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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan upaya untuk membuat peserta didik dapat 

belajar, butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar dan tertarik untuk terus 

menerus belajar. Dalam pembelajaran, titik tekannya adalah membangun dan 

mengupayakan keaktifan anak didik. Keaktifan anak didik tersebut, diharapkan 

mereka dapat memperoleh hasil lebih maksimal dari proses pembelajaran yang 

dilakukan.1  

Sistem pembelajaran yang cenderung menggunakan pendekatan birokratik, 

bukan pendekatan pedagogik, menyebabkan ada kecendrungan para peserta didik 

datang ke sekolah merasa terintimidasi oleh sekolah. Mereka merasa terintimidasi 

dalam kegiatan belajar, sebagai konsekuensi logisnya mereka selalu merasa tidak 

mampu belajar dan belajar menjadi kurang menyenangkan. Agar tidak tidak 

berlanjut, maka sekolah sebaiknya melakukan beberapa pergeseran paradigma 

pembelajaran yaitu perubahan-perubahan dalam kerangka berfikir pendidik dan 

tenaga kependidikan lainnya, para peserta didiknya, dan juga orang tua peserta 

didik. Desakan dan pengaruh segala aspek di atas hendaknya dalam proses 

pembelajaran pun kita mesti berubah. Peserta didik ditempatkan sebagai subjek 

belajar, sebagai pelaku belajar aktif dan bukannya sebagai objek dalam belajar. 

Pembelajaran sebagai sebuah proses sangat dipengaruhi oleh peranan guru, 

                                                             
1Ngainun Naim dan Achmad Patoni, Materi Penyusunan Desain Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (MPDP-PAI), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 65 
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artinya, guru yang akan menentukan apakah proses pembelajaran yang dilakukan 

akan membawa hasil secara maksimal sebagaimana diharapkan, ataukah tidak. 

 Salah satu aspek penting yang menentukan terhadap keberhasilan 

pembelajaran adalah kompetensi guru. Peningkatan prestasi bukanlah tugas yang 

ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup 

berbagai persoalan yang rumit dan kompleks, baik yang menyangkut 

perencanaan, pendanaan, maupun efisien dan efektifitas penyelenggaraan sistem 

sekolah, peningkatan mutu pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan 

yang lebih baik.2  

 Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak 

dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa 

manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, 

efektif dan efisien. Konsep tersebut berlaku di sekolah yang memerlukan 

manajemen yang efektif dan efisien. Manajemen pendidikan merupakan alternatif 

strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan, hasil penelitian Balitbangdikbud 

pada Tahun 1991, menunjukkan bahwa manajemen merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi mutu pendidikan. Manajemen sekolah secara langsung akan 

mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya kurikulum, berbagai peralatan 

belajar, waktu mengajar, dan proses pembelajaran. Dengan demikian, upaya 

peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dengan pembenahan manajemen 

sekolah, disamping peningkatan mutu guru dan pengembangan sumber 

                                                             
2E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Strategi dan Implementasi, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2007), h. 21 
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pendidikan.3 Agar semua unsur terlibat dalam proses pembelajaran dapat 

bersinergi diperlukan manajemen untuk mengelola, mengatur dan menata semua 

unsur pembelajaran, dengan kata lain manajemen pembelajaran.  

Stoner mengemukakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian anggota organisasi dan 

penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien.4 Pembelajaran berasal dari kata “instruction” 

yang berarti “pengajaran” menurut E. Mulyasa. Pembelajaran pada hakikatnya 

merupupakan interaksi peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi 

perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pembelajaran merupakan proses yang 

diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan peserta didik dalam belajar, 

bagaimana memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan dan sikap.5  

Manajemen pembelajaran diartikan sebagai usaha dan tindakan kepala 

sekolah sebagai pemimpin instruksional di sekolah dan usaha maupun tindakan 

guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas dilaksanakan sedemikian rupa 

untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan program sekolah dan juga 

pembelajaran. Artinya manajemen pembelajaran di sekolah merupakan 

pengelolaan pada beberapa unit pekerjaan oleh personel yang diberi wewenang 

untuk itu yang muaranya pada suksesnya program pembelajaran.6 

                                                             
3Ibid., h. 22 
4Sufyarma, Kapita Selekta Manajemen Pendidikan, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), h. 

188-189. 
5E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 

100 
6Saiful Sagala, Konsep dan Wacana Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 140 
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 Manajemen pembelajaran merupakan tugas yang dilakukan oleh seorang 

guru meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Begitu 

pentingnya proses pembelajaran dalam peningkatan mutu pendidikan maka proses 

pembelajaran harus dilaksanakan dengan baik dan manajemen pembelajaran dapat 

dicapai jika fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dapat 

diimplementasikan dengan baik dan benar program pembelajaran.  

Sebagai seorang manajer yang mengelola pembelajaran, seorang guru 

(pendidik) mempunyai peran yang sangat strategis dalam mencapai tujuan yang 

telah direncanakan. Ibarat sebuah kapal, maka guru adalah nahkoda kapal 

tersebut, yang mengarahkan kemana kapal itu akan berlabuh. Dalam proses 

manajemen (pengelolaan), guru terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan 

oleh seorang manajer.  

Untuk memahami materi perencanaan pengajaran atau pembelajaran, 

maka guru lebih dahulu harus memahami apa itu manajemen, karena perencanaan 

merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen. Sebagaimana pendapat Hadi 

Handoko, bahwa manajemen adalah “proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna 

sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan.7 

Konsep manajemen tersebut jika diterjemahkan dalam kegiatan 

pembelajaran, maka manajemen pembelajaran diartikan sebagai usaha maupun 

tindakan guru sebagai pemimpin pembelajaran dikelas dilaksanakan sedemikian 

                                                             
7Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 8 
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rupa untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan program sekolah dan 

juga pembelajaran. Artinya manajemen pembelajaran di sekolah merupakan 

pengelolaan pada beberapa unit pekerjaan oleh personal yang diberi wewenang 

untuk itu muaranya pada suksesnya program pembelajaran. Dengan demikian 

keefektifan manajemen pembelajaran dapat dicapai jika fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dapat diimplementasikan dengan 

baik dan benar dalam program pembelajaran.8 

Sekolah menghasilkan lulusan yang bermutu tentunya melalui proses 

pendidikan yang bermutu pula. Proses pendidikan yang bermutu harus didukung 

oleh personalia, seperti administrator, guru, konselor, dan tata usaha yang bermutu 

dan profesional. Hal tersebut didukung pula oleh sarana dan prasarana pendidikan, 

fasilitas, media serta sumber belajar yang memadai, baik mutu maupun 

jumlahnya, dan biaya yang mencukupi, manajemen yang tepat serta lingkungan 

yang mendukung.9  

Suatu sekolah dapat dikatakan bermutu tinggi jika prestasi sekolah 

khususnya prestasi belajar peserta anak didik, menunjukkan pencapaian yang 

tinggi dalam hasil kemampuan akademik, yaitu nilai ujian seperti Ujian Akhir 

Nasional (UAN) dan Ujian Akhir Sekolah (UAS).10 Mutu sekolah diukur dari 

output pendidikan yang meliputi efektifitas, produktifitas, efesiensi, inovasi, 

kualitas kehidupan kerja dan moral kerja. Prestasi terkait dengan mutu sekolah, 

                                                             
8Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 140-

141 
9Nana Sudjana, Penilaian Hasil Prosess Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), h. 6 
10Jamaludin Idris, Analisis Kritis Mutu Pendidikan, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), h. 

53 
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dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika 

prestasi sekolah khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang 

tinggi dalam: prestasi akademik berupa nilai ulangan nasional (UN), karya ilmiah, 

lomba akademik, dan prestasi non akademik.56 

 Penelitian pendahuluan (prelimary research) penelitian ini dilakukan di 

SD IT Baitul Jannah yang beralamat di Jl. Pramuka No.43 Kemiling Permai 

Bandar Lampung. SD tersebut merupakan salah satu jenjang pendidikan yang 

berada di bawah naungan Yayasan Baitul yang dipimpin oleh Ketua Yayasan 

yaitu Ir. Sugirianto, M.M. Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang 

keagamaan, sosial, dan kemanusiaan.11  

 Ada beberapa hal yang peneliti temukan saat melakukan penelitian 

pendahuluan di SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung. (a) Minat orang tua 

menyekolahkan anaknya; (b) Manajemen pembelajaran; (c) Prestasi belajar; dan 

(d) Sarana-Prasarana SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung. 

 Sejak didirikan, minat orang tua cukup besar menyekolahkan anaknya di 

SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 

tahun 2010 sampai dengan sekarang, telah mengalami banyak sekali kemajuan. 

Pada tahun pertama (2009/2010) jumlah siswa SD IT Baitul Jannah hanyalah satu 

kelas dengan jumlah siswa baru 16 Siswa (sekarang kelas 4) dengan jumlah guru 

5 orang. Di tahun kedua (2010/2011) menerima siswa baru sebanyak lima kelas 

dengan jumlah siswa baru 138 siswa (sekarang kelas 3) dengan jumlah guru 

adalah 27 Guru. Ditahun ketiga (2011/2012) menerima siswa baru sebanyak 
                                                             

56Umaidi, Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah, (Depdikbud, Jakarta, 1994), 
h. 4 

11Dokumtasi Profil Yayasan Baitul Jannah Bandar Lampung. 
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delapan kelas dengan jumlah siswa baru 216 siswa (sekarang kelas 2) dengan 

jumlah guru adalah 62 Guru. Ditahun keempat (2012/2013) menerima siswa baru 

sebanyak dua belas kelas dengan jumlah siswa baru 324 siswa dengan jumlah 

guru 85 Guru. Sehingga sekarang ada 28 kelas dengan jumlah siswa 725 siswa.12 

 
Tabel 1 

DATA SISWA DAN ROMBONGAN BELAJAR 2015/2016 
 

NO TINGKAT/ 
KELAS 

DATA SISWA 2015/2016 
ROMBEL JUMLAH SISWA 

1. I 11 308 
2. II 10 280 
3 III 10 280 
4. IV 11 308 
5. V 7 196 
6. VI 5 140 

JUMLAH 54 1512 

Sumber: Dokumentasi SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung TP. 2014/2015 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SD IT Baitul Jannah Bandar 

Lampung bahwa adanya peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran yang 

dimiliki oleh SD IT, baik dari bantuan pemerintah mapun dari orang tua siswa. 

Beliau menjelaskan bahwa setiap tahun adanya penambahan gedung belajar. 

Misalnya pada Tahun Pelajaran 2013/2014 adanya penambahan ruangan belajar 

10 lokal. Pada Tahun Pelajaran 2014/2015 adanya penambahan ruangan kelas 

juga sekitar 11 kelas dari Yayasan Baitul Jannah. Pada Tahun Pelajaran 

2015/2016 adanya penemabahan gedung belajar 10 lokal, 30 unit komputer, 

penambahan buku-buku di perpustakan, perlengkapan intrakurikuler berupa alat 

peraga pembelajaran, perlengkapan kokurikuler berupa ruang seni, dan 

                                                             
12Dokumentasi Profil Yayasan Baitul Jannah Bandar Lampung 
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ekstrakurikuler berupa alat-alat pramuka. hasil observasi penulis, setiap Tahun 

Pelajaran memang selalu mengalami peningkatan sarana pembelajaran, baik 

dalam bentuk belajar, alat-alat bantu kegiatan pembelajaran dan lain-lain.13 

Berdasarkan observasi, terlihat bahwa dalam melaksanakan tugasnya, 

guru-guru SD IT Baitul Jannah sebagai seorang pendidik, membuat perencanaan 

pembelajaran berupa perangkat pembelajaran sebagai acuan tuntasnya materi 

yang tertuang dalam silabus dan RPP. Untuk melengkapi bahan ajar, materi yang 

diberikan kepada peserta didik juga diambil dari buku Lembar Kerja Peserta didik 

(LKS).14  

Pada tingkat pengorganisasaian pembelajaran, SD IT Baitul Jannah Bandar 

Lampung menempatkan dua (2) orang guru pada tiap-tiap kelas dan jumlah siswa 

28 orang per kelas. Dalam mempersiapkan pembelajaran, guru menyediakan 

fasilitas perlengkapan dan personal yang diperlukan untuk menyusun suatu 

kerangka atau frame yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana 

pembelajaran. Kemudian mengelompokkan komponen pembelajaran yang 

diperlukan, dan mengelola kelas dengan menggunakan tekhnik serta metode.15  

Proses penggerakan pembelajaran yang dilakukan guru adalah dengan 

menciptakan proses pembelajaran secara kondusif dengan suasana yang edukatif 

agar peserta didik dapat melaksanakan tugas belajar dengan antusias dan optimal. 

Dengan melibatkan aktivitas peserta didik melalui pendekatan dan metode 

                                                             
13Taufik Umar, Kepala SDIT Baitul Jannah Bandar Lampung, Wawancara, 29 September 

2015 
14Observasi Proses Pembelajaran di SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung 
15Observasi Proses Pembelajaran di SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung 
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pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran yang sedang disajikan. Salah 

satunya dengan menggunakan media LCD Proyektor.16  

Pengawasan pembelajaran yang diterapkan yaitu dengan melakukan 

pengawasan terhadap program yang ditentukan. Pengawasan ini dilakukan dengan 

mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi informasi kegiatan belajar 

peserta didik. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran baik secara 

penugasan maupun portofolio.17 Sehingga, kesimpulan peneliti sementara bahwa 

manajemen pembelajaran yang diterapkan oleh guru SD IT Baitul Jannah Bandar 

Lampung sudah baik.  

Adapun data awal tentang Prestasi belajar, maka dapat dilihat pada 

prestasi akademik siswa di SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung berdasarkan 

hasil Ujian Sekolah berikut. 

Tabel 2 
PRESTASI AKADEMIK UJIAN SEKOLAH 

 

NO TAHUN PELAJARAN JUMLAH SISWA PERSENTASE 
KELULUSAN 

1. Tahun Pelajaran 2013/2014 18 100% 

2. Tahun Pelajaran 2014/2015 39 100% 

Sumber: Dokumentasi SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung  

 

 Dari tabel di atas diketahui bahwa dari Tahun Pelajaran 2013/2014 sampai 

Tahun Pelajaran 2014/ 2015, persentase kelulusan siswa di SD IT Baitul Jannah 

Bandar Lampung yang mengikuti Ujian Sekolah 100%. Artinya secara prestasi 

                                                             
16Observasi Proses Pembelajaran di SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung 
17Observasi Proses Pembelajaran di SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung 
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belajar secara akademik siswa di SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung sudah 

baik. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Penulis mengidentifikasikan bahwa terdapat permasalahan yang relevan 

dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

a) Meskipun SD IT Baitul Jannah baru didirikan beberapa tahun lalu, 

namun minat orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah ini semakin 

meningkat 

b) Meskipun baru meluluskan alumni dua tahun belakangan ini, namun 

prestasi belajar SD IT Baitul Jannah sudah cukup baik. 

c) Manajemen pembelajaran yang diterapkan oleh guru di SD IT Baitul 

Jannah belum maksimal, namun tingkat kelulusan siswa (2013-2015) 

seratus persen. 

d) Meskipun manajemen pembelajaran yang diterapkan oleh guru di SD IT 

Baitul Jannah belum maksimal, namun prestasi belajarnya sudah cukup 

baik. 

2. Pembatasan Masalah 

Guna memperoleh ruang lingkup penelitian yang lebih jelas dan 

menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda, mengingat penelitian ini 

bermaksud untuk mengkaji tentang implementasi manajemen pembelajaran dan 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, maka tidak bisa tidak akan bersentuhan 
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dengan pelaku utamanya, yakni guru itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, 

maka penulis memfokuskan penelitiannya pada: Implementasi manajemen 

pembelajaran dan prestasi belajar.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka yang menjadi inti permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Implementasi Manajemen 

Pembelajaran dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa SD IT Baitul Jannah 

Bandar Lampung? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 

secara mendalam Implementasi Manajemen Pembelajaran dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

keilmuan dan memperluas wacana serta dapat dijadikan wawasan ilmu 

pengetahuan dalam kaitannya dengan implementasi manajemen pembelajaran 

dalam meningkatkan prestasi belajar. 

Secara praktis sebagai bahan acuan dalam membuat pedoman dalam upaya 

untuk memberikan acuan yang jelas tentang implementasi manajemen 

pembelajaran dalam meningkatkan prestasi belajar. Kemudian penelitian ini 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan manajemen pendidikan dalam 
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peningkatan mutu pendidikan. 

E. Kerangka Pikir 

1. Implementasi Manajemen Pembelajaran 

Manajemen pembelajaran merupakan kegiatan mengelola proses 

pembelajaran, sehingga manajemen pembelajaran merupakan salah satu bagian 

dari serangkaian kegiatan dalam manajemen pendidikan. Dalam manajemen 

pembelajaran, yang bertindak sebagai manajer adalah guru atau pendidik. 

Sehingga dengan demikian, pendidik memiliki wewenang dan tanggung jawab 

untuk melakukan beberapa langkah kegiatan manajemen yang meliputi 

merencanakan pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, mengendalikan 

(mengarahkan) serta mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan.  

Dalam proses Pembelajaran perencanaan dimulai dari penetapan tujuan 

yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, 

kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan tersebut. 18  

Proses belajar mengajar merupakan interaksi yang dilakukan antara guru 

dengan peserta didik dan sumber belajar pada suatau lingkungan belajar. Proses 

pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar 

terlaksana secara efektif dan efisien.19 Selain itu, Syaiful Sagala menyebutkan 

                                                             
18Ratna Willis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Gelotra Aksara 

Pratama, 2006), h.72. 
19Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 4 
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empat fungsi manajemen pembelajaran, yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, 

Penggerakkan, dan Pengawasan.20 

 

a) Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan 

pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang 

hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Dalam proses Pembelajaran 

perencanaan dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis 

kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah 

yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pembelajaran 

hendaknya dibuat secara tertulis. Hal ini dilakukan agar guru dapat menilai diri 

sendiri selama melaksanakan pembelajaran. Atas dasar penilaian itu guru dapat 

mengadakan koreksi atas hasil kerjanya, dengan tujuan agar dapat melaksanakan 

tugas sebagai guru dan pendidik makin lama makin meningkat.21 Setiap 

perencanaan minimal harus memiliki empat unsur sebagai berikut : 

1) Adanya tujuan yang ingin diperoleh 

2) Terdapat strategi dalam mencapai tujuan 

3) Memiliki sumber daya yang sesuai dengan tujuan 

4) Implementasi setiap keputusan.22 

                                                             
 20Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 140-
141 

21Ratna Willis Dahar, Op. Cit., h.72 
22Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 

2011), h. 24 



14 

Perencanaan pembelajaran dimaksudkan untuk agar dapat dicapai 

perbaikan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar guru dapat menilai diri sendiri 

selama melaksanakan pembelajaran. Atas dasar penilaian itu guru dapat 

mengadakan koreksi atas hasil kerjanya, dengan tujuan agar dapat melaksanakan 

tugas sebagai guru dan pendidik makin lama makin meningkat.23  

b) Pengorganisasian (organizing) 

Pengorganisasian adalah suatu mekanisme atau suatu struktur, yang dengan 

struktur itu semua subyek, perangkat lunak dan perangkat keras yang semuanya 

dapat bekerja secara efektif, dan dapat dimanfaatkan menurut fungsi dan 

porposinya masing-masing. Pengorganisasian merupakan fase kedua setelah 

perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pengorganisasian terjadi karena 

pekerjaan yang perlu dilaksanakan itu terlalu berat untuk ditangani oleh satu 

orang saja. Dengan demikian diperlukan tenaga-tenaga bantuan dan terbentuklah 

suatu kelompok kerja yang efektif.  

c) Penggerakkan (actuating) 

 Dalam konteks pembelajaran di kelas penggerakkan dilakukan oleh guru 

sebagai pimpinan dan guru sebagai penanggungjawab pembelajaran mempunyai 

peran yang sangat penting dalam menggerakkan orang-orang yang terlibat dalam 

melaksanakan program belajar dan mengajar pada institusi sekolah. Dengan 

demikian penggerakkan juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan dan 

kepemimpinan bagi sekolah maupun dalam kegiatan pembelajaran.  

                                                             
23Ratna Willis Dahar, Loc. Cit. 
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 Penggerakan dalam proses pembelajaran dilakukan oleh pendidik dengan 

suasana edukatif agar peserta didik dapat melaksanakan tugas belajar dengan 

penuh antusias, dan mengoptimalkan kemampuan belajarnya dengan baik. Peran 

guru sangat penting dalam menggerakkan dan memotivasi para peserta didiknya 

melakukan aktivitas belajar baik itu dilakukan di kelas, di laboratorium, di 

perpustakaan, praktek lapangan kerja dan tempat lain yang memungkinkan para 

peserta didik melakukan kegiatan belajar.24 

d) Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan 

operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Pada kegiatan mengevaluasi pembelajaran, 

pendidik melakukan penilaian (evaluasi) terhadap pembelajaran yang telah 

berlangsung. Dalam kegiatan menilai itulah pendidik dapat menemukan 

bagaimana proses berlangsungnya pembelajaran serta sejauh mana tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Sehingga kemudian dapat menemukan berbagai 

upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran berikutnya. Melalui kegiatan 

mengevaluasi pembelajaran ini kemudian dapat dilakukan upaya perbaikan 

pembelajaran.  

2. Prestasi Belajar 

                                                             
24Syaiful Sagala, Op Cit., h. 145 
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Prestasi belajar Siswa adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah 

dilakukan/dikerjakan,25 sedangkan menurut Tu’u prestasi belajar adalah 

penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan 

oleh guru.26 Menurut Sukmadinata, “Prestasi belajar adalah realisasi atau 

pemekaran dari kecakapa-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki 

seseorang”.27 

Prestasi belajar kemampuan seorang dalam pencapaian berfikir yang 

tinggi. Prestasi belajar harus memiliki tiga aspek, yaitu kognitif, affektif dan 

psikomotor. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai sebaik-baiknya pada 

seorang anak dalam pendidikan baik yang dikerjakan atau bidang keilmuan. 

Prestasi belajar dari siswa adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa yang didapat 

dari proses pembelajaran. Prestasi belajar adalah hasil pencapaian maksimal 

menurut kemampuan anak pada waktu tertentu terhadap sesuatu yang dikerjakan, 

dipelajari, difahami dan diterapkan. Prestasi belajar banyak diartikan sebagai 

seberapa jauh hasil yang telah dicapai siswa dalam penguasaan tugas-tugas atau 

materi pelajaran yang diterima dalam jangka waktu tertentu. Prestasi belajar pada 

umumnya dinyatakan dalam angka atau huruf sehingga dapat dibandingkan 

dengan satu kriteria.28 

                                                             
25Alwi Hasan, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Departemen Pendidikan 

Nasional Balai Pustaka, 2005), h. 89 
26Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa, (Jakarta: PT Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2004), h. 75 
27Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan,( Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), h. 101 
28Prakosa, “Pengertian Prestasi Belajar.” [online], tersedia di: 

http://mahera.net/2011/01/arti-pengertian-definisi-prestasi-belajar/ (2 Februari 2016)  
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Sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah 

khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam : 

(1) prestasi akademik berupa nilai ulangan nasional (UN), karya ilmiah, lomba 

akademik, dan (2) prestasi non akademik seperti misalnya, IMTAQ, kejujuran, 

kesopanan, keterampilan, olahraga, kesenian dan kegiatan-kegiatan 

ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan 

yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencaaan, pelaksanaan dan 

pengawasan.56 

Jamaludin Idris menjelaskan bahwa output sekolah dikatakan bermutu 

tinggi, jika prestasi sekolah khususnya prestasi belajar peserta anak didik, 

menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam hasil kemampuan akademik, yaitu 

nilai ujian seperti Ujian Akhir Nasional (UAN) dan Ujian Akhir Sekolah (UAS).29 

Berpedoman pada uraian di atas, agar lebih jelas implementasi manajemen 

pembelajaran dalam meningkatkan prestasi belajar di SD IT Baitul Jannah Bandar 

Lampung, maka divisualisasikan dalam bentuk bagan kerangka pikir berikut: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56Umaidi, Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah, (Depdikbud, Jakarta, 1994), 

h. 4 
29Jamaludin Idris, Analisis Kritis Mutu Pendidikan, (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), h. 

53 
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Visualisasikan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

  

Indikator Prestasi Belajar 

Pencapaian yang tinggi dalam 
hasil kemampuan Akademik. 

 
Umaidi, Peningkatan Mutu Pendidikan 
Berbasis Sekolah, (Depdikbud, Jakarta, 
1994), h. 4 

Indikator Implementasi 
Manejemen Pembelajaran 

1. Perencanaan 
2. Pengorganisasian  
3. Penggerakkan 
4. Pengawasan 
 
Syaiful Sagala, Konsep dan Makna 
Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 
2009), h. 140-141 

 




