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ABSTRAK  

 

 



 

 

DENI WIDANARKO. 2014. “Peran Manajemen Pembelajaran Terhadap  Hasil 

Belajar Siswa Kelas 2 SDIT Darul Falah Sumberjo Sukorejo Tahun 2013”. 

Skripsi. Program Strata satu (S1), Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Agama Islam, Unuversitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing: (I) Drs. Muh. 

Syafrudin, MA (II) Nuraini, M.Pd.I 

 

Kata Kunci: Manajemen Pembelajaran, Hasil Belajar Siswa 

 

Sekolah adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan sekaligus 

merupakan wadah melanjutkan pendidikan anak dari lingkungan keluarga. 

Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu merupakan usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati dan 

mengamalkan agama Islam. Selain itu juga pendidikan Sekolah Dasar Islam 

Terpadu juga bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, 

dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia 

muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia 

dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) 

Untuk mengetahui penerapan manajemen pembelajaran kelas 2 di SDIT Darul 

Falah. (2)Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh guru untuk 

meningkatkan hasil belajar  para siswa kelas 2 di SDIT Darul Falah. 

Obyek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2A SDIT Darul 

Falah Sumberejo, Sukorejo, Ponorogo, sejumlah 25 siswa. Penelitian ini 

dilakukan secara kualititatif dengan prosedur pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang terkait manajemen 

pembelajaran terhadap hasil belajar siswa  dianalisis secara kualititatif dengan 

pendekatan survei. 

Hasil penelitian menunjukkan manajemen pembelajaran kelas 2 yang 

diterapkan dalam meningkatkan (1) Hasil  belajar di SDIT Darul Falah, meliputi: 

perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan dan pengorganisasian materi ajar, 

pemilihan sumber belajar/media pembelajaran, metode pembelajaran, dan 

penilaian hasil belajar. (2)Usaha-usaha yang dilakukan oleh para guru dalam 

manajemen pembelajaran terkait dengan peningkatan hasil belajar di SDIT Darul 

Falah Sukorejo, adalah menentukan target pencapaian hasil pembelajaran untuk 

semua mata pelajaran, meninggikan target pencapaian hasil belajar dengan cara 

meninngikan KKM tiap-tiap mata pelajaran, dan mengefektifkan pembelajaran.     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan sekaligus 

merupakan wadah melanjutkan pendidikan anak dari lingkungan keluarga. 

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan yang merupakan 

kewajiban setiap sekolah sebagai wadah pendidikan formal terletak pada 

proses pelaksanaan pembelajaran. Proses tersebut mencakup manajemen 

pembelajaran yang  akan melahirkan interaksi belajar mengajar yang baik, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai tanpa menemukan kendala yang 

sangat berarti.  

Sekolah sebagai suatu sistem, memiliki komponen inti yang terdiri dari 

input, proses dan output yang merupakan satu kesatuan utuh yang saling 

terkait, terikat, mempengaruhi, membutuhkan dan menentukan input 

dikategorikan menjadi dua, yaitu input sumber daya yakni meliputi sumber 

daya manusia serta sumber daya lainnya dan input manajemen yakni input 

potensial bagi pembentukan sistem yang efektif dan efisien. Sedangkan 

output sekolah yaitu berupa kelulusan siswa yang berguna bagi kehidupan 

yaitu lulusan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga dan masyarakat. 

Pada zaman sekarang para orang tua ingin membuktikan apa saja yang telah 

1 



 

 

diterima anaknya dalam mengikuti proses pendidikan dan pengajaran 

terutama di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. 

Kuantitas suatu sekolah tidak mutlak menjadi ukuran bahwa sekolah 

tersebut berhasil mencetak siswa yang cerdas, berakhlak mulia dan terampil, 

dibalik semua itu dituntut peran serta orang tua dan guru, sekaligus 

masyarakat untuk ikut serta membawa lingkungan pendidikan yang 

bernuansa ke Islaman. Tentu saja titik akhir semua itu diharapkan sekolah 

terutama Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidiyah dapat mencetak generasi 

bermutu dan berakhlak mulia sekaligus menjadi panutan masyarakat 

sekitarnya, karena dimasa mendatang generasi sekaranglah yang diharapkan 

menjadi penerus cita-cita dan harapan orang tua sekarang. 

Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu merupakan usaha sadar untuk 

menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati dan 

mengamalkan agama Islam. Melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau 

latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam 

hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk 

mewujudkan persatuan nasional. Selain itu juga pendidikan Sekolah Dasar 

Islam Terpadu juga bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga 

menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT 

serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. Jadi lembaga pendidikan ini  diharapkan dapat membentuk 



 

 

atau merubah tingkah laku siswa, agar menjadi yang terampil, berbudi luhur 

dan sekaligus menjadi umat yang taat beragama.  Dan belajar sendiri 

merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Seperti: perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, 

ketrampilan, kecakapan, kebiasaan serta merupakan beberapa aspek lain yang 

ada pada individu belajar (Sudjana, 1989: 54). 

Dalam kenyataannya yang ada sekarang ini pendidikan di Sekolah 

Dasar Islam Terpadu sudah ada peningkatan dalam program pendidikan 

umum maupun agama Islam. Efektifitas sekolah merujuk pada pemberdayaan 

semua komponen sekolah sebagai organisasi tempat belajar berdasarkan tugas 

pokok dan fungsi masing-masing dalam struktur program dengan tujuan agar 

siswa belajar dan mencapai hasil yang telah ditetapkan yaitu memiliki 

kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pada sekolah efektif tidak 

hanya siswa yang memiliki kemampuan tinggi dalam belajar yang dapat 

mengembangkan diri, siswa yang memiliki inteletualitas yang biasa pun dapat 

mengembangkan dirinya sejauh mungkin, apalagi biasa dibandingkan dengan 

kondisi awal ketika mereka baru masuk sekolah. Adapun ruang lingkup 

pembelajaran dan kegiatan administrasitif  mencakup kegiatan prosedural dan 

organisasional seperti penataan ruangan, pengelompokan siswa dalam 

pembagian tugas, penegakan disiplin kelas, pengadaan tes, pengorganisasian 

kelas, pencatatan kelas dan pelaporan. 



 

 

Manajemen merupakan suatu sistem pengarahan, pengelolaan, 

pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, dalam mengatur 

usaha sadar yakni suatu kegiatan bimbingan, pengarahan atau latihan yang 

dilakukan secara berencana dan sadar akan tujuan yang hendak dicapai. 

Dalam manajemen pembelajaran, kita harus memahami fungsi pokok 

manajemen yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan. 

Perencanaan program pendidikan memiliki dua fungsi utama yaitu: 

perencanaan merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan, organisasi atau lembaga dengan memperhitungkan sumber-sumber 

yang tersedia atau sumber-sumber yang dapat disediakan. Pelaksanaan 

merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata 

dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan dapat 

diartikan sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis dan 

berkesinambungan, merekam, memberi penjelasan, petunjuk, pembinaan, dan 

meluruskan berbagai hal yang kurang tepat, serta memperbaiki kesalahan. 

Pengawasan merupakan kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses 

manajemen. Pembinaan merupakan rangkaian upaya pengendalian secara 

profesional semua unsur organisasi agar sebagaimana mestinya sehingga 

rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien 

(Mulyasa, 2002: 20-21).  Dengan adanya manajemen pembelajaran, maka 

siswa akan termotivasi dalam pelajaran terutama pada pembelajaran. 

Manajemen pembelajaran merupakan sebuah usaha guru dalam mengelola 



 

 

pembelajaran agar pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan target yakni 

memberikan tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. 

Manajemen pembelajaran dilakukan dengan memperhitungkan pada 

aspek pengajaran yang meliputi: metode, bahan ajar, strategi pembelajaran, 

model pembelajaran,  media belajar, sumber belajar, alat pembelajaran atau 

sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran didalam kelas. Dengan 

pembelajaran yang kondusif dan suasana belajar yang berpola pada kreatifitas 

pembelajaran, maka akan dapat mendorong siswa untuk mengembangkan 

potensi kreatifitasnya. Setiap materi pelajaran yang diberikan di sekolah atau 

madrasah diharapkan mampu membangkitkan sikap peserta didik. Peserta 

didik diharapkan mampu merespon perubahan yang terjadi, tetapi tidak 

terbawa arus perubahan dunia yang semakin global (Muhaimin, 2003: 136). 

Djamaroh (2006:173) menyebutkan ” Masalah yang dihadapi guru, baik 

pemula maupun yang sudah berpengalaman adalah pengelolaan kelas. Aspek 

yang sering didiskusikan oleh penulis profesional dan pengajar adalah juga 

pengelolaan kelas”. Pengelolaan kelas diperlukan karena dari hari ke hari 

bahkan dari waktu ke waktu tingkah laku dan perbuatan siswa selalu berubah. 

Hari ini siswa dapat belajar dengan baik dan tenang, tetapi besok belum tentu. 

Kemarin terjadi persaingan yang sehat dalam kelompok, sebaliknya dimasa 

mendatang boleh jadi persaingan itu kurang sehat. Kelas selalu dinamis 

dalam bentuk perilaku, perbuatan, sikap, mental, dan emosional siswa. 



 

 

Ketertarikan penulis untuk meneliti di SDIT Darul Falah ini 

dikarenakan SDIT Darul Falah adalah satu-satunya Sekolah Dasar Islam 

Terpadu yang ada di Kecamatan Sukorejo. Dilihat dari perkembangannya 

SDIT tersebut, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan jumlah murid. 

Pada tahun 2004 SDIT Darul Falah berdiri dan pertama kali berdiri pada saat 

itu dengan jumlah siswa sebanyak 17 dan 5 guru sebagai pendamping siswa. 

Namun di tahun ajaran 2013/2014 ini, SDIT Darul Falah tersebut memiliki 

jumlah siswa sebanyak 411 anak. Disamping itu ada perbedaan yang 

mencolok dari model manajemen yang diterapkan oleh SDIT tersebut 

dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya. Hal-hal yang membuat 

berbeda dari sekolah lain diantaranya yaitu manajemen untuk jam 

pembelajaran yang diterapkan lebih padat dan memungkinkan siswa untuk 

pulang sore setiap harinya. Apa lagi disitu untuk bidang keagamaan juga 

menjadi salah satu titik fokus yang paling utama dalam pembentukan karakter 

siswa yang religius. Selain itu ketika menjelang tanggal merah kecuali hari 

minggu seperti memperingati hari pahlawan atau hari-hari besar agama selain 

Islam di SDIT Darul Falah tersebut, para siswa tidak diliburkan dan tetap 

menjalankan rutinitas pembelajaran. Sebagai gantinya mereka akan diberi 

tambahan libur ketika memasuki liburan semester.  

Sistem seperti inilah yang menjadikan motivasi orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Orang tua memiliki peranan 

yang sangat penting dalam pembinaan anak-anak. Keluarga sebagai pusat 

pendidikan sama tuanya dengan peradaban manusia sendiri. Dalam 



 

 

pandangan islam, orang tua berkewajiban untuk mendidik putra-putrinya agar 

menjadi anak yang berakhlak, bertaqwa kepada Allah, memiliki 

intelektualitas yang baik, serta memiliki keterampilan yang memadai.  

Berdasarkan informasi dari pihak lembaga yang bersangkutan bahwa di 

sekolah tersebut memiliki jumlah murid sangat banyak bahkan mengalahkan 

jumlah murid di Sekolah Dasar Negeri. Setiap tahun ajaran baru jumlah 

siswanya selalu mengalami peningkatan. Hal ini juga menjadi salah satu 

faktor yang menjadi permasalahan karena terbatasnya jumlah kelas. Di 

lembaga tersebut juga diadakan seleksi murid untuk kelas unggulan bagi 

siswa yang berprestasi. Salah satu kelas yang menjadi kelas unggulan adalah 

kelas 2 SDIT Darul Falah. Oleh karena itu, melihat pentingnya manajemen 

pembelajaran sebagaimana tersebut diatas di dalam mencapai keberhasilan 

belajar siswa, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menemukan model 

manajemen pembelajaran yang seharusnya dilakukan oleh guru dan kepala 

sekolah serta beberapa pihak dalam rangka meningkatkan manajemen 

pembelajaran. Khususnya pada manajemen pembelajaran yang sudah 

diterapkan oleh lembaga pendidikan di SDIT Darul Falah sebagai lembaga 

pendidikan keagamaan yang dianggap mempunyai potensi mengelola 

pembelajaran baik pendidikan umum maupun keagamaan.  

Sehubungan dari latar belakang diatas maka penulis mengangkat 

permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran 



 

 

manajemen pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 

SDIT Darul Falah Sumberjo Sukorejo tahun 2013”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar  belakang yang penulis kemukakan  di atas, maka 

permasalahan akan difokuskan pada pelaksanaan manajemen pembelajaran 

didalam  kelas yang sudah terlaksana di Sekolah Dasar Islam Terpadu. 

 

 

C. Rumusan Masalah  

Agar dalam penelitian ini bisa terarah dalam pencapaian tujuan, maka 

permasalahan akan dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana penerapan manajemen pembelajaran kelas 2 di SDIT Darul 

Falah? 

2. Langkah-langkah apa sajakah yang ditempuh guru untuk meningkatkan 

hasil belajar  para siswa kelas 2 di SDIT Darul Falah? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen pembelajaran kelas 2 di SDIT 

Darul Falah. 

2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh guru untuk 

meningkatkan hasil belajar  para siswa kelas 2 di SDIT Darul Falah. 

E. Manfaat  Penelitian 



 

 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi :  

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan ilmu 

pengetahuan dengan memperkaya dan menambah teori-teori di dunia 

pendidikan, khususnya dalam bidang manajemen pembelajaran di kelas. 

2.  Manfaat Praktis 

a.  Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti 

dalam menuntut ilmu dan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh 

peneliti dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan.  

b. Bagi Lembaga 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

sumbangsih pemikiran dan motivasi bagi para guru dalam mendidik 

serta meningkatkan model bimbingan agar sesuai keadaan pendidikan 

yang relevan dengan zaman. 

F. Kajian pustaka 

Untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana peranan 

manajemen kelas, maka penulis merujuk pada beberapa hasil penelitian yang 



 

 

sudah terlaksana sebelumnya yang berkaitan langsung dengan materi pokok 

penelitian ini. Adapun hasil penelitian yang penulis jadikan sebagai landasan 

teori, antara lain: 

1. Khotimah, Husnul. 2006. Manajemen Kelas Dalam Meningkatkan 

Efektifitas Pembelajaran PAI Siswa (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Batu). 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN 

Malang. Yang berkesimpulan bahwa Manajemen kelas yang diterapkan 

dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran PAI di SMK N 1 Batu, 

meliputi: perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, 

pengkomunikasian, pemilihan metode, penggunaan media, disiplin kelas, 

konflik kelas, evaluasi pembelajaran, penataan ruangan. Faktor-faktor 

yang menghambat manajemen kelas dalam meningkatkan efektifitas 

pembelajaran PAI adalah kurangnya kesadaran dan tanggung jawab 

siswa dalam melakukan efektifitas pembelajaran PAI, kurangnya fasilitas 

dan media pembelajaran, keadaan ekonomi orang tua yang kurang cukup, 

lingkungan siswa yang keras serta keadaan keluarga yang broken home. 

2. Asriyadi. 2011. Peranan manajemen kelas dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran pada madrasah aliyah putra as’adiyah pusat sengkang. 

Skripsi jurusan Jurusan Pendidikan Agama Islam STAI As’adiyah 

Sengkang. Peranan manajemen kelas dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran adalah dapat menciptakan susana belajar yang kondusif, 

sehingga memudahkan guru dan siswa dalam melangsungkan kegiatan 

belajar mengajar yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Faktor 



 

 

yang mempengaruhi penerapan manajemen kelas secara umum ada 

empat yaitu pertama, faktor guru yang meliputi tipe kepemimpinan guru, 

gaya mengajar guru yang monoton, kepribadian guru, pengetahuan guru, 

dan pemahaman guru tentang siswa. kedua, faktor siswa. ketiga, faktor 

kurikulum. dan yang keempat faktor lingkungan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

atau garis besar dari skripsi ini. Adapun penulis menggunakan sistematika 

sebagai berikut : 

Bab kesatu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar 

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

manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan  

Bab kedua berisi landasan teori  yang berisi pengertian manajemen 

pembelajaran yang meliputi (manajemen kurikulum, manajemen sumber 

belajar, manajemen bahan ajar, manajemen media pembelajaran, manajemen 

penilaian), serta membahas hasil belajar yang meliputi (pengertian hasil 

belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar). 

Bab ketiga berisi metode penelitian meliputi rancangan penelitian, 

pelaksanaan dan tempat penelitian, data penelitian yang berisi populasi, 

sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan  

instrumen pengumpulan data. 

Bab keempat laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian 

didalamnya membahas latar belakang obyek penelitian meliputi, letak 



 

 

geografis tempat penelitian (SDIT), profil sekolahan, visi, misi dan tujuan 

SDIT, keadaan tenaga pengajar, keadaan peserta didik, data sarana dan 

prasarana, menejemen pembelajaran yang sudah terlaksana serta langkah-

langkah guru untuk meningkatkan hasil belajar para siswa kelas 2 di SDIT 

Darul Falah. 

Bab kelima berisi kesimpulan dan penutup. 
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