luas, adalah bangunan 

atau lingkungan binaan yang efisien dalam penggunaan energi, air dan segala 

sumber daya yang ada, mampu menjaga keselamatan, keamanan dan kesehatan 

penghuninya dalam mengembangkan produktivitas penghuninya, mampu 
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mengurangi sampah, polusi dan kerusakan lingkungan. Pilar konservasi arsitektur 

hijau dan sistem transportasi internal bertujuan mengembangkan dan mengelola 

bangunan dan lingkungan yang mendukung visi konservasi, serta mewujudkan 

sistem transportasi internal yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan.Contoh: 

- Bijak dalam mengelola ruang, misal:gunakan penghawaan alami daripada 

penghawaan AC 

- Bijak dalam menggunakan air, misal:menggunakan air dengan efisien dan 

wajar 

- Bijak dalam berkendara dikawasan kampus, misal:utamakan penggunaan 

kendaraan ramah lingkungan  tidak menimbulkan polusi udara 

- Bijak dalam berjalan, misal:berjalan pada jalur kiri jalan paling tepi 

d) Perilaku konservasi pada pilar kebijakan nirkertas 

Pilar kebijakan nirkertas bertujuan menerapkan administrasi dan 

ketatausahaan berwawasan konservasi secara efisien.Contoh: 

- Bijak dalam menggunakan kertas, misal mencetak naskah hanya bila benar-

benar dibutuhkan 

- Cerdas dalam menggunakan teknologi informasi, misal:gunakan 

penyimpanan arsip secara digital 

e) Perilaku konservasi pada pilar pengelolaan limbah 

Pilar pengelolaan limbah bertujuan melakukan pengurangan, pengelolaan, 

pengawasan terhadap produksi limbah, dan perbaikan kondisi lingkungan untuk 

mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Contoh : 
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- Membuang sampah pada tempatnya 

- Biasakan memungut sampah disekitar kita 

- Kerjabakti bersama untuk bersih bersih lingkungan 

- Memanfaatkan limbah sampah organik menjadi kompos 

f) Perilaku konservasi pada pilar etika seni dan budaya 

Pilar konservasi etika, seni, dan budaya bertujuan untuk menjaga, 

melestarikan dan mengembangkan etika, seni, dan budaya lokal untuk menguatkan 

jati diri bangsa. Program pilar konservasi etika, seni, dan budaya meliputi 

penggalian, pemeliharaan, penyemaian, dan pemberian daya hidup etika, seni, dan 

budaya lokal melalui pemeliharaan, pendokumentasian, pendidikan, 

penyebarluasan, dan mempromosikan unsur-unsurnya. Contohnya: 

- Menonton pertunjukan seni dan budaya 

- Menciptakan karya seni 

- Mengenalkan dan mempopulerkan seni dan budaya 

- Cinta makanan tradisional dan produk dalam negeri 

g) Perilaku konservasi pada pilar konservasi 

Pilar kaderisasi konservasi bertujuan menanamkan nilai-nilai konservasi 

secara berkelanjutan. Program pilar kaderisasi konservasi meliputi sosialisasi, 

pelatihan, pendidikan, dan pelaksanaan kegiatan kepada warga sekolah untuk 

menguatkan pemahaman, penghayatan, dan tindakan berbasis konservasi. Contoh : 

- Berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan kader konservasi 

- Mengikuti pelatihan keterampilan konservasi 
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4) Konservasi Budaya 

 Kebudayaan berasal dari kata cultuur (bahasa Belanda) , culture (bahasa 

Inggris), colere (bahasa Latin) yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan 

dan mengembangkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan budaya 

adalah pikiran, akal bufi, adat istiadat. Sedangkan kebudayaan adalah hasil 

kegaiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, 

dan adat istiadat.  

 Menurut Maunah (2014:95) kebudayaan  merupakan keseluruhan 

aktivitas manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan , seni, moral, hukum, adat 

istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan lain.  

 Menurut Hardati (2015:64) kebudayaan adalah hasi karya manusia dalam 

usahanya mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan dan meningkatkan 

taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya serta 

sumber-sumber alam yang ada disekitarnya.  

 Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai 

kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang 

terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan 

bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yng 

diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan 

benda-benda yang bersifat nyata misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan 

hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. 

 Konservasi budaya memiliki dimensi ke belakang dan ke depan. Dimensi 

ke belakang diwakili oleh proses perlindungan dan pengawetan terhadap kearifan 
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lokal yang dimiliki oleh masyarakat. Sementara itu, dimensi ke depan dimaksudkan 

dengan menjaga keberlanjutan budaya. Konservasi dapat bekerja dalam dinamisnya 

budaya. Ia berperan menjaga budaya agar tetap dinamis tanpa melupakan pondasi 

yang telah dibangun sebelumnya. Ini penting karena masyarakat kita tengah 

terserang oleh penyakit lena dan lupa. 

5) Kaderisasi Konservasi 

 Kaderisasi adalah suatu proses penurunan dan pemberian nilai-nilai umum 

maupun khusus oleh institui bersangkutan. Proses kaderisasi sering mengandung 

materi-materi kepemimpinan, manajemen, dan sebagainya, karena yang masuk 

dalam institusi tersebut nantinya akan menjadi penerus tongkat-tongkat estafet 

kepemimpinan, terlebih lagi pada institusi dan organisasi yang dinamis 

(Nawawi,2003:188). 

 Koirun (2004:113), kaderisasi merupakan sebuah proses penyiapan 

sumber daya manusia agar kelak merekka menjadi para pemimpin yang mampu 

membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus. Dalam pengkaderan 

itu sendiri terdapat dua persoalan penting. Pertama, bagaimana usaha-usaha yang 

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kemampuan baik keterampilan maupun 

pengetahuan. Kedua, kemampuan untuk menyediakan stok kader atau individu 

yang dikhususkan bagi kaum muda. Kemampuan sebuah organisasi atau kelompok 

untuk melakukan proses kaderisasi terhadap anggota-anggotanya sangat dipengarui 

oleh kemampuan atau pimpinan dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan 

secara intensif pada bidang-bidang tertentu terhadap kader-kadernya.  
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 Dari pemahaman tersebut, artinya kader atau generasi penerus sangatlah 

penting. Hal tersebut juga berkaitan erat dengan masa depan. Hal yang dilakukan 

saat ini adalah untuk kepentingan mereka dimasa yang akan datang. Selain itu, 

kader juga harus memiliki visi yang sama sehingga bisa menularkannya pada kader 

berikutnya. Dengan demikian, alur pemikiran akan terus tersampaikan walaupun 

melalui proses hidup.  

 Disisi lain, kader konservasi adalah orang atau kelompok orang yang telah 

memperoleh pendidikan khusus yang secara sukarela berperan dalam upaya 

konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan mampu menyampaikan 

nilai-nilai konservasi kepada masyarakat. 

 

2.1.9 Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi 

 Pendidikan karakter  merupakan saran pembudayaan dan pemanusiaan 

agar terbentuk sosok pribadi manusia yang memiliki kemampuan intelektual dan 

moral secara seimbang. Pendidikan karakter tersebut akan menciptakan pribadi 

manusia yang utuh dan pada gilirannya membentuk masyarakat menjadi semakin 

manusiawi. Sebagai bagian dari program pendidikan, pendidikan karakter dapat 

menciptkan makhluk baru, yaitu manusia yang berkarakter. 

 Menurut Koesoema (2012), terdapat 3 model pendidikan karakter di 

sekolah dasar. Diantara pendidikan karakter berbasis kelas, pendidikan karakter 

berbasis kultur sekolah, dan pendidikan karakter berbasis komunitas. 
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1) Pendidikan karakter berbasis kelas 

 Secara praktis, pendidikan karakter berbasis kelas diterapkan terintegrasi 

dalam mata pelajaran yang sudah ada. Alasannya, bahwa dalam proses 

pembelajaran itu sendiri sudah terdapat unsur-unsur pendidikan karakter yang 

bernilai bagi siswa, baik cara pengajaran, sistem belajar, komunikasi kelas maupun 

dinamika pembelajaran dalam kelas secara keseluruhan. Tidak ada alokasi waktu 

secara khusus untuk melatih dan mengajarkan pembentukan karakter karena dengan 

model ini pembentukan karakter yang dilakukan terintegrasi melalui kurikulum 

yang ada dalam setiap mata pelajaran. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka guru memiliki peranan yang sangat 

penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter konservasi melalui 

pembeajaran. 13 peran guru yang telah disampaikan akan berkaitan langsung 

dengan pendidikan karakter berbasis kelas. 

2) Pendidikan karakter berbasis kultur sekolah 

 Pendidikan karakter berbasis kultur sekolah merupakan perpanjangan 

lebih lanjut dari praksis pendidikan karakter berbasis kelas. Dalam pendidikan 

karakter berbasis kelas, terdapat struktur relasional yang jelas dan masih terbatas 

antara guru dan siswa, serta siswa dengan siswa. Sedangkan pendidikan karakter 

berbasis kultur sekolah menyertakan berbagai macam peristiwa pendidikan 

(educational happening) sebagai wahan bagi praksis pendidikan karakter.  

 Mengembangkan pendidikan karakter berbasis kultur sekolah  bertujuan 

untuk menciptakan lingkungan pendidikan sebagai sebuah lingkungan 
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pembelajaran yang dapat membantu setiap individu semakin dapat menemukan 

individualitasnya dan menghayati kebebasannya secara lebih penuh. Kultur sekolah 

yang berjiwa pembentukan karakter membantu individu bertumbuh secara dewasa 

dan sehat, secara psikologis, moral, dan spiritual. 

 Kultur sekolah berjiwa pendidikan karakter terbentuk ketika dalam 

merancang sebuah program, setiap individu dapat bekerja sama satu sama lain 

melaksanakan misi dan visi sekolah melalui berbagai macam kegiatan yang 

membentuk  dasar bagi pertumbuhan kultur sekolah yang sehat dan dewasa. 

Program-program itupun perlu direncanakan, didesain, dan dievaluasi secara terus 

menerus.  

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka kepala sekolah memiliki peranan 

yang sangat penting dalam melaksanakan pendidikan koservasi berbasis kultur 

sekolah. 7 peranan kepala sekolah seperti yang telah disampaikan akan berkaitan 

erat denga impelementasi nilai-nilai konservasi di sekolah. 

3) Pendidikan karakter berbasis komunitas 

 Komunitas merupakan sebuah perkumpulan individu yang bersifat 

dinamis. Tidak ada komunitas yang terbentuk secara stabil dan permanen. Hal ini 

terjadi karena komunitas dalam dirinya sendiri mensyaratkan ada komunikasi satu 

sama lain agar tujuan yang ingin dicapai oleh komunitas itu dapat terwujud. Karena 

lembaga pendidikan senantiasa memiliki anggota baru, komunitaspun selalu 

berubah corak dan tergantung dari mobilitas individu yang ada di dalamnya. Oleh 

karena itu, yang menentukan ciri utama keberadaan komunitas adalah 
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kemampuannya berkomunikasi dan berdialog satu sama lain. Kemampuan 

berkomunikasi dan berdialog ini melahirkan tatanan sosial, norma, dan pola 

perilaku yang berlaku bagi komunitas tertentu. 

 Pendidikan karakter hanya dapat berhasil dan efektif jika ada bantuan 

sinergis dari berbagai macam komunitas yang memiliki kaitan langsung ataupun 

tidak langsung dengan dinamika kehidupan sekolah. sekolah sebagai suatu 

komunitas yang memiliki relasi dengan banyak pihak mesti tetap dinamis, terbuka, 

dan mau belajar terus-menerus jika tidak ingin menjadi sebuah lembaga yang 

semakin lama tidak relevan dengan kebutuhan anggotanya. Untuk itu, kerja sama 

sekolah dengan komunitas keluarga, masyarakat, serta lembaga-lembaga yang 

terkait sangat perlu untuk dibangun. Komunikasi dengan keluarga adalah dengan 

orangtua siswa, sementara dengan masyarakat yaitu dengan komite sekolah atau 

dapat langsung berkomunikasi dengan masyarakat disekitar sekolah, sedangkan 

dengan lembaga terkait seperti lembaga-lembaga masyarakat, swasta atau dengan 

lembaga pemerintahan. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka peran kepala sekolah dan peran guru 

sangat penting untuk membentuk sebuah komunikasi dengan komunitas keluarga, 

masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Dengan demikian, nilai-nilai konservasi 

akan dapat terimpelentasi dengan baik. 
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2.2 Landassan Empiris 

Disertasi Roddy dan Paul (2010) yang berjudul “Frame Analysis of the 

Self-Perceived Leadership Orientations of Headmasters of the Independent Schools 

Association of the Southwest, Southern Association of Independent Schools, and the 

Association of Independent Schools of Greater Washington Member Schools, 

University of New Orleans”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “Data 

analysis suggests that specific relationships exist between the headmasters’ self-

reported frame use and their perceived effectiveness as managers and as leaders. 

Analisis data menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara penggunaan self-

reported frame kepala sekolah dan efektivitas mereka dianggap sebagai manajer 

dan sebagai pemimpin. 

Jurnal penelitian Murtiaksono, Darmosarkoro, Witjaksana, Sutarta, 

Siregar, dan Hidayat (2011) yang berjudul “Feasibility of Soil and Water 

Conservation Techniques on Oil Palm Plantation” hasil dari penelitian ini adalah 

“The application of bund terraces and silt-pit also presents positive effects i.e. 

increases the average bunch weight and the number of bunch compared to that of 

the control”. Penerapan teras pematang dan silt-pit menyajikan efek positif yaitu 

meningkatkan berat tandan rata-rata dan jumlah tandan dibandingkan dengan 

kontrol. 

Penelitian diatas menunjukkan bahwa konservasi tanah dan air dapat 

meningkatkan berat tandan rata-rata dan jumlah tandan sawit. Hal ini menunjukkan 

bahwa konservasi bermanfaat bagi lingkungan dan tumbuhan. Penelitian tersebut 

http://e-resources.perpusnas.go.id:2071/indexinglinkhandler/sng/au/Roddy,+Troy+Paul/$N?accountid=25704
http://e-resources.perpusnas.go.id:2071/indexinglinkhandler/sng/au/Darmosarkoro,+Witjaksana/$N?accountid=25704
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relevan dengan variabel penelitian nilai-nilai konservasi. Nilai-nilai konservasi 

yang dimiliki oleh seseorang akan berdampak positif terhadap lingkungan.  

Penelitian di atas relevan dengan salah satu variabel dalam penelitian ini 

yaitu peran kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin. Untuk menjalankan 

peran kepala sekolah tersebut, diperlukan pelaporan diri atau pertanggung jawaban 

sebagai kepala sekolah. 

Disertasi oleh Shortridge dan Karim (2015) yang berjudul “Principals' 

leadership styles and the impact on student achievement”. Hasi dari penelitian ini 

adalah “Consequently, it was found that AMO status accounted for 22.4% of the 

variability in leadership style taken together. While AMO status accounted for 7.6% 

of the variability related to transformational leadership, and AMO status accounted 

for 5.7% of the variability on transactional leadership. Akibatnya, ditemukan 

bahwa status AMO menyumbang 22,4% dari variabilitas dalam gaya 

kepemimpinan diambil bersama-sama. Sementara Status AMO menyumbang 7,6% 

dari variabilitas terkait kepemimpinan transformasional dan status AMO 

menyumbang 5,7% dari variabilitas pada kepemimpinan transaksional. 

Dalam penelitian diatas, yang dimaksud dengan AMO adalah indikator 

prestasi sekolah. Indikator ini akan menunjukkan seberapa besar dampak dari gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi siswa. Dari hasil penelitian 

tersebut, ditemukan bahwa gaya  kepemimpinan sekolah berdampak terhadap 

prestasi siswa.  
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Jurnal internasional Astuti (2015) yang berjudul “The role of 

manufacturing industrial activity in the environmental pollution in South 

Sulawesi”. Hasil penelitian ini menunjukkan “ The reveals that the chemical and 

metal manufacturing industry sectors are the primary causes of severe pollution in 

South Sulawesi in 2010”. Mengungkapkan bahwa sektor kimia dan manufaktur 

logam industri adalah penyebab utama polusi yang parah di Sulawesi Selatan pada 

tahun 2010.   

Penelitian diatas menunjukkan bahwa perilaku yang tidak konservatif 

seperti penggunaan kimia dan manufaktur logam industri menjadi penyebab utama 

polusi di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konservasi itu 

sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-sehari. 

Disertasi D'Entremont dan John (2016) yang berjudul “Leadership in New 

Hampshire independent schools: An examination of trust and openness to change, 

American”. Hasil penelitian ini menunjukkan “A correlation between faculty trust 

in the headmaster and faculty openness to change was found to be statistically 

significant, but correlations between exemplary leadership practices and faculty 

trust in the headmaster and faculty openness to change were not significant”. Ada 

korelasi antara kepercayaan fakultas di kepala sekolah dan keterbukaan fakultas 

terhadap perubahan ditemukan signifikan secara statistik, namun korelasi antara 

praktek kepemimpinan teladan dan kepercayaan fakultas di kepala sekolah dan 

keterbukaan fakultas terhadap perubahan yang tidak signifikan. 
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Penelitian diatas relevan dengan variabel penelitian yaitu peran kepala 

sekolah. Dalam menjalankan perannya, kepala sekolah harus berikap terbuka 

terhadap lingkungan sekolah agar tercipta suatu perubahan kearah yang lebih baik. 

Penelitian Sidauruk, Suriani dan Restu  (2013)  dengan judul “Profil 

Perilaku Lingkungan Hidup Siswa Sma Negeri Di Kota Medan”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui profil perilaku lingkungan hidup siswa SMA Negeri 

Kota Medan ditinjau dari (1) kemampuan kognitif siswa terhadap lingkungan 

hidup, (2) kemampuan afektif siswa terhadap lingkungan hidup, (3) kemampuan 

psikomotor siswa terhadap lingkungan hidup. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa SMA Negeri Kota Medan Kelas XI dengan sampel ditentukan 

berdasarkan letak sekolah dari pusat, tengah, pinggir kota, maka dipilih SMAN 1, 

SMAN 10, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 17, dan SMAN 21 yang diambil masing-

masing satu kelas secara acak. Data dikumpulkan dengan menggunakan tes 

terstruktur yang diberi pembobotan berskala 5 dan dianalisis secara deskriptif 

berdasarkan Rumus Sturgess. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

kemampuan kognitif siswa tentang lingkungan hidup berada pada kategori baik 

yaitu 91,15% dari 190 siswa, (2) kemampuan afektif siswa tentang lingkungan 

hidup berada pada kategori baik yaitu 76,21%, (3) kemampuan psikomotor  siswa 

tentang lingkungan hidup berada pada kategori baik yaitu 61,67%. 

Penelitian Hodriani, Nasriah, Agusti dan  Siregar (2013)  yang berjudul 

“Ibm Limbah Plastik, Alternatif Media Belajar Paud”. Mahalnya biaya masuk ke 

TK/PAUD dan rendahnya pendapatan keluarga menyebabkan banyaknya anak usia 

dini yang tidak dapat menikmati pendidikan TK/PAUD. Semua benda di sekitar 

http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis/issue/view/99
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kita bisa dijadikan media belajar. Salah satu media yang aman dan murah bagi anak 

adalah media belajar dari limbah plastik. Pemamfaatan limbah plastik yang aman 

bagi anak, murah dan mudah diperoleh adalah alternatif mainan yang dapat 

dimodifikasi atau dibentuk menjadi media belajar melalui pendekatan bermain 

sambil belajar yang menyenangkan agar anak usia dini dapat berkreatifitas dengan 

memamfaatkan sumber daya yang terbuang dan dapat mempertinggi proses 

penalaran yang cinta lingkungan pada anak, sehingga ketika orang tua 

mendaftarkan anaknya masuk ke TK/PAUD  biaya pendaftaran tidak mahal karena 

biaya media pembelajaran yang digunakan sebagian besar adalah media dari limbah 

plastik. 

Penelitian Fadhli (2013) “Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan 

Budaya Sekolah Dengan Keefektifan Sekolah Di Smp Kota Medan”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui (1) hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan 

Keefektifan Sekolah,(2) hubungan Budaya Sekolah dengan Keefektifan Sekolah 

(3) hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Budaya Sekolah dengan 

Keefektifan Sekolah. Hasil dari penelitian ini disajikan (1) terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Keefektifan 

Sekolah dengan koefisien korelasi rX1Y= 0.497. Sumbangan efektif yang diberikan 

oleh variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Keefektifan Sekolah terhadap 

Keefektifan Sekolah adalah sebesar 18.77%, (2) terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara Budaya Sekolah dengan Keefektifan Sekolah dengan koefisien 

korelasi rX2Y= 0.525. Sumbangan efektif yang diberikan oleh variabel budaya 

sekolah terhadap keefektifan sekolah adalah sebesar 21.96% dan (3) terdapat 

http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/pelangi/article/view/1150/0
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hubungan yang positif dan signifikan antara Kepemimpinan Kepala Sekolah dan 

Budaya Sekolah dengan Keefektifan Sekolah dengan koefisien korelasi R = 0.638. 

Penelitian Nasrun (2015) dengan judul “Pengaruh Dan Peran 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Kinerja Guru Terhadap Memaksimalisasi 

Stakeholder Di Sma Plus Al-Azhar”. Dalam upaya proses peningkatan kinerja 

mengajar guru dapat dilakukan melalui peningkatan kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap maksimalisasi kerjasama sekolah dengan stakeholder. Kinerja guru 

tentunya akan menunjang keberlansungan kerjasama yang akan dihasilkan dari 

kesepakatan yang telah dipimpin oleh kepala sekolah. Dengan demikian 

dibutuhkannya penelitian yang bertujuan: (a) untuk mengetahui kepemimpinan 

kepala sekolah, iklim kerja sekolah, dan kinerja guru dalam memaksimalisasi 

stakeholder (b) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah dan iklim kerja sekolah terhadap kinerja guru. Penelitian ini diberlakukan 

berdasarkan hasil observasi pada SMA Plus Al Azhar yang meliputi dimensi 

kepribadian, kemampuan pengambilan keputusan, kemampuan berkomunikasi, 

memberi  motivasi dan pendelegasian wewenang memberikan pengaruh cukup 

terhadap kinerja guru dalam mengambil peran terhadap kerjasama dengan 

stakeholder. Iklim kerja sekolah mempunyai hubungan yang cukup berpengaruh 

terhadap kinerja guru terhadap keberlangsungan kerjasama yang dilakukan. Kinerja 

mengajar guru berada pada kategori cukup baik. Kepemimpinan kepala sekolah 

berpengaruh  positif terhadap kinerja guru tetapi kurang cukup memotivasi kinerja 

guru dalam kegiatan yang berlangsung terhadap maksimalisasi peran guru terhadap 

kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder dalam system administratif sekolah. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Amidi dan  Prasetyo (2016)  dengan judul 

“Perangkat Pembelajaran Matematika Konstruktivis Berbasis Nilai-Nilai Karakter 

1 Konservasi Berbantuan E-Learning Unnes”.  Peningkatkan penguasaan konsep 

dan memperbaiki sikap belajar mahasiswa dengan menerapkan pembelajaran 

konstruktivis berbasis nilai-nilai karakter konservasi berbantuan E-learning adalah 

fokus dalam penelitian ini, sebab pembelajaran E-learning dapat menyentuh aspek 

aktivitas dan kreativitas mahasiswa. Pengembangan yang dipilih adalah 

pengembangan dengan model 4D yang diadaptasi menjadi 4P, yaitu pendefinisian 

(analisis awal-akhir, analisis peserta didik, analisis materi, analisis tugas, dan 

merumuskan tujuan pembelajaran khusus), perancangan (penyusunan kriteria tes, 

pemilihan media, pemilihan format, dan desain awal), pengembangan (validasi ahli 

dan uji coba), dan penyebaran. Adapun perangkat yang dikembangkan adalah 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rancangan Tatap Muka (RTM), yang 

dilengkapi dengan Lembar Diskusi dan E-learning. Adapun rata-rata prestasi 

belajar kelas eksperimen adalah 89,38 yang melebihi batas minimal nilai B, 

sehingga ratarata prestasi belajar kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol 

yang rata-rata prestasi belajarnya adalah 80,50. Sehingga dapat disimpulkan 

pembelajaran efektif. 

Prosiding Widodo (2016) dengan judul “Pengembangan Nilai-Nilai 

Konservasi Sebagai Afirmasi Karakter Mahasiswa PGSD”. Simpulan dari 

prosiding ini menyatakan bahwa pengembangan nilai dan afirmasi karakter 

mahasiswa dilakukan melalui berbagai aktivitas abik dalam pembelajaran maupun 

di luar pembelajaran. Aktivitas tersebut dalam bentuk inovasi-inovasi yang dapat 
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dilakukan oleh elemen institusi dalam rangka membentuk mahasiswa PGSD FIP 

UNNES yang berkarakter konservasi. Delapan nilai-nilai konservasi yang meliputi 

inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur,dan adil bukan hanya 

sebagai simbolik saja tetapi diimplementasikan oleh mahasiswa dan seluruh elemen 

institusi dalam kehidupan kampus. 

Prosiding Ahmadi (2016) “Revitalisasi Pendidikan Karakter Berwawasan 

Konservasi yang Berdaya Saing Global Melalui Teknologi Informasi (Sebuah 

Idealisme dan Tantangan)”. Prosiding ini menjelaskan bahwa pendidikan di tingkat 

dasar adalah sebuah tanggungjawab besar bagi para penggiat pendidikan di negara 

kita, sudah saatnya kita memiliki pola pendidikan di tingkat dasar yang 

mengedepankan teknologi informasi sebagai penciptaan karya anak bangsa untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pemanfaata perangkat lunak sebagai hasil 

dari pengembangan teknologi informasi mampu memberikan dukungan yang luar 

biasa dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Aktualisasi pemanfaatan 

teknologi informasi diwujudkan UNNES dengan diimplementasikan sistem 

informasi pada seluruh lini. 

Penelitian Nurhayati (2016) dengan judul “Pengaruh School Leadership, 

Personality, dan Motivasi, Terhadap Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Negeri 

Di Kabupaten Purwakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

school leadershif, personality, dan motivasi terhadap profesionalisme guru SD 

Negeri di Kabupaten Purwakarta. Populasi data dipilih secara Random Sampling di 

Kecamatan Purwakarta, dari 10 gugus terpilih satu gugus, yaitu gugus VII, 

sebanyak 82 guru. Data masing-masing variabel diperoleh dengan angket yang 
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telah diuji coba. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil uji 

statistik menunjukkan bahwa uji normalitas variabel profesionalisme berdistribusi 

normal dan linear. Sedangkan hasil uji hipotesis Ho ditolak, untuk semua hipotesis 

yang diajukan. Kesimpulannya, hasil dari penelitian diperoleh variasi 

profesionalisme guru-guru SD Negeri di Purwakarta, memiliki keragaman 

karakteristik, secara nyata profesionalisme guru dipengaruhi baik langsung maupun 

tidak langsung oleh beberapa variabel, diantaranya, school leadership, kepribadian 

personality, dan motivasi. Berarti kepemimpinan kepala sekolah yang baik dengan 

skor tinggi, kepribadian guru yang baik, dan tingginya motivasi guru baik motivasi 

kerja, maupun motivasi berprestasi akan meningkatkan profesionalisme guru 

sekolah dasar di Purwakarta. Berdasarkan temuan dan hasil penelitian,dinyatakan 

bahwa school leadership, personality, dan motivasi berpengaruh terhadap 

profesionalisme, implikasinya bahwa profesionalisme guru akan semakin 

meningkat apabila terdapat, school leadership yang baik, personality guru yang 

baik, dan motivasi guru yang tinggi. 

Penelitian Silalahi, Syarifuddin, dan  Sudibyo  (2016) “Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Terhadap Pengetahuan Tentang Lingkungan Pada Siswa 

Tingkat Smp/Mts N Dan Sma/Man Adiwiyata Di Kota Labuhanbatu”. Penelitian 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap 

pengetahuan siswa tentang lingkungan pada siswa tingkat SMP/MTs N dan 

SMA/MAN Adiwiyata di Kota Labuhanbatu. Metode penelitian menggunakan 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan sampel penelitian sebanyak 240 siswa 

dari kelas XI SMA/MAN dan VIII SMP/MTs N yang ditentukan menggunakan 

http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/JPB/issue/view/710
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teknik random sampling. Instrumen yang digunakan adalah tes pengetahuan siswa 

tentang lingkungan dalam bentuk pilihan ganda yang berjumlah 30 soal. Teknik 

analisis data menggunakan uji t, dan Anava pada taraf signifikan α = 0,05 dan 

dilanjutkan menggunakan uji tukey dengan bantuan program SPSS 21.0 for 

Windows. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa: (1) terdapat perbedaan 

pengetahuan tentang lingkungan antara siswa SMP/MTs N dan SMA/MAN 

Adiwiyata di Kabupaten Labuhanbatu (thitung = 4,109 ; P = 0,000); (2) terdapat 

pengaruh tingkat pendidikan orangtua terhadap pengetahuan lingkungan (Fhitung 

= 3,410; P. = 0,003); (3) terdapat pengaruh pekerjaan orang tua terhadap 

pengetahuan lingkungan (Fhitung = 3,010; P. = 0,000); (4) tidak terdapat pengaruh 

jenis kelamin siswa terhadap pengetahuan lingkungan (Fhitung = 0,373; P. = 

0,542); dan (5) terdapat pengaruh sumber informasi terhadap pengetahuan 

lingkungan pada siswa SMP/MTs N dan SMA/MAN Adiwiyata di Kabupaten 

Labuhanbatu (Fhitung = 6,593; P. = 0,000). Hasil penelitian ini mengimplikasikan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pengetahuan siswa tentang 

lingkungan memiliki peranan penting terhadap sikap kepedulian siswa kepada 

lingkungan. 

Penelitian Hidayah, Syarifuddin, dan Gultom (2016) “Analisis 

Pengetahuan Lingkungan Dan Sikap Peduli Lingkungan Terhadap Ekosistem 

Sungai Berbasis Kearifan Lokal Lubuk Larangan Di Desa Tambangan Jae 

Kecamatan Tambangan Kabupaten Madina”. Simpulan dari penelitian ini adalah 

Tingkat Pendidikan memberi pengaruh terhadap tingkat pengetahuan tentang 

lingkungan hidup siswa berbasis kearifan lokal lubuk larangan di desa Tambangan 
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Jae kecamatan Tambangan kabupaten Madina. Rata-rata pengetahuan orang 

dewasa lebih tinggi lebih tinggi dibandingkan siswa SMA, SMP, dan SD. Lokasi 

sekolah dengan lubuk larangan memberi pengaruh terhadap tingkat pengetahuan 

tentang lingkungan siswa berbasis kearifan lokal lubuk larangan.Ratarata 

pengetahuan siswa yang sekolah dekat dengan lubuk larangan lebih tinggi 

dibanding dengan siswa yang sekolahnya jauh dari lubuk larangan 
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2.3 Kerangka Teoretis 

Berdasarkan kajian teori dan landasan empiris diatas, maka dapat disusun kerangka 

teori seperi bagan dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bagan 2.1 Kerangka Teori 

 

 

Pendidikan 

Sekolah 

Kepala sekolah Guru  

Peran Guru  Peran Kepala sekolah 

Pendidik, 

Manajer,Administrator, 

Supervisor,Leader, 

Inovator, Motivator 

Korektor,Inspirator, 

Informator, Organisator, 

Motivator, 

Inisiator,Fasilitator,Pembi

bimbing,Demonstarator,P

engelola Kelas,Mediator, 

Supervisor, Evaluator 

Nilai-Nilai Konservasi (Etika, Karakter, Perilaku, Budaya,Kaderisasi) 
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Keterangan:  

  = yang dikaji 

  = dianalisis 

   = dianalisis 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Kepala sekolah adalah pemimpin di sekolah. Kepala memiliki peranan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai kepala sekolah. Sementara guru adalah 

tenaga pendidik di sekolah yang berperan untuk mendidik anak didik agar dapat 

menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter dan kompeten. Sementara 

konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan akan tetapi tetap 

memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap 

mempertahankan keberadaan setiap komponen-konponen lingkungan untuk 

pemanfaatan di masa yang akan datang. Konservasi tidak hanya sebatas pelestarian 

lingkungan secara fisik seperti menanam pohon, membuang sampah pada 

tempatnya dan lainnya. Namun konservasi juga juga mencakup hal fisik seperti 

budaya, moral, etika dan lainnya. Dilingkungan sekolah dasar tentu penanaman 

nilai-nilai konservasi baik fisik maupun non fisik sangat di perlukan.  

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akan meneliti hubungan 

peran kepala sekolah dan guru terhadap implementasi nilai-nilai konservasi di 

sekolah dengan kerangka berpikir seperti berikut. 
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Bagan 3.2 Kerangka berpikir 

 

 

 

 

Variabel X1 

(Peran Kepala Sekolah) 

- Pendidik 

- Manajer 

- Administrator 

- Supervisor 

- Leader 

- Inovator 

- Motivator 

 

 

 

Variabel Y 

(Impelemntasi Nilai-Nilai Konservasi) 

- Etika 

- Karakter 

- Perilaku 

- Budaya 

- Kaderisasi 

 

Variabel X2 

(Peran Guru) 

- Korektor 

- Inspirator 

- Informator 

- Organisator 

- Motivator 

- Inisiator 

- Fasilitator 

- Pembimbing 

- Demonstarator 

- Pengelola Kelas 

- Mediator 

- Supervisor  

- Evaluator 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teoretis dan kerangka berpikir yang telah 

dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan:  

- Ho₁: Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan peran kepala 

sekolah dengan implementasi nilai-nilai konservasi di  sekolah dasar gugus 

Sinta Semarang Barat 

Ha₁ : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan peran kepala sekolah 

dengan implementasi nilai-nilai konservasi di sekolah dasar gugus Sinta 

Semarang Barat. 

- Ho₂ : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan peran guru 

dengan implementasi nilai-nilai konservasi di sekolah dasar gugus Sinta 

Semarang Barat. 

Ha₂ : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan peran guru dengan 

implementasi nilai-nilai konservasi di sekolah dasar gugus Sinta Semarang 

Barat.   

- Ho₃ : Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan  peran kepala  

sekolah dan guru dengan implementasi nilai-nilai konservasi di sekolah 

dasar gugus Sinta Semarang Barat. 

Ha₃ : Terdapat hubungan yang positif dan signifikan  peran kepala sekolah  

dan guru dengan implementasi nilai-nilai konservasi di sekolah dasar gugus 

Sinta Semarang Bara
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut: 

1) Terdapat korelasi antara peran kepala sekolah dengan impleentasi nilai-nilai 

konservasi di sekolah dasar gugus Sinta Semarang Barat. 

2) Terdapat korelasi antara peran guru dengan implementasi nilai-nilai konservasi 

di sekolah dasar gugus Sinta Semarang Barat. 

3) Terdapat korelasi antara peran kepala sekolah dan peran guru secara bersama-

sama dengan implementasi nilai-nilai konservasi di sekolah dasar gugus Sinta 

Semarang Barat. 

 

3.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan diatas, ada beberapa saran yang ingin 

disampaikan sebagai berikut: 

1) Kepala sekolah hendaknya terus menjadi tauladan bagi seluruh warga sekolah 

dalam mengimplementasikan nilai-nilai konservasi di sekolah dasar gugus Sinta 

Semarang Barat. 

2) Kepala sekolah dan guru hendaknya terus mempelajari nilai-nilai konservasi 

sehingga dapat lebih mudah menanamkannya kepada seluruh warga sekolah 
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3) Kepala sekolah dan guru hendaknya terus memaksimalkan peranannya agar 

nilai-nilai konservasi dapat terus terimplementasi semakin baik di sekolah dasar 

gugus Sinta Semarang Barat. 

4) Kepala sekolah dan seluruh warga sekolah hendaknya terus membuat inovasi 

dalam konservasi lingkungan fisik maupun non fisik di sekolah dasar gugus 

Sinta Semarang Barat. 

5) Kepala sekolah dan seluruh warga sekolah hendaknya terus berupaya mengatasi 

segala kendala-kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan nilai-nilai 

konservasi di sekolah dasar gugus Sinta Semarang Barat 
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