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BAB II  

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Kepala Sekolah 

1. Gaya dan Tipe Kepemimpinan 

Setiap orang yang memimpin suatu organisasi tentunya memiliki gaya 

pimpinan tersendiri. Banyak terjadi seorang pemimpin yang tidak 

menyadari bagaimana gaya kepemimpinan yang dimilikinya, padahal 

penting untuk diketahui dan difahami bagi semua orang terlebih bagi yang 

ingin menjadi seorang pemimpin ataupun yang sudah menjadi pemimpin. 

Berikut akan dipaparkan sedikit penjelasan mengenai gaya kepemimpinan. 

Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan 

untuk mempengaruhi bawahan agar sarana organisasi tercapai atau dapat 

pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi 

yang disukai dan sering diterapkan oleh pemimpin. Gaya kepemimpinan 

juga merupakan pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin baik 

yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Gaya 

kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah, 

keterampilan, sifat dan sikap yang mendasari perilaku seseorang.  

Gaya kepemimpinan itulah yang menunjukkan secara langsung maupun 

tidak langsung tentang keyakinan seorang pemimpin terhadap kemampuan 

bawahannya. Artinya, gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi 

sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat dan sikap yang 



11 

sering diterapkan seorang pemimpin ketika mencoba mempengaruhi kinerja 

bawahannya. Sehingga gaya kepemimpinan yang paling tepat adalah suatu 

gaya yang dapat memaksimumkan produktivitasnya, kepuasan kerja, 

pertumbuhan dan mudah menyesuaikan dengan segala situasi. Gaya 

kepemimpinan merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe 

kepemimpinan. Adapun gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar  yaitu 

mementingkan pelaksanaan tugas, mementingkan hubungan kerja sama, dan 

mementingkan hasil yang dapat dicapai. 

Pakar manajemen modern berpendapat bahwa gaya kepemimpinan yang 

tepat adalah suatu gaya yang dapat menyatukan tiga variabel situasional 

yaitu hubungan pimpinan dan anggota, struktur tugas, serta posisi kekuasaan 

sehingga dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan yang terbaik adalah 

jika posisi kekuasaan itu moderat.
11

Gaya kepemimpinan dibagi dalam dua dimensi yaitu dimensi tugas dan 

dimensi manusia. Dimensi tugas berisi untuk mengarahkan, berorientasi 

pada produk dan berujung pada gaya kepemimpinan otokratis, sedangkan 

dimensi manusia berhubungan dengan istilah: mendukung berorientasi pada 

bawahan dan berujung pada tipe kepemimpinan bebas kendali. 

Seorang pemimpin yang efektif harus menggunakan gaya kepemimpinan 

yang berbeda dalam situasi yang berbeda, jadi tidak tergantung pada satu 

pendekatan untuk semua situasi. Pandangan ini mensyaratkan agar seorang 

pemimpin mampu membedakan gaya-gaya kepemimpinan, membedakan 

11
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Maliki Press, 2010), hal: 41-43. 
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situasi, menentukan gaya yang sesuai untuk situasi tertentu serta mampu 

menggunakan gaya tersebut secara benar.
12

 

Berdasarkan penjelasan mengenai gaya kepemimpinan sebelumnya, 

maka pada dasarnya gaya kepemimpinan merupakan sesuatu yang khas 

yang dimiliki oleh seorang pemimpin disaat memimpin dan mempengaruhi 

anggota ataupun bawahannya untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan. Gaya kepemimpinan tidak hanya dalam bentuk tindakan namun 

juga termasuk di dalamnya strategi dan sifat seseorang dalam memimpin, 

maka tentu menjadi sosok pemimpin secara tidak langsung menjadi seorang 

yang dicontoh dan diperhatikan secara detailnya bagaimana sosok tersebut 

memimpin. 

Setiap pemimpin tentu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, 

namun hal tersebut tidaklah menjadi suatu masalah selama pemimpin 

memahami kondisi yang terjadi di lingkungannya. Pemimpin yang 

memahami kondisi lingkungan di sekitarnya akan membawa pada gaya 

kepemimpinan sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Artinya ketika suatu 

pemimpin telah memiliki gaya kepemimpinan tersendiri maka saat kondisi 

yang terjadi tidak memungkinkan untuk menerapkan gaya kepemimpinan 

yang dimilikinya, maka seorang pemimpin akan menggunakan gaya 

kepemimpinan lain untuk menghadapi kondisi tersebut.  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penting bagi 

seorang pemimpin untuk memahami dan membedakan gaya kepemimpinan 
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serta membedakan kondisi yang terjadi. Selain daripada dimensi gaya 

kepemimpinan yang telah dijabarkan sebelumnya, juga terdapat berbagai 

macam gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Berbagai 

macam gaya kepemimpinan akan terlihat pada masing-masing pemimpin. 

Macam-macam gaya kepemimpinan tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan pelaksanaan tugas. 

Seorang pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi menggunakan gaya 

kepemimpinan yang didasarkan hanya pada bagaimana pelaksanaan tugas 

organisasi dapat diselesaikan. 

b. Gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerja 

sama. Seorang pemimpin dalam mencapai tujuan organisasinya 

menggunakan gaya kepemimpinan yang didasarkan pada pelaksanaan 

hubungan kerja sama. Semakin baik hubungan kerja sama yang 

dilakukan, baik secara internal maupun secara eksternal maka semakin 

efektif tujuan organisasi yang dicapai. 

c. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dicapai. 

Seorang pemimpin dalam mencapai tujuan organisasinya menggunakan 

gaya kepemimpinan yang didasarkan pada kepentingan hasil yang 

dicapai.
13

 

Tiga pola dasar tersebut memiliki inti yang tidak jauh berbeda 

sebagaimana tiga pola dasar dari gaya kepemimpinan yang harus dimiliki 

sebelumnya, yaitu mementingkan pelaksanaan tugas, mementingkan 

                                                             
13

 Andang, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah Konsep, Strategi, & Inovasi Menuju 

Sekolah Efektif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal: 43-44. 



14 

 

hubungan kerja sama, dan mementingkan hasil yang dapat dicapai. 

Mementingkan pelaksanaan tugas disini memiliki maksud bahwa pada saat 

melaksanakan haruslah dilakukan dengan maksimal dan tidak menunda-

nunda. Mementingkan tugas juga berarti mengetahui tugas-tugas mana yang 

menjadi prioritas utama, namun tetap tidak mengabaikan serta melupakan 

tugas yang lain. 

Mementingkan hubungan kerja sama berarti pemimpin dan seluruh 

anggota bawahan yang mendukung perlu untuk menjaga hubungan kerja 

sama. Adapun kerja sama disini tidak hanya bermaksud pada kerja sama 

dengan masyarakat sekitar maupun orang tua, melainkan juga dengan 

instansi luar yang memungkinkan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan minat serta bakat peserta didik. 

Mementingkan hasil yang dicapai berarti hasil yang dicapai menjadi 

sesuatu yang penting. Penting karena dalam hasil tersebut bisa 

menghasilkan bahan evaluasi dan koreksi bahkan pertimbangan terhadap 

kinerja selanjutnya agar menjadi lebih baik. 

Berdasarkan ketiga pola dasar tersebut, terbentuk perilaku kepemimpinan 

yang berwujud pada kategori kepemimpinan yang terdiri dari tiga tipe 

pokok kepemimpinan. 

a. Tipe kepemimpinan otoriter. Tipe ini menempatkan kekuasaan di tangan 

satu orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan 

dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, 

perintah bahkan kehendak pimpinan. 
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b. Tipe kepemimpinan kendali bebas. Tipe ini merupakan kebalikan dari 

tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. 

Kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada 

orang yang dipimpinnya dalam mengambil keputusan atau melakukan 

kegiatan. Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasihat. 

c. Tipe kepemimpinan demokratis. Tipe ini menempatkan manusia sebagai 

faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok atau organisasi. 

Kepemimpinan ini dalam mengambil keputusan sangat mementingkan 

musyawarah, yang diwujudkan dalam setiap jenjang dan di dalam unit 

masing-masing.
14

 

Senada dengan tipe kepemimpinan diatas, berikut ini juga merupakan 

tipe kepemimpinan yang sama namun disertai dengan ciri-ciri dari tipe 

kepemimpinan tersebut, yaitu: 

a. Pemimpin Otoriter 

Kepemimpinan otoriter bertolak dari anggapan bahwa pemimpinlah 

yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap organisasi. Pemimpin 

otoriter berasumsi bahwa maju mundurnya organisasi hanya tergantung 

pada dirinya. Dia bekerja sungguh-sungguh, belajar keras, tertib dan 

tidak boleh dibantah. Sikapnya senantiasa mau menang sendiri, tertutup 

terhadap ide luar dan hanya idenya yang dianggap akurat. Pemimpin 

otoriter memiliki ciri-ciri antara lain: 
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(1)  Beban kerja organsasi pada umumnya ditanggung oleh pimpinan. 

(2)  Konsep atau ide baru berasal dari pimpinan, bawahan sebagai 

pelaksana. 

(3)  Disiplin tinggi, bekerja keras, dan tidak kenal lelah. 

(4)  Kebijakan ditentukan oleh pemimpin sendiri dan kalau ada 

musyawarah sifatnya pemberitahuan atau sosialisasi. 

(5)  Kepercayaan pimpinan terhadap bawahan rendah.  

(6)  Komunikasi dilakukan satu arah dan tertutup. 

(7)  Korektif dan minta penyelesaian tugas tepat waktu. 

b. Pemimpin Demokratis 

Demokrasi adalah keterbukaan dan keinginan memosisikan 

pekerjaan dari, oleh dan untuk bersama. Tipe kepemimpinan 

demokratis bertolak dari asumsi bahwa hanya dengan kekuatan 

kelompok, tujuan yang bermutu dapat dicapai. Pimpinan yang 

demokratis berusaha lebih banyak melibatkan anggota kelompok dalam 

memacu tujuan. Tugas dan tanggung jawab dibagi menurut bidang 

masing-masing. Danim (2006), merumuskan bahwa kepemimpinan 

demokratis adalah kepemimpinan yang dilandasi oleh anggapan bahwa 

hanya karena interaksi kelompok yang dinamis, dimaksudkan bahwa 

pimpinan mendelegasikan tugas dan memberikan kepercayaan kepada 

yang dipimpin untuk mencapai tujuan yang bermutu secara kuantitatif. 

Ciri kepemimpinan demokratis antara lain: 
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(1) Beban kerja organisasi menjadi tanggung jawab bersama seluruh 

personalia organisasi. 

(2)  Bawahan oleh pimpinan dianggap sebagai komponen pelaksana 

dan secara integral harus diberi tugas dan tanggung jawab. 

(3) Disiplin, tetapi tidak kaku dan memecahkan masalah secara teratur. 

(4) Kepercayaan tinggi terhadap bawahan dengan tidak melepaskan 

tanggung jawab pengawasan. 

(5) Komunikasi dengan bawahan bersifat terbuka dan dua arah. 

c. Pimpinan Permisif 

Pemimpin permisif tidak mempunyai pendirian yang kuat dan 

sikapmya serba boleh. Pimpinan yang termasuk kategori ini biasanya 

terlalu banyak mengambil muka dengan dalih untuk mengenakkan 

individu yang dihadapinya. Bawahan tidak mempunyai pegangan yang 

jelas, informasi yang diterima simpang siur dan tidak konsisten. Ciri-

ciri pimpinan permisif antara lain: 

(1) Bawahan tidak mempunyai pegangan yang jelas. 

(2) Menerima semua saran. 

(3) Pimpinan lamban dalam membuat keputusan. 

(4) Ramah dan banyak “mengambil muka”kepada bawahan. 

Seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan 

menggunakan gaya dan tipe kepemimpinan tertentu dan mempunyai 

karakteristik tersendiri. Seorang pemimpin mempunyai sifat, kebiasaan, 

temperamen, watak, dan kebiasaan sendiri yang khas sehingga dengan tingkah 
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laku dan gayanya sendiri membedakan dirinya dengan orang lain. Gaya atau 

tipe kepemimpinannya tersebut pasti akan mewarnai perilaku 

kepemimpinannya. Memperhatikan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa 

sebenarnya tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik dari setiap gaya 

yang ada, akan tetapi yang ada hanyalah kepemimpinan yang paling efektif.
15

 

Berdasarkan teori yang telah disebutkan sebelumnya mengenai tipe-tipe 

kepemimpinan, memang benar adanya jika dari tiga tipe kepemimpinan yang 

telah disebutkan tersebut tidak ada tipe kepemimpinan yang paling baik. Hal itu 

dikatakan karena pada masing-masing tipe memiliki kelemahan tersendiri. 

Misalkan pada tipe kepemimpinan pertama, yaitu otoriter memiliki kelemahan 

bawahan tidak memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat atau saran, 

serta pemimpin yang rendah terhadap bawahan akan mempengaruhi semangat 

kerja bawahan dalam melaksanakan tugasnya. 

Kelemahan pada tipe kepemimpinan kedua yaitu proses pengambilan 

keputusan akan berlangsung lama karena musyawarah dan memungkinkan 

muncul konflik jika ada yang memiliki ego tinggi disaat keputusan yang 

diambil dirasa tidak sesuai. Kelemahan pada tipe kepemimpinan yang ketiga 

yaitu bawahan akan cenderung meremehkan pemimpin karena tidak punya 

pendirian yang kuat. Bawahan yang tidak punya pegangan yang jeals juga 

turut akan menyebabkan bawahan mengerjakan tugas hanya sebagai 

formalitas semata. 
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Kelemahan-kelemahan dari setiap tipe kepemimpinan tersebut akan 

memberikan penguatan terhadap sebelumnya yang dikatakan oleh pakar 

manajemen modern bahwa gaya ataupun tipe kepemimpinan yang baik ialah 

jika kekuasaan itu bersifat modern. 

2. Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Efektif 

Kepala sekolah yang efektif memiliki pengaruh besar terhadap seluruh 

organisasi pendidikan atau sekolah. Kepala sekolah yang efektif juga 

menjadikan salah satu yang menentukan keberhasilan sekolah. Hal ini 

memberi arti bahwa pribadi  yang terdapat pada sosok kepala sekolah sangat 

menjadi pertimbangan baik dalam berperilaku ataupun berbicara. 

Pertimbangan disini perlu digaris bawahi karena kepala sekolah yang efektif 

akan menjadi figur bagi seluruh sumber daya manusia yang ada dalam 

lingkungan sekolah, bahkan bisa menjadi image bagi sekolah itu sendiri. 

Pendapat penulis mengenai kepemimpinan kepala sekolah tersebut sesuai 

dengan pendapat berikut. 

Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif sangat menentukan 

keberhasilan suatu sekolah. Sekolah yang efektif ataupun sekolah yang 

sukses hampir selalu ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah sebagai 

kunci kesuksesannya. Kepala sekolah tidak hanya memberi layanan tetapi 

juga memelihara segala sesuatunya secara lancar dan terus-menerus dengan 

memelihara kerukunan, mencurahkan waktu, energi, intelek dan emosi 

untuk memperbaiki sekolah. Kepala sekolah merupakan sosok unik yang 

membantu sekolah: berimage tentang apa yang dapat dilakukan, memberi 

arahan/ dorongan dan keterampilan untuk membuat perkiraan image 



20 

 

sebenarnya.
16

 Indikator-indikator yang juga termasuk dalam kepala sekolah 

efektif yaitu: 

a. Menerapkan pendekatan kepemimpinan partisipatif terutama dalam 

proses pengambilan keputusan. 

b. Memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis, lugas, dan terbuka. 

c. Menyiapkan waktu untuk berkomunikasi secara terbuka dengan para 

pendidik, peserta didik, dan warga sekolah lainnya. 

d. Menekankan kepada pendidik dan seluruh warga sekolah untuk 

memenuhi norma-norma pembelajaran dengan disiplin yang tinggi. 

e. Memantau kemajuan belajar peserta didik melalui pendidik sesering 

mugnkin berdasarkan data prestasi belajar. 

f. Menyelenggarakan pertemuan secara aktif, berkala dan 

berkesinambungan dengan komite sekolah, pendidik, dan warga sekolah 

lainnya mengenai topik-topik yang memerlukan perhatian. 

g. Membimbing dan mengarahkan pendidik dalam memecahkan masalah-

masalah kerjanya, dan bersedia memberika bantuan secara proporsional 

dan profesional. 

h. Mengalokasikan dana yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan 

program pembelajaran sesuai prioritas dan peruntukkannya. 

i. Melakukan berbagai kunjungan kelas untuk mengamati kegiatan 

pembelajaran secara langsung. 

j. Memberikan dukungan kepada para pendidik untuk menegakkan disiplin 

peserta didik. 

                                                             
16

 Mulyadi, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Mutu, (Malang: UIN 

Maliki Press, 2010), hal: 68-70. 



21 

 

k. Memperhatikan kebutuhan peserta didik, pendidik, staf, orang tua, dan 

masyarakat sekitar sekolah. 

l. Menunjukkan sikap dan perilaku teladan yang dapat menjadi panutan 

atau model bagi pendidik, peserta didik, dan seluruh warga sekolah. 

m. Memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh warga sekolah dan 

masyarakat untuk berkonsultasi dan berdiskusi mengenai permasalahan yang 

dihadapi berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. 

n. Mengarahkan perubahan dan inovasi dalam organisasi. 

o. Membangun kelompok kerja aktif, kreatif, dan produktif. 

p. Menjamin kebutuhan peserta didik, pendidik, staf, orang tua, dan 

masyarakat sebagai pusat kebijakan. 

q. Memiliki komitmen yang jelas terhadap penjaminan mutu lulusan. 

r. Memberikan ruang pemberdayaan sekolah kepada seluruh warga sekolah.
17

 

Setelah banyaknya indikator yang telah disebutkan diatas mengenai kepala 

sekolah yang efektif, terdapat hal yang perlu ditekankan atau digaris bawahi 

yaitu kepala sekolah efektif ialah kepala sekolah yang bukan dengan tipe 

kepemimpinan otoriter. Hal ini dikatakan karena terdapat jelas pada indikator 

pertama sampai dengan ketiga bahwa yang dibutuhkan kepala sekolah efektif 

ialah kepala sekolah yang menerapkan pendekatan kepemimpinan partisipatif. 

Kepemimpinan partisipatif ini merupakan kepemimpinan yang mana dalam 

pengambilan keputusan tidak hanya sepihak dari kepala sekolah. Indikator 

kedua yang juga mendukung bahwa kepala sekolah yang efektif ialah yang 

memiliki gaya kepemimpinan demokratis, lugas dan terbuka. Indikator ini tentu 
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sangat berlawanan dengan gaya kepemimpinan otoriter dengan cirinya yang 

sangat khas yaitu keputusan mutlak milik pimpinan.  

3. Tugas dan Kewajiban Kepala Sekolah 

Jabatan sebagai kepala sekolah tentu tidak semua orang bisa 

mendudukinya dan pastinya bukan hal yang mudah ketika ingin menjadi 

kepala sekolah pada suatu lembaga pendidikan. Berbagai macam syarat 

ataupun tugas serta amanah berat yang akan diemban oleh seseorang ketika 

telah menjadi kepala sekolah. Hal ini menjadi sebuah tanggung jawab besar. 

Terkait dengan syarat menjadi kepala sekolah, Sudarwan Danim 

memberikan lima kemampuan dasar yang harus dimiliiki sekolah. Pertama, 

memahami visi organisasi dan memiliki visi kerja yang jelas. Kedua, 

mampu dan mau bekerja keras. Ketiga, tekun dan tabah dalam bekerja 

dengan bawahan, terutama tenaga administrasi dan tenaga akademiknya. 

Keempat, memberikan layanan optimal dengan tetap tampil rendah hati. 

Kelima, memiliki disiplin kerja yang kuat.
18

 

Pentingnya kepala sekolah pada suatu lembaga pendidikan 

mengharuskan kepala sekolah mengemban tugas pokoknya yaitu membina 

atau mengembangkan sekolahnya secara terus-menerus sesuai dengan 

perkembangan zaman.
19

 

Membahas mengenai tugas kepala sekolah, Wahjosumidjo dalam buku 

Andang yang berjudul Manajemen & Kepemimipinan Kepala Sekolah 
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Konsep, Strategi, & Inovasi Menuju Sekolah Efektif mengemukakan tugas-

tugas yang harus dilaksanakan kepala sekolah profesional, antara lain: 

1. Kepala sekolah berperilaku sebagai saluran komunikasi di lingkungan 

sekolah yang dipimpinnya. Informasi-informasi yang berkembang yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan harus dapat diserap secara 

aktual oleh kepala sekolah sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen 

dalam menentukan langkah pengembangan sekolah. Informasi yang 

dianggap bermanfaat hendaknya dikomunikasikan kepada komponen 

sekolah dengan harapan dapat dijadikan sebagai instrumen pengembangan. 

Sementara informasi yang dianggap kurang bermanfaat atau merugikan 

dapat dijadikan sebagai instrumen antisipatif dan reflektif. 

2. Kepala sekolah bertindak dan bertanggung jawab atas segala tindakan 

yang dilakukan oleh bawahan. Kepala sekolah melakukan pengawasan 

(supervisor) terhadap aktivitas pengembangan sekolah terutama dalam 

pelaksanaan proses pembelajran sehingga apa yang dilakukan oleh 

pendidik, staf, atau peserta didik dapat diketahui dan 

dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah ketika melaporkan kepada 

pengawas atau Dinas Pendidikan setempat. 

3. Adanya waktu dan sumber yang terbatas, seorang kepala sekolah harus 

mampu menghadapi berbagai persoalan. Kondisi tersebut membutuhkan 

kemampuan manajerial kepala sekolah untuk menggunakan sumber daya 

yang terbatas dengan membagi tugas sesuai dengan kemampuan kepada 

para pendidik dan staf agar dapat dipergunakan seoptimal mungkin. 
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Persoalan yang berkaitan dengan emosional dan kecakapan yang terjadi 

pada pendidik, staf, atau peserta didik hendaknya diselesaikan dengan 

menggunakan pendekatan persuasif. Sementara persoalan keterbatasan 

sarana fisik dapat diupayakan dengan melaporkan kepada pengawas dan 

dinas setempat untuk segera diadakan. 

4. Kepala sekolah harus berfikir secara analitik dan konsesional. Kepala 

sekolah harus dapat memecahkan persoalan melalui kajian dan analisis. 

Kemudian, menyelesaikan persoalan dengan menemukan solusi terbaik, 

serta dapat melihat setiap tugas sebagai satu keseluruhan yang saling 

berkaitan. 

5. Kepala sekolah adalah seorang mediator atau juru penengah. Lingkungan 

sekolah yang didalamnya sebagai suatu organisasi yang terdiri dari 

manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda dan bisa menimbulkan 

konflik. Untuk itu, kepala sekolah harus menjadi penengah dalam konflik 

tersebut. 

6. Kepala sekolah adalah seorang politisi. Kepala sekolah harus dapat 

membangun hubungan kerja sama melalui pendekatan persuasi dan 

kesepakatan. Peran politisi kepala sekolah dapat berkembang secara 

efektif, apabila: (1) dapat dikembangkan prinsip jaringan saling 

pengertian terhadap kewajiban masing-masing; (2) terbentuknya aliansi 

atau koalisi, seperti organisasi profesi, OSIS, BP3, komite sekolah dan 

sebagainya, dan (3) terciptanya kerja sama dengan berbagai pihak 

sehingga aneka macam aktivitas dapat dilaksanakan. 
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7. Kepala sekolah adalah seorang diplomat. Pada berbagai forum pertemuan 

kepala sekolah adalah wakil resmi dari sekolah yang dipimpinnya. 

8. Kepala sekolah harus mampu mengambil keputusan-keputusan sulit. Tidak ada 

satu organisasi yang berjalan mulus tanpa masalah. Begitu pula dengan sekolah 

sebagai suatu organisasi tidak luput dari persoalan dan kesulitan-kesulitan. 

Apabila terjadi kesulitan-kesulitan, kepala sekolah diharapkan berperan sebagai 

orang yang dapat menyelesaikan persoalan yang sulit tersebut.
20

 

Setelah pemaparan mengenai tugas-tugas kepala sekolah menurut 

Wahyusumidjo, berikut penulis akan sedikit menyimpulkan tugas-tugas 

tersebut secara singkat. Pertama, yaitu kepala sekolah mampu memilah  

informasi yang baik untuk disebarkan dan informasi negatif sebgai bahan 

evaluasi. Kedua, kepala sekolah menjadi penanggung jawab atas semua 

kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Ketiga, kepala sekolah harus 

memahami kondisi setiap anggota sekolah terlebih pada pendidik dan tenaga 

kependidikan agar dapat memaksimalkan dan membagi tugas sesuai 

kemampuannya. Keempat, kepala sekolah harus memiliki sikap tenang saat 

menghadapi persoalan agar solusi yang diberikan tidak merugikan siapapun.  

Kelima, kepala sekolah harus menjadi sosok yang bersifat obyektif dan 

tidak subyektif. Keenam, tugas lain dari kepala sekolah yaitu kepala sekolah 

harus dapat memiliki hubungan yang baik dengan pihak internal maupun 

eksternal sekolah agar kerjasama dapat berjalan dengan lancar. Ketujuh, 

kepala sekolah merupakan sosoj yang mewakili sekolah dalam setiap 
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pertemuan diluar dari sekolah yang dipimpinnya. Kedelapan, tidak jauh 

berbeda dengan point sebelumnya bahwa kepala sekolah harus dapat 

mengambil solusi terbaik saat terjadi permasalahan. 

Adapun menjadi kepala sekolah pada suatu lembaga pendidikan memiliki 

berbagai macam kewajiban yang harus dilakukan. Artinya, ketika seseorang 

menjadi sosok kepala sekolah akan mendapatkan kewajiban yang jauh lebih 

besar jika dibandingkan dengan pendidik ataupun sebagai tenaga 

kependidikan lainnya. Bukan hanya sekedar mengadakan rapat, mengisi 

absen dikantor, mengawasi proses belajar mengajar dan menyambut 

kedatangan peserta didik setiap paginya namun lebih dari itu semua kepala 

sekolah memiliki kewajiban yang tergolong tidaklah sedikit.  

Hal ini seperti yang dirinci oleh Dedy Mulyasana dalam bukunya Jamal 

Ma’mur Asmani yang berjudul Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional 

terkait kewajiban kepala sekolah adalah sebagai berikut: 

1. Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu. 

2. Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai. 

3. Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah 

atau madrasah. 

4. Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk 

pelaksanaan peningkatan mutu. 

5. Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah atau 

madrasah. 
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6. Melibatkan pendidik dan komite sekolah dalam pengambilan 

keputusan penting sekolah atau madrasah. Dalam hal sekolah atau 

madrasah swasta, pengambilan keputusan tersebut harus melibatkan 

penyelenggara sekolah atau madrasah. 

7. Berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua 

atau wali peserta didik dan masyarakat. 

8. Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga 

kependidikan, dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan 

atas prestasi serta sanksi atas pelanggaran peraturan kode etik. 

9. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. 

10. Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan 

kurikulum. 

11. Melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan 

hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah atau madrasah. 

12. Meningkatkan mutu pendidikan. 

13. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan 

kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

14. Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi 

pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh 

komunitas sekolah atau madrasah. 

15. Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah atau 

madrasah serta program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar 

peserta didik dan pertumbuhan profesional para pendidik dan tenaga 

kependidikan. 
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16. Menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya 

sekolah atau madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

aman, sehat, efisien, dan efektif. 

17. Menjalin kerja sama dengan orang tua atau wali peserta didik serta 

masyarakat, dan komite sekolah atau madrasah menanggapi 

kepentingan serta kebutuhan komunitas yang beragam, dan 

memobilisasi sumber daya masyarakat. 

18. Kepala sekolah atau madrasah dapat mendelegasikan sebagian tugas 

dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah atau madrasah sesuai 

dengan bidangnya.
21

 

Kewajiban-kewajiban tersebut perlu untuk diketahui dan difahami oleh 

setiap kepala sekolah. Bahkan tidak hanya kepala sekolah, tenaga 

kependidikan lain serta orang tua atau wali dari peserta didik perlu untuk 

memahaminya agar tidak terjadi kesalahfahaman terlebih saat terjadi 

permasalahan. Adapun dari beberapa point kewajiban yang ada, terdapat 

satu point yang perlu untuk di garisbawahi, karena tidak jarang terjadi 

kepala sekolah yang merasa mampu untuk mengerjakan dan mengatur 

semua tugas sekolah lalu berakibat pada kelalaian karena banyaknya tugas. 

Ada pula kepala sekolah yang hanya bertugas untuk mengawasi sehingga 

seluruh tugas yang ada di berikan kepada bawahan. Hal ini juga akan 

memberikan dampak negatif karena bawahan atau tenaga kependidikan lain 

akan merasakan ketidakadilan. 
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Tidak hanya itu, kepala sekolah yang telah membagi rata tugas 

sekolahpun terkadang masih terdapat kesalahan karena tugas yang diberikan 

tidak sesuai dengan bidang ataupn kemampuannya. Hal ini akan berakibat 

pada ketidakmaksimalan tenaga kependidikan dalam melaksanakan 

tugasnya. Kejadian-kejadian itulah yang membuat penulis menjadikan point 

terakhir sebagai point penutup yang perlu untuk di garisbawahi, walaupun 

point-point sebelumnya juga harus tetap diperhatikan. 

Melihat pentingnya kepala sekolah sebagai sosok pemimpin dalam lembaga 

pendidikan, selain daripada tugas yang telah dipaparkan sebelumnya, kepala 

sekolah juga tentu memiliki jabatan yang bukan remeh dan jabatan tersebut 

terikat dengan peran kepala sekolah yang sangat penting. Kepala sekolah dalam 

satuan pendidikan merupakan seorang pemimpin yang memiliki dua jabatan dan 

peran penting dalam melaksanakan proses pendidikan tersebut yaitu, Pertama, 

kepala sekolah adalah pengelola pendidikan di sekolah; dan Kedua, kepala 

sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di sekolahnya.  

Sebagai pengelola pendidikan, kepala sekolah bertanggung jawab 

terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan cara 

melaksanakan administrasi sekolah dengan seluruh substansinya. Kepala 

sekolah di samping itu juga bertanggung jawab terhadap kualitas sumber 

daya manusia yang ada agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas 

pendidikan. Oleh karena itu, sebagai pengelola, kepala sekolah memiliki 

tugas untuk mengembangkan kinerja para personel (terutama para pendidik) 

ke arah profesionalisme yang diharapkan. 
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Sebagai pemimpin formal, kepala sekolah bertanggung jawab atas 

tecapainya tujuan pendidikan melalui upaya menggerakkan para bawahan 

ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Hal ini, kepala 

sekolah bertugas melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, baik fungsi 

yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan maupun 

penciptaan iklim dan budaya sekolah yang konduktif bagi terlaksananya 

proses belajar mengajar secara efektif, efisien, dan produktif.
22

 

Tidak jauh berbeda dan masih berkaitan dengan point terakhir seperti yang 

dibahas sebelumnya bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas kualitas 

sumber daya yang ada agar mampu menjalankan tugas yang diberikan. Adapun 

kaitannya ialah mengenai tanggung jawab kepala sekolah terhadap pembagian 

tugas yang diberikan. Kepala sekolah sebagai pengelola pendidikan harus tetap 

menjaga kestabilan kualitas sumbe daya yang ada. Terlebih pada sumber daya 

manusia agar tanggung jawab atas tugas yang diberikan dapat terlaksana dengan 

baik. Tidak hanya itu, kepala sekolah juga hrus bisa meningkatkan kualitas yang 

ada agar kinerja yang dimiliki juga semakin meningkat. 

4. Fungsi Kepala Sekolah  

Telah diingatkan sebelumnya bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin 

formal bertugas untuk memaksimalkan fungsi-fungsi kepemimpinan. 

Fungsi-fungsi kepemimpina kepala sekolah akan terlaksana secara 

maksimal jika mengetahui apa saja fungsi dari kepemimpinan tersebut. 

Perkembangan tugas dan fungsi kepala sekolah semakin bertambah 

sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Mulyasa dalam buku Andang 
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yang berjudul Manajemen & Kepemimipinan Kepala Sekolah Konsep, 

Strategi, & Inovasi Menuju Sekolah Efektif  menyebutkan tugas dan fungsi 

kepala sekolah dalam paradigma baru manajemen pendidikan berkembang 

menjadi educator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan 

motivator atau disingkat dengan (EMASLIM), dan bahkan dalam 

perkembangan ke depannya peran kepala sekolah dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya juga dapat ditempatkan sebagai figur dan mediator 

sehingga tugas dan fungsi kepala sekolah menjadi EMASLIM-FM. 

Depdikas menyebutkan fungsi kepala sekolah dan aspek kerjanya secara 

lengkap sebagai berikut. 

Fungsi Kepala 
Sekolah 

Aspek Kerja 

1. Kepala sekolah 
sebagai 
pendidik 

1.1    Menyusun program pembelajaran. 
1.2    Melaksanakan KBM. 
1.3    Melaksanakan evaluasi. 
1.4    Melakukan análisis hasil belajar. 
1.5    Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. 
1.6    Menyusun program kerja. 
1.7    Melaksanakan tugas sehari-hari. 
1.8    Mengevaluasi dan mengendalikan kinerja 

karyawan secara periodik. 
1.9    Mengikuti/ mendampingi lomba di luar sekolah 

(kesenian, olahraga, mata pelajaran). 
1.10  Mendorong staf untuk mengikuti pendidikan/ 

pelatihan tenaga administrasi teratur. 
1.11  Mendorong staf untuk mengikuti pertemuan 

sejawat/ MGMP/ MGP/ MKKTUS. 
1.12  Mendorong staf untuk mengikuti seminar/ 

diskusi/ lokakarya, dll. 
1.13   Penyediaan bahan bacaan. 
1.14   Memerhatikan kenaikan pangkat. 
1.15   Memerhatikan pengusulan kenaikan jabatan 

melalui seleksi calon kepala sekolah, 
pengawas, kepala TU, dsb. 

1.16   Mengikuti pendidikan/ pelatihan. 
1.17   Mengikuti pertemuan profesi/MKKS. 
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Fungsi Kepala 
Sekolah 

Aspek Kerja 

1.18   Mengikuti seminar/ lokakarya/ diskusi. 
1.19   Mengikuti perkembangan IPTEK melalui 

bahan bacaan. 
1.20  Mengikuti perkembangan IPTEK melalui 

media elektronik. 
1.21   Mempunyai jadwal mengajar minimal 6 jam 

pelajaran per minggu. 
1.22  Membuat AMP, Prota, Prosem, SP, RP, dan 

daftar nilai peserta didik/ program layanan BK. 
1.23  Memberikan alternatif strategi pembelajaran efektif. 

2. Kepala sekolah 
sebagai 
manajer 

2.1   Memiliki program jangka panjang (8 tahun) 
akademik/ non-akademik. 

2.2   Memiliki program jangka menengah (4 tahun) 
akademik/ non-akademik. 

2.3   Memiliki program jangka pendek (1 tahun) 
akademik/ non-akademik dan RAPBS. 

2.4 Mempunyai mekanisme monitor dan evaluasi 
pelaksanaan program secara sistematika dan 
periodik. 

2.5    Mempunyai susunan kepegawaian. 
2.6   Mempunyai susunan kepegaawaian pendukung 

antara lain pengelola perpustakaan. 
2.7   Menyusun kepanitiaan untuk kegiatan temporer, 

antara lain panitia ulangan umum, panitia ujian, 
panitia peringatan hari besar keagamaan, dsb. 

2.8    Memberikan arahan yang dinamis. 
2.9   Mengoordinasikan staf yang sedang melaksanakan 

tugas. 
2.10  Memberikan penghargaan (reward) atau hukuman 

(punishment). 
2.11 Memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal. 
2.12  Memanfaakan sarana prasarana secara optimal. 
2.13  Merawat sarana prasarana milik sekolah. 
2.14 Mempunyai catatan kinerja sumber daya 

manusia yang ada di sekolah. 
2.15 Mempunyai program peningkatan mutu sumber 

daya manusia. 

3. Kepala sekolah 
sebagai 
administrator 

3.1    Memiliki kelengkapan data administrasi proses 
belajar mengajar. 

3.2    Memiliki kelengkapan data administrasi BK. 
3.3    Memiliki kelengkapan data administrasi 

praktikum/praktik. 
3.4    Memiliki kelengkapan data administrasi belajar 

peserta didik di perpustakaan. 
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Fungsi Kepala 
Sekolah 

Aspek Kerja 

3.5    Memiliki kelengkapan data administrasi 
kepeserta didikan. 

3.6    Memiliki kelengkapan data kegiatan 
ekstrakurikuler. 

3.7     Memiliki kelengkapan data hubungan sekolah 
dengan orang tua peserta didik. 

3.8    Memiliki kelengkapan data adminisrasi tenaga 
pendidik. 

3.9    Memiliki kelengkapan data karyawan (TU/ 
laboran/ teknisi/ perpustakaan,dsb). 

3.10  Memiliki administrasi keuangan rutin. 
3.11  Memiliki administrasi keuangan BP3. 
3.12  Memiliki administrasi sumber keuangan lain 

(OPF/ DBO/ UYHD). 
3.13  Memiliki kelengkapan data administrasi 

gedung/ ruang. 
3.14  Memiliki kelengkapan data meubeliar, dsb. 
3.15  Memiliki kelengkapan data administrasi alat 

lab/ bengkel, dll. 
3.16  Memiliki kelengkapan data administrasi buku/ 

pustaka. 
3.17  Memiliki kelengkapan data mesin kantor. 
3.18  Memiliki kelengkapan data administrasi surat 

masuk. 
3.19  Memiliki kelengkapan data administrasi surat 

keluar. 
3.20  Memiliki kelengkapan data administrasi surat 

keputusan/edaran, dll. 

4. Kepala sekolah 
sebagai 
penyelia 
(supervisor) 

4.1    Memiliki program supervisi kelas (KBM) dan BK. 
4.2    Memiliki program supervisi untuk kegiatan 

ekstrakurikuler. 
4.3    Memiliki program supervisi kegiatan lainnya 

(perpustakaan, laboratorium, ulangan, EBTA, 
EBTANAS, dan admininstrasi sekolah). 

4.4    Melaksanakan program supervisi pendidikan 
kelas/ akademik (klinis). 

4.5    Melaksanakan program supervisi dadakan 
(nonklinis). 

4.6    Melaksanakan program supervisi kegiatan 
ekstrakurikuler. 

4.7    Memanfaatkan hasil supervisi untuk 
peningkatan kinerja pendidik/ karyawan. 

4.8  Memanfaatkan hasil supervisi untuk pengembangan 
sekolah. 
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Fungsi Kepala 
Sekolah 

Aspek Kerja 

5. Kepala sekolah 
sebagai 
pemimpin 
(leader) 

5.1    Berlaku secara jujur terhadap pendidik/ 
karyawan. 

5.2    Percaya diri. 
5.3    Bertanggung jawab dalam bersikap di 

lingkungan sekolah. 
5.4    Berani dalam mengambil keputusan. 
5.5    Berjiwa besar. 
5.6    Dapat mengendalikan emosi. 
5.7    Dapat dijadikan panutan/ teladan. 
5.8    Memahami kondisi pendidik. 
5.9    Memahami kondisi karyawan (TU/ laboran). 
5.10  Memahami kondisi peserta didik. 
5.11  Mempunyai program/ upaya untuk 

memperbaiki kesejahteraan karyawan. 
5.12  Memanfaatkan upacara hari Senin dan upacara 

lain untuk memahami kondisi peserta didik, 
pendidik, dan karyawan secara keseluruhan. 

5.13  Maumendengarka atau menerima usul/ kritik/ 
saran dari pendidik/ karyawan/ peserta didik 
melalui pertemuan. 

5.14  Memiliki visi tentang sekolah yang 
dipimpinnya. 

5.15  Memahami misi yang diemban sekolah. 
5.16  Mampu melaksanakan program/ target dengan baik. 
5.17  Mampu mengambil keputusan bersama warga sekolah. 
5.18  Mampu mengambil keputusan untuk urusan 

ekstern sekolah. 
5.19  Mampu mengambil keputusan untuk urusan 

intern sekolah. 
5.20  Mampu berkomunikasi secar lisan dengan baik 

kepad pendidik dan tenaga kependidikan 
lainnya. 

5.21  Mampu menuangkan gagasan dalam bentuk 
tulisan. 

5.22  Mampu berkomunikasi secara lisan dengan 
baik kepada peserta didik dan OSIS. 

5.23 Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik 
kepada masyarakat/ orang tua peserta didik. 

6. Kepala 
sekolah 
sebagai 
innovator 

6.1    Mampu mencari/ menemukan gagasan baru. 
6.2    Mampu memilih gagasan baru yang relevan. 
6.3    Mampu mengimplementasikan gagasan baru 

dengan baik (sinergis). 
6.4     Mampu melaksanakan pembaruan di bidang KBM/ 

BK. 
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Fungsi Kepala 
Sekolah 

Aspek Kerja 

6.5    Mampu melaksanakan pembaruan di bidang 
pengadaan dan pembinaan tenaga pendidik dan 
karyawan. 

6.6    Mampu melaksanakan pembaruan di bidang 
ekstrakurikuler. 

6.7    Mampu melaksanakan pembaruan dalam 
menggali sumber daya dari BP3 dan 
masyarakat. 

6.8  Berprestasi di sekolah melalui kegiatan 
ekstrakurikuler/ LPIR, LKIR, IMO, IphO,IchO, 
IBO, mengarang, dll. 

7. Kepala 
sekolah 
sebagai 
motivator 

7.1   Mampu mengatur ruang ( kepala sekolah, wakil 
KS, TU ) yang kondusif untuk bekerja. 

7.2   Mampu mengatur ruang kelas yang kondusif 
untuk KBM/ BK/ UKS/ OSIS. 

7.3  Mampu mengatur ruang lab/ bengkel yang 
kondusif untuk belajar/ praktik. 

7.4  Mampu mengatur perpustakaan yang kondusif 
untuk belajar. 

7.5   Mampu mengatur  halaman lingkungan sekolah 
yang sejuk, nyaman, da teratur. 

7.6  Mampu menciptakan hubungan kerja yang 
harmonis sesama pendidik. 

7.7  Mampu menciptakan hubungan kerja yang 
harmonis sesama karyawan. 

7.8  Mampu menciptakan hubungan kerja yang 
harmonis sesama pendidik dan karyawan. 

7.9 Mampu menciptakan rasa aman di lingkungan sekolah. 
7.10 Mampu menerapkan prinsip penghargaan (reward). 
7.11 Mampu menciptakan prinsip hukuman (punishment). 
7.12 Mampu menerapkan/ mengembangkan motivasi 

internal dan eksternal bagi warga sekolah
23

. 

 

Banyaknya fungsi-fungsi dari kepala sekolah telah disebutkan sebagaimana 

di atas. Baik fungsi dari kepala sekolah sebagai pendidik, kepala sekolah 

sebagai manajer, kepala sekolah sebagai administrator, kepala sekolah sebagai 

supervisor, kepala sekolah sebagai pemimpin, kepala  sekolah sebagai 
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innovator, dan kepala sekolah sebagai motivator. Berikut penulis akan sedikit 

memberikan kesimpulan dari setiap fungsi kepala sekolah. 

1. Kepala sekolah sebagai pendidik memiliki kesimpulan bahwa kepala 

sekolah tidak hanya memperhatikan peserta didik dalam hal menyusun 

dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar beserta hasilnya, namun 

kepala sekolah juga perlu ntuk memperhatikan kinerja karyawan dan 

kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan. Kepala sekolah juga harus 

mengikuti berbagai pertemuan dan seminar serta mengikuti 

perkembangan IPTEK melalui berbagai cara. 

2. Selanjutnya kesimpulan kepala sekolah sebagai manajer  yaitu memiliki 

program dan berbagai jangka waktu, mempunyai susunan kepegawaian 

dan menyusun kepanitiaan, memberikan penghargaan dan hukuman, 

memanfaatkan sumber daya manusiadan sarana prasarana secara optimal. 

Kepala sekolah sebagai manajer juga harus mempunya program dalam 

usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. 

3. Kepala sekolah sebagai administrator berarti kepala sekolah harus 

memiliki kelengkapan berbagai data. Hal ini tentunya sangat perlu 

untuk dimiliki oleh kepala sekolah, agar kepala sekolah mengetahui 

perkembangan ataupun permasalahan yang terjadi di sekolah. Perlu 

pula untuk di miliki kepala sekolah agar kepala sekolah dapat 

memantau kestabilan administrasi yang ada, sehingga adanya sikap 

keterbukaan antar sesama anggota sekolah. 

4. Kepala sekolah sebagai supervisor berarti kepala sekolah memiliki 

program supervisi dari berbagai macam kegiatan. Supervisi disini 
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bermaksud pada kemampuan kepala sekolah dalam menyusun dan 

melaksanakan program serta memanfaatkan hasilnya untuk 

peningkatan dan kinerja pengembangan sekolah yang dipimpin. 

5. Adapun kepala sekolah sebagai pemimpin lebih menekankan pada 

aspek kepribadian, sikap dan perilaku sosial yang dimiliki oleh kepala 

sekolah. Berdasarkan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin, maka 

sebagai contoh kepribadian yang harus dimiliki oleh kepala sekolah 

adalah bertanggung jawab, dapat mengendalikan emosi dan 

memahami kondisi sekitar, serta yang lainnya. Adapun sebagai contoh 

sikap dan perilaku sosial yang harus dimiliki oleh kepala sekolah 

berdasarkan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin yaitu: mau 

mendengarkan atau menerima usul dan saran dari pendidikmaupun 

tenaga kependidikan, mampu mengambil keputusan bersama, dan 

mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik kepada pendidik, 

tenaga kependidikan, peserta didik maupun masyarakat dan orang tua. 

6. Kepala sekolah sebagai innovater berarti kepala sekolah mampu 

menemukan gagasan baru, namun tidak hanya menemukan gagasan 

baru yang relevan tetapi juga mengimplementasikannya. Tidak hanya 

mengenai gagasan, kepala sekolah juga harus mampu melaksanakan 

pembaruan di berbagai bidang dan juga dapat melaksanakannya. 

7. Kepala sekolah sebagai motivator ialah mampu mengatur berbagai 

ruang yang ada di sekolah beserta dengan halaman yang dimiliki 

sekolah. Hal itu dilakukan agar ruang yang ada tetap tertata dan 
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mendukung kegiatan belajar serta membuat seluruh warga sekolah 

merasa nyaman. Kepala sekolah juga harus mampu untuk menciptakan 

hubungan kerja yang harmonis dengan seluruh warga sekolah dan juga 

rasa aman saat berada di lingkungan sekolah. Kepala sekolah juga 

harus menciptakan prinsip reward dan punishment agar semua yang 

telah tercipta tetap terjaga. 

 

B. Atmosfer Religius di Lembaga Pendidikan 

1. Landasan Penciptaan Atmosfer Religius di Lembaga Pendidikan 

Penciptaan budaya religius yang dilakukan di sekolah semata-mata 

karena merupakan pengembangan dari potensi manusia yang ada sejak lahir 

atau fitrah. Ajaran Islam yang diturunkan Allah melalui rasul-Nya 

merupakan agama yang memperhatikan fitrah manusia, maka dari itu 

pendidikan Islam juga harus sesuai dengan fitrah manusia dan bertugas 

mengembangkan fitrah tersebut.
24

 

Bukan tanpa alasan ketika atmosfer religius ingin diciptakan di sekolah. 

Seperti ajaran dalam agama Islam bahwa setiap perbuatan yang ingin 

dilakukan ataupun ibadah yang ingin dilaksanakan harus berdasarkan ilmu 

dan landasan. Penciptaan atmosfer religius pun tentunya harus memiliki 

landasan tersendiri, sehingga dengan adanya landasan tersebut penciptaan 

atmosfer religius diharapkan menjadi lebih terstruktur. 

Adapun landasan dari penciptaan atmosfer religius di lembaga 

pendidikan terdiri dari landasan filosofis, yuridis dan psikologis. Landasan 
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filosofis penciptaan atmosfer religius di lembaga pendidikan yaitu berangkat 

dari tujuan pendidikan Islam. Dilihat dari tujuan, maka tujuan pendidikan 

Islam adalah  pertama, menyiapkan seseorang dari segi keagamaan. Kedua, 

menyiapkan seseorang dari segi akhlak. Ketiga, menyiapkan seseorang dari 

segi kemasyarakatan atau sosial. Keempat, Menyiapkan seseorang dari segi 

pekerjaan. Kelima, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran dan keenam 

menyiapkan seseorang dari segi kesenian. 

Adapun al- Ghazali mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam 

membentuk insan purna yang pada akhirnya dapat mendekatkan diri kepada 

Allah. Selain itu, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan purna 

untuk memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. 

Berpijak dari pemikiran bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah 

menyiapkan seseorang dari segi keagamaan bahkan membentuk insan purna 

yang kamil, maka diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam sampai menyentuh pada aspek 

afektif dan psikomotorik melalui penciptaan budaya religius di sekolah.
25

 

Landasan yuridis dari penciptaan budaya religius di sekolah adalah 

include pada landasan keberadaan PAI dalam kurikulum sekolah, yaitu UU 

No. 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas, Bab V pasal 21 ayat 1 point a, 

bahwasanya setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak 

mendapatkan pendidikan agama sesuia dengan agama yang dianutnya dan 

diajarkan oleh pendidik yang seagama.  
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Peningkatan iman dan takwa serta akhlak yang mulia juga disebutkan 

dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab X pasal 36 ayat 3, 

bahwasanya kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan 

peningkatan iman dan takwa serta peningkatan akhlak mulia.  

Melalui landasan yuridis tersebut sangatlah jelas bahwa penciptaan  

budaya religius di lembaga pendidikan sangat diperlukan dalam rangka 

mengembangkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Mengingat 

eksistensi pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran 

yang wajib ada di semua jenjang.
26

 

Berlanjut kepada landasan psikologis budaya religius yang tercipta di sekolah. 

Budaya religius di sekolah merupakan budaya yang tercipta dari pembiasaan suasana 

religius yang berlangsung lama dan terus menerus bahkan sampai pada munculnya 

kesadaran dari semua anggota lembaga pendidikan untuk melakukan nilai religius 

itu. Budaya religius merupakan hal yang urgen dan harus diciptakan di sekolah, 

karena sekolah merupakan salah satu lembaga yang mentransformasikan nilai atau 

melakukan pendidikan nilai. Adapun budaya religius merupakan salah satu wahana 

untuk mentransfer nilai kepada peserta didik. Tanpa adanya budaya religius, maka 

pendidik akan kesulitan melakukan transfer nilai kepada peserta didik. Adapun selain 

memudahkan pendidik untuk melakukan transfer nilai terhadap peserta didik, 

budaya religius juga merupakan sarana penyeimbangan kerja antara otak kanan dan 
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otak kiri agar mampu bekerja secara bersama-sama sehingga pada akhirnya memiliki 

perkembangan yang baik.
27

 

Landasan-landasan di atas membuktikan bahwasanya penciptaan 

atmosfer religius di lembaga pendidikan ataupun sekolah merupakan 

sesuatu yang penting dan diperlukan. Landasan baik secara filosofis atau 

yuridis selain menjadi pengingat bahwa penciptaan atmosfer religius 

merupakan hal yang penting, namun juga pada dasarnya cukup untuk 

menjadi patokan dan semangat karena di dalamnya dapat membantu 

mencapai tujuan pendidikan agama Islam.  

Secara singkat setiap landasan yang telah disebutkan sebelumnya 

memiliki poin penting tersendiri. Seperti landasan secara filosofis penting 

karena untuk mempermudah tercapainya tujuan pendidikan. Landasan 

secara yuridis penting untuk membantu dalam mengembangkan 

pembelajran pendidikan agama Islam serta membantu mewujudkan 

peningkatan iman serta akhlak mulia. Adapun landasan secara psikologis 

dapat memberikan mudahan kepada pendidik agama Islam dalam proses 

trnasfer of value, mengingat tugas dari pendidik agama Islam tidak hanya 

sebagai transfer of knowledge tetapi juga sebagai transfer of value. 

 

2. Model-Model Penciptaan Atmosfer Religius di Sekolah 

Model adalah sesuatu yang dianggap benar, tetapi bersifat kondisional, 

oleh karena itu model penciptaan suasana religius sangat dipengaruhi oleh 
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situasi dan kondisi tempat model itu akan diterapkan beserta penerapan 

nilai-nilai yang mendasarinya. 

Berikut terdapat beberapa macam model dari penciptaan atmosfer 

religius yang bisa menjadi contoh, di antaranya : 

1. Model struktural 

Penciptaan suasana religius dengan model struktural, yaitu penciptaan 

suasana religius yang disemangati oleh adanya peraturan-peraturan, 

pembangunan kesan, baik dari dunia luar atas kepemimpinan atau 

kebijakan suatu lembaga pendidikan atau suatu organisasi. Model ini 

biasanya bersifat “top-down”, yakni kegiatan keagamaan dibuat atas 

prakarsa atau intruksi dari pejabat atau pimpinan atasan. 

2. Model formal 

Penciptaan suasana religius model formal, yaitu penciptaan 

suasana religius yang didasari atas pemahaman bahwa pendidikan 

agama adalah upaya manusia untuk mengajarkan masalah-masalah 

kehidupan akhirat saja atau kehidupan ruhani saja, sehingga 

pendidikan agama dihadapkan dengan pendidikan non-keagamaan, 

pendidikan ke-Islam-an dengan non ke-Islam-an, pendidikan Kristen 

dengan pendidikan non-Kristen, demikian seterusnya. Model 

penciptaan suasana religius formal tersebut berimplikasi terhadap 

pengembangan pendidikan agama yang lebih berorientasi pada 

keakhiratan, sedangkan masalah dunia dianggap tidak penting, serta 

menekankan pada pendalaman ilmu-ilmu keagamaan yang 
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merupakan jalan pintas untuk menuju kebahagiaan akhirat, 

sementara sains (ilmu pengetahuan) dianggap terpisah dari agama. 

Model ini biasanya menggunakan cara pendekatan yang bersifat 

kegamaan yang normatif, doktriner, dan absolutis. Peserta didik 

diarahkan untuk menjadi pelaku agama yang loyal, memiliki sikap 

commitment (keperpihakan), dan dedikasi (pengabdian yang tinggi 

terhadap agama yang dipelajarinya). Sementara itu, kajian-kajian 

keilmuan yang bersifat empiris, rasional, analitis-kritis, dianggap 

dapat menggoyahkan iman sehingga perlu ditindih oleh pendekatan 

keagamaan yang bersifat normatif dan doktriner. 

3. Model mekanik 

Model mekanik dalam penciptaan suasana religius adalah 

penciptaan suasana religius yang didasari oleh pemahaman bahwa 

kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang 

sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, 

yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya. 

Masing-masing gerak bagaikan sebuah mesin yang terdiri atas 

beberapa komponen atau elemen-elemen, yang masing-masing 

menjalankan fungsinya sendiri-sendiri, dan antara satu dengan yang 

lainnya bisa saling berkonsultasi atau tidak dapat berkonsultasi. 

Model mekanik tersebut berimplikasi terhadap pengembangan 

pendidikan agama yang lebih menonjolkan fungsi moral dan 

spiritual atau dimensi afektif daripada kognitif dan psikomotor. 

Artinya dimensi kognitif dan psikomotor diarahkan untuk pembinaan 
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afektif (moral dan spiritual), yang berbeda dengan mata pelajaran 

lainnya (kegiatan dan kajian-kajian keagamaan hanya untuk 

pendalaman agama serta kegiatan spiritual). 

4. Model organik 

Penciptaan suasana religius dengan model organik, yaitu penciptaan 

suasana religius yang disemangati oleh adanya pandangan bahwa 

pendidikan agama adalah kesatuan atau sebagai sistem (yang terdiri atas 

komponen-komponen) yang rumit yang berusaha mengembangkan 

pandangan atau semangat hidup agamis, yang dimanifestasikan dalam 

sikap hidup dan keterampilan hidup yang religius. 

Model penciptaan suasana religius organik tersebut berimplikasi terhadap 

pengembangan pendidikan agama yang dibangun dari fundamental doctrins 

dan fundamentas values yang tertuang dan terkandung dalam Al-Quran dan 

Al-Sunnah sebagai sumber pokok. Kemudian bersedia dan mau menerima 

kontribusi pemikiran dari para ahli serta mempertimbangkan konteks 

historisitasnya. Oleh karena itu, nilai-nilai Ilahi/ agama/ wahyu didudukkan 

sebagai sumber konsultasi yang bijak, sementara aspek-aspek kehidupan 

lainnya didudukkan sebagai nilai-nilai insani yang mempunyai relasi 

horizontal-linier dengan nilai Ilahi/agama.
28

 

Menurut Muhaimin, penciptaan suasana religius sangat dipengaruhi 

oleh situasi dan kondisi tempat model itu akan diterapkan beserta 

penerapan nilai-nilai yang mendasarinya. 
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Pertama, penciptaan budaya religius yang bersifat vertikal dapat 

diwujudkan dalam bentuk meningkatkan hubungan dengan Allah SWT 

melalui peningkatan secara kuantitas maupun kualitas kegiatan-kegiatan 

keagamaan di sekolah yang bersifat ubudiyah, yaitu: shalat berjamaah, 

puasa Senin Kamis, khatam al-Quran, do’a bersama dan lain-lain. 

Kedua, penciptaan budaya religius yang bersifat horizontal yaitu 

lebih mendudukkan sekolah sebagai institusi sosial religius, yang jika 

dilihat dari struktur hubungan antar manusia, yang dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga hubungan yaitu (1) hubungan atasan- 

bawahan, (2) hubungan profesional, (3) hubungan sederajat atau 

sukarela yang didasarkan pada nilai religius, seperti: persaudaraan, 

kedermawanan, kejujuran, saling menghormati dan sebagainya.
29

 

Model-model bagaimanapun pada dasarnya memiliki khas tersendiri 

namun tidak ada salahnya jika suatu lembaga pendidikan yang ingin 

menciptakan atmosfer religius dengan cara menggabungkan berbagai 

macam model-model yang telah disebutkan sebelumnya. Jika sekolah 

menggabungkan model-model tersebut, semisal model struktural yang 

dengan adanya peraturan-peraturan, dibantu dengan model formal yang 

menggunakan pendekatan bersifat keagamaan sehingga nantinya peserta 

didik menjadi sosok yang loyal, lalu dengan model mekanik yang 

menonjolkan fungsi moral dan spiritualnya, serta model organik yang 

memiliki pengembangan pendidikan agama yang dibangun atas dasar 

dalam Al-Quran dan sunnah sebagai sumbernya. Keseluruhan model 
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tersebut jika digabungkan menjadi satu kesatuan di suatu lembaga 

pendidikan maka akan tercipta kesempurnaan dari atmosfer religius, sebab 

dari peraturan, pendekatan dan dasar yang jelas telah termuat dalam 

berbagai model tersebut. 

 

3. Pentingnya Atmosfer Religius di Lembaga Pendidikan 

Latar belakang kehidupan yang agamis tentu saja bisa mempengaruhi 

perilaku keagamaan setiap peserta didik. Bila dalam keluarga nilai-nilai 

keagamaan tidak dikondisikan dengan baik, maka bisa dipastikan anak-anak 

tidak akan terbiasa dengan aktivitas yang bernuansa keagamaan.
30

 

Kecenderungan pergeseran nilai-nilai spiritual bukan saja menjadi 

persoalan dalam kehidupan keluarga, melainkan juga menjadi potret buram 

dunia pendidikan yang belum mampu mengaktualisasikan penghayatan 

agama dalam setiap pribadi anak. Sebagai contoh, dalam praktik pendidikan 

di Indonesia belum menempatkan agama sebagai bagian penting dalam 

membangun kepribadian anak. Agama cenderung berada pada tingkatan 

hafalan dan keterampilan, sedangkan sikap dan nilai spiritual sama sekali 

tidak tersentuh dalam jiwa dan watak anak didik.
31

 

Berdasarkan contoh praktik pendidikan yang terjadi di Indonesia, dimana 

agama yang hanya cenderung pada hafalan dan keterampilan, maka hal ini 

tidak dapat dibiarkan terus-menerus terjadi. Dikatakan seperti itu karena 

ketika dalam bermasyarakat tidak hanya diperlukan hafalan dan 
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keterampilan, namun juga sikap yang baik dan disertai dengan nilai-nilai 

spiritual. Hal itu pula agar orang di sekitar juga merasa nyaman serta secara 

tidak langsung menebarkan kebaikan melalui contoh langsung.  

Sikap yang baik pastinya kembali pada landasan yang telah diajarkan oleh 

agama. Oleh karenanya praktik pendidikan di Indonesia mengenai agama sudah 

seharusnya berubah agar menyentuh aspek lain yang juga penting seperti salah 

satunya ialah sikap yang baik dan mulia. Ketika hendak mengajak orang lain 

pada kebaikan juga akan menjadi lebih mudah jika dilakukan dengan contoh 

terlebih dahulu, bahkan tanpa adanya suruhan ataupun ajakan kebiasaan 

bersikap baik dan mulia akan menular dengan sendirinya. 

Dilihat dari esensi seperti yang terlihat dari kurikulum pendidikan agama, 

tampaknya agama lebih mengajarkan pada dasar-dasar agama saja, 

sementara akhlak atau kandungan nilai-nilai kebaikan belum sepenuhnya 

disampaikan.
32

 Hal ini menjadi suatu semangat dan pengingat bagi pihak 

lembaga pendidikan bahwa penciptaan atmosfer religius penting untuk 

diwujudkan. Penting untuk diwujudkan disini bermaksud tidak hanya 

memberikan keuntungan pada peserta didik, tetapi juga untuk seluruh pihak 

sekolah. Pentingnya atmosfer religius di sekolah bagi peserta didik yaitu: 

1. Pentingnya pendidikan berbasis religius bagi peserta didik di sekolah harus 

menjadi komitmen bersama bagi semua pihak, terutama orang tua, pendidik, 

stakeholder pendidikan, dan pemerintah dalam mendorong iklim dan 
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suasana belajar yang menyenangkan dan tidak menimbulkan tekanan 

psikologis yang dapat berujung pada sikap agresif maupun represif.
33

 

2. Beberapa diantara keuntungan dan pentingnya atmosfer dan budaya 

religius di sekolah bagi peserta didik yaitu membantu peserta didik 

mengenal lebih dalam kehidupan sesuai dengan ajaran agama, membantu 

mempraktekkan dan melengkapi kurikulum pendidikan agama Islam, serta 

mensukseskan visi dan misi yang terdapat di sekolah. 

3. Eksistensi pendidikan agama yang diajarkan di sekolah setidaknya 

menjadi harapan akan terbangunnya semangat religiusitas yang terdapat 

dalam pribadi peserta didik. Namun lembaga pendidikan seringkali 

kewalahan dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan agama 

yang diajarkan agar bisa menyentuh hati nurani peserta didik.
34

 

Kecenderungan pendidikan agama dalam lingkungan sekolah hanya 

menekankan pada aspek pengukuran nilai watak yang terbingkai dalam 

pikiran dan otak setiap peserta didik, sementara aspek batiniah yang 

mencakup kepekaan terhadap lingkungan, sikap empati, dan kepedulian 

sosial kurang diperhatikan.
35

 

Kecenderungan yang terjadi tersebut jika dibiarkan terus-menerus tidak 

akan memberikan kemajuan bagi sekolah, karena ada aspek yang tidak 

tersentuh yaitu aspek batiniah, yang pada dasarnya aspek batiniah itulah 

kemudian sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang. Aspek batiniah 
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jika telah tersentuh maka akan memberikan kemudahan untuh kemudian 

menyentuh aspek lain, karena batin ataupun jiwa dari peserta didik yang 

telah terlatih. 

Adapun pentingnya penciptaan atmosfer religius di lembaga pendidikan 

bagi pihak sekolah yaitu: 

1. Data yang ditemukan menyatakan bahwa budaya religius mampu 

membentuk lingkungan belajar yang kondusif karena terjadi interaksi 

yang erat antara semua elemen pendidikan di suatu lembaga 

pendidikan. Budaya religius yang tercipta juga memberikan dampak 

bagi elemen pendidikan, yaitu meningkatnya motivasi, baik pendidik 

maupun peserta didik karena ketenangan yang di rasakan dalam hati.
36

 

2. Keuntungan-keuntungan dan dampak positif yang didapatkan dari 

tercipta atmosfer religius tentunya menjadi suatu pertimbangan bagi 

sekolah. Mengingat hal tersebut sangatlah penting karena ketika kebaikan 

dari atmosfer religius itu akan berbalik kepada kebaikan sekolah. Terlebih 

melalui data yang disebutkan sebelumnya bahwa budaya religius akan 

menjadikan meningkatnya motivasi tidak hanya untuk pendidik namun 

juga peserta didik, maka semangat untuk mengajar dan belajar juga 

meningkat dan menjadi lebih mudah. 

Keuntungan ataupun kepentingan yang didapatkan bagi peserta didik 

dan pihak sekolah seperti yang telah disebutkan di atas cukup untuk 

menjadi pertimbangan bagi pihak sekolah agar menciptakan atmosfer 
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religius di sekolah. Apabila dampak positif telah dirasakan, maka 

kemajuan yang positif pula akan dirasakan oleh sekolah. Terlebih pada 

kenyamanan berada di lingkungan sekolah maupun pada proses belajar-

mengajar. 

4. Sikap Remaja Terhadap Agama 

Sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan dapat dikatakan 

sangat bergantung pada kebiasaan masa kecil dan lingkungan agama yang 

kemudian mempengaruhi besar atau kecil minat mereka terhadap masalah 

keagamaan. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi sikap remaja terhadap 

masalah keagamaan adalah: (a) pertumbuhan pikiran dan mental, (b) 

perkembangan perasaan, (c) pertimbangan sosial, (d) perkembangan moral. 

Berdasarkan faktor-faktor di atas, Zakiah (1970:92) membagi sikap 

remaja terhadap masalah keagamaan sebagai berikut: 

1. Percaya turut-turutan 

Kepercayaan turut-turutan biasanya terjadi apabila orang tuanya 

memberikan didikan agama dengan cara yang menyenangkan, jauh dari 

pengalaman-pengalaman pahit di waktu kecil, dan di masa remaja juga 

tidak mengalami peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang menggoncangkan 

jiwanya, sehingga cara kekanak-kanakan dalam beragama itu pun terus 

berjalan dan berkelanjutan, dan tak perlu ditinjau ulang. Namun ketika dalam 

usia remaja mereka menghadapi peristiwa-peristiwa yang mendorongnya 

untuk meneliti kembali pengalaman-pengalamannya di waktu kecil, ketika itu 
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kesadarannya akan timbul, sehingga terlihat dalam dirinya semangat 

keagamaan yang tinggi, atau mungkin ragu-ragu bahkan anti agama.  

Percaya turut-turutan ini biasanya tak lama dan pada umumnya 

hanya pada masa-masa remaja pertama, yaitu umur 13- 16 tahun. 

Setelah itu, biasanya akan terjadi perkembangan ke arah jiwa yang lebih 

kritis dan lebih sadar. 

2. Percaya dengan kesadaran 

Kesadaran atau semangat keagamaan pada masa remaja dimulai dengan 

kecenderungannya untuk meninjau dan meneliti ulang cara anak beragama 

di masa kecil dulu. Kepercayaan tanpa pengertian yang diterimanya semasa 

kecil tak memuaskan lagi. Kepatuhan dan ketundukannya kepada ajaran 

tanpa komentar atau alasan tak lagi menggembirakannya. Jika anak 

misalnya dilarang melakukan sesuatu karena norma agama, anak akan 

merasa tak puas kalau alasannya hanya dengan dalil-dalil dan hukum-

hukum mutlak yang diambil dari ayat-ayat kitab suci atau hadis-hadis nabi. 

Meraka ingin menjadikan agama sebagai suatu lapangan baru untuk 

membuktikan pribadinya. Oleh karena itu, anak tak mau lagi beragama 

sekedar ikut-ikutan saja. Biasanya, semangat keagamaan seperti itu tidak 

terjadi sebelum umur 17 atau 18 tahun.  

3. Percaya, tetapi agak ragu-ragu (bimbang) 

Masa remaja akhir adalah masa keyakinan beragama lebih dikuasai 

oleh pikirannya. Hal ini berbeda dengan masa permulaan remaja, ketika 

perasaannya lebih menguasai keyakinan agamanya. Ketika pikiran yang 
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lebih menguasai, maka pada masa remaja akhirnya tentu saja banyak 

ajaran agama yang kembali diteliti atau dikritik. Terutama apabila 

pendidikan agama yang diterimanya semasa kecil lebih bersifat otoriter, 

paksaan orang tua, atau karena takut akan kehilangan kasih sayang 

orang tua. 

Kebimbangan remaja terhadap agama itu tak sama antara satu 

dengan lainnya, sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Ada 

yang mengalami kebimbangan ringan, yang dengan cepat dapat diatasi 

dan ada yang sangat berat sampai membawanya untuk berubah agama. 

Kebimbangan dan kegoncangan keyakinan yang terjadi sesudah 

perkembangan kecerdasan tak dapat dipandang sebagai suatu kejadian 

yang berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan segala pengalaman dan 

proses pendidikan yang dilaluinya sejak kecil. Hal ini dikarenakan 

pengalaman-pengalaman itu ikut membina kepribadiannya. 

4. Tak percaya sama sekali, atau cenderung pada atheis. 

Ketidakpercayaan sama sekali kepada Tuhan tida terjadi sebelum 

umur 20 tahun. Mungkin saja, terjadi pengakuan dari seorang remaja 

bahwa dirinya ateis, tetapi ketika dianalisis, dibalik keingkarannya itu, 

tersembunyi kepercayaan kepada Tuhan. Hal seperti inilah kebanyakan 

remaja di bawah umur 20 tahu mengaku atau menyangka bahwa dirinya 

tidak percaya kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya pengakuan tersebut 

hanyalah protes atau ketidakpuasaan terhadap Tuhan. 
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Perkembangan remaja ke arah ateisme sebenarnya telah berakar atau 

timbul sejak kecil. Ketika seorang anak merasa tertekan oleh kekuasaan atau 

kezaliman orangtua, sejak itulah tertanam dalam dirinya sikap menentang 

terhadap kekuasaan orangtua, dan pada gilirannya terhadap kekuasaan 

siapapun. Ketika mencapai usia remaja, tantangan tersebut menamppakkan 

diri dalam bentuk penentangan terhadap Tuhan, bahkan terhadap wujud-

Nya.
37

 

Ketika penciptaan atmosfer ingin di wujudkan maka hal yang tidak boleh 

dilupakan ialah memahami bagaimana sikap remaja terhadap agama. 

Beberapa sikap remaja terhadap masalah keagamaan seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya harus menjadi suatu pertimbangan bagaimana 

menciptakan atmosfer religius di sekolah agar sesuai dengan keadaan dan 

kondisi remaja terhadap agama.  
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