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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah

Di dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa tujuan dibentuknya

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,

karena bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat tangguh di dalam menghadapi

segala kesulitan.1 Untuk mengatasi berbagai kesulitan itu perlu ada perbaikan dalam

sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam sektor pendidikan.

Pendidikan yang baik akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik pula. Untuk

itulah kita sebagai generasi muda harus meningkatkan mutu pendidikan dengan cara

belajar dengan giat, sungguh-sungguh agar kita memiliki pengetahuan, pemahaman

dan keterampilan guna menghadapi situasi zaman yang makin modern. Belajar yang

baik adalah belajar dengan penuh konsentrasi disertai dengan manajemen belajar

yang baik pula.

Dalam dunia pendidikan guru senantiasa selalu mengharap agar siswanya

memperoleh prestasi belajar yang baik dan memuaskan. Prestasi merupakan harapan

bagi setiap orang karena telah memberikan kepuasan atas kerja yag telah dilakukan2. .

Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang sering diwujudkan dalam bentuk

perubahan perilaku berupa kemampuan yang meningkat setelah proses pembelajaran

berlangsung.Pencapaian prestasi belajar tersebut diperoleh melalui usaha belajar yang

1 H. A. R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta,  2000, h.1
2S. Suparman, Metode Belajar Dan Kesulitan Belajar , ( Bandung : Tarsiti, 1983), h. 33.
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sungguh-sungguh disamping adanya faktor penunjang lain, seperti kemampuan

mengajar guru, lingkungan belajar, sarana dan prasarana dan kondisi internal siswa.

Artinya, “prestasi belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun

faktor eksternal”.3

Menurut seorang ahli pendidikan Dimyanti mahmud yang dikutip oleh Nini

Sabini megemukakan bahwa :” Belajar adalah suatu perubahan dalam diri seseorang

yang terjadi karena pengalaman, hal ini juga ditekankan pada pentingnya perubahan

tingkah laku, baik yang diamatai atau tidak”4

Tujuan belajar sebagaimana tersurat  dalam pengertian belajar di atas adalah

untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan untuk perubahan tingkah laku.

Artinya semua kegiatan belajar mempunyai tujuan dan tujuan belajar tersebut hanya

dapat dicapai melalui kegiatan belajar yang terencana dengan baik.

Manajemen belajar sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat penting

untuk diketahui dalam melakukan kegiatan belajar, karena seseorang yang dapat

mengelola belajarnya adalah seseorang yang mampu melakukan perencanaan

kegiatan belajar serta melaksanakan kegiatan belajar secara mandiri, yang

merupakan indikator dari keberhasilan suatu proses kegiatan atau aktifitas.

Dalam pandangan ini, maka kegiatan belajar tidak lagi memandang guru

sebagai satu-satunya sumber belajar. Siswa harus mampu mengelola dan

mengoganisir kegiatan belajarnya secara mandiri dengan memanfaatkan sumber-

3 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Tehnik Evaluasi Pengajaran,(Bandung, Rosdakarya)
1991, h.23

4Nini Sabini, Psikologi Pembelajaran, ( Yogjakarta : Mentari Pustaka, 2012) h. 83.
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sumber belajar yang tersedia. Untuk itu, guru berfungsi sebagai fasilitator dan

pembimbing yang dapat menunjukan dan mengarahkan siswa, jika siswa tersebut

mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar. Guru senantiasa memberikan dan

menunjukan jalan kepada siswa untuk menemukan cara penyelesaian masalah

belajarnya.

Seseorang yang berprestasi dalam pendidikannya atau memperoleh  prestasi

belajar yang baik tidak lepas dari kemampuannya mengelola kegiatan belajar,

merencanakan belajar dan menyediakan fasilitas belajar yang dibutuhkankarena

seseorang yang bisa mengelola kegiatan belajarnya maka kegiatan belajarnya akan

terarah dan teratur. Asas keteraturan dalam belajar harus menjadi tindakan siswa

setiap harinya. Prestasi belajar tidak diperoleh begitu saja melainkan melalui tahap-

tahap dan persiapan yang matang untuk mencapainya. Pada umumnya orang yang

berprestasi selalu didukung oleh manajemen belajar atau manajemen kerja. Dengan

demikian manajemen belajar tidak bisa diabaikan karena dapat menentukan

keberhasilan belajar.

Berdasarkan hasil observasi awal para siswa Di Madrasah Aliyah Negeri 1

Konawe Selatan belum mampu menyusun perencanaan kegiatan belajarnya dengan

baik, siswa belum mampu melaksanakan kegiatan belajarnya seperti melakukan

pengorganisasian kegiatan belajar, melakukan pengawasan kegiatan belajar dan

melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajarnya secara mandiri.
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Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merasa terpanggil untuk

melakukan penelitian yang berjudul “ Hubungan Manajemen Belajar Dengan

Prestasi Siswa Di MAN 1 Konsel Kab. Konawe Selatan”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

a. Manajemen belajar siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan

b. Prestasi belajar siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan

c. Hubungan manajemen belajar dengan prestasi belajar siswa Madrasah

Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penelitian ini akan dirumuskan

pada hal-hal berikut:

a. Bagaimana manajemen belajar siswa Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konsel?

b. Bagaimana prestasi siswa Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Konsel ?

c. Apakah terdapat hubungan antara manajemen belajar dengan prestasi siswa

Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan:

a. Kondisi obyektif manajemen belajar siswa Madrasah Aliyah Negeri 1

Konawe Selatan
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b. Kondisi obyektif prestasi belajar siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe

Selatan

c. Hubungan manajemen belajar dengan prestasi belajar siswa Madrasah

Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkantemuan dalam penelitianini dapat bermanfaat baik secara teoritis

maupun praktis.

1) Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah teoritik

dibidang pendidikan dan diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi

pengembangan ilmu pendidikan khususnya dalam rangka meningkatkan prestasi

siswa.

2) Manfaat praktis

a. Sebagai rekomendasi bagi siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe

Selatan agar belajar selalu menggunakan prinsip-prinsip manajemen

belajar yang baik.

b. Sebagai bahan informasi dikalangan guru Madrasah Aliyah Negeri 1

Konawe Selatan agar berusaha mendorong siswa meningkatkan prestasi

belajarnya melalui pemahaman manajemen belajar.

c. Secara akademis, peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan

penunjang bagi para guru
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D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan, prediksi, atau ramalan terhadap suatu obyek.

Menurut Irawan Soehartono, Hipotesis yang baik dalam penelitian apabila

menyatakan ciri dan frekwensi sesuatu yang mampu diuji kebenarannya secara

empirik. Hipotesis yang tinggi tingkatannya adalah hopotesis yang mampu

menyatakan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih.5

Adapun hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut : Terdapat hubungan antara

manajemen belajar dengan prestasi siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Konawe Selatan

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan memahami judul, maka perlu dijelaskan kata-

kata kunci sebagai berikut:

a. Manajemen belajar adalah kemampuan untuk mengelola atau mengatur

kegiatan belajar dalam aspek perencanaan kegiatan belajar dan pelaksanaan

kegiatan belajar.

b. Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan

kegiatan  yang dapat diperoleh melalui rapor semester 2 ( Dua )

5Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Erlangga, 1999, h. 26-27
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa perancis kuno menagement, yang memiliki

arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat

dan profesi. Dikatakan dengan ilmu, karena manajemen dipandang sebagai suatu

bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan

bagaimana orang bekerja. Dikatakan sebagai kiat, karena manajemen dalam mencapai

sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan tugas-tugas

tertentu. Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian

khusus untuk mencapai suatu prestasi .

Manullang mengatakan bahwa ” manajemen adalah seni dan ilmu

pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber

daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.1

Massie dalam azhar Arsyad menjelaskan bahwa :

Manajemen adalah suatu proses dimana suatu kelompok secara kerja sama
mengarahkan tindakan atau kerjanya utuk mencapai tujuan bersama. Proses
tersebut mencakup tehnik-tehnik yang digunakan oleh para manajer untuk
mengkoordinasikan kegiatan atau aktivitas orang-orang lain menuju tercapainya
tujuan bersama; para manajer sendiri jarang melakukan aktivitas-aktivitas
dimaksud.2

Dalam pengertian Zarkowi, menjelaskan lima hal yang menjadi fokus

pembahasan manajemen yaitu:

1Manullang, Manajemen Pengajaran, Yogyakarta, Rosdakarya, 2000, h. 14.
2 Azhar Arsyad, Pokok-Pokok Manajemen, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003, h. 1-2


