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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
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1. Bekerja dengan dan melalui orang lain.
2. Sasaran dan tujuan organisasi
3. Lingkungan yang sering berubah
4. Efektivitas dan efisiensi
5. Sumber-sumber yang terbatas.3

Dalam pengertian manajemen seperti yang dijelaskan di atas menunjukan

bahwa manjemen sangat dibutuhkan agar kegiatan pembelajarantercapai secara

berdaya guna dan berhasil guna. Berhasil guna dimaksukan berhasil mencapai apa

yang dinginkan. Sedangkan berdaya guna maksudnya adalah sumber-sumber seperti

daya, dana, dan sarana digunakan sehemat mungkin dan dalam waktu yang tepat,

dapat dicapai hasil sesuai dengan rencana.

Dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan

melalui, “perencanaan (planning), organisasi (organizing), kepemimpinan (leading),

dan pengawasan (controlling)”.4Secara umum fungsi-fungsi tersebut dapat

diimplementasikan melalui hal-hal  berikut :

1. Merencanakan kegiatan yang akan dilakukan.

2. Mengorganisasi potensi sumber daya sesuai tugas dan fungsinya masing-

masing.

3. Menggerakan sumber daya manusia.

4. Melakukan kontrol atau pengawasan terhadap segala aktifitas yang dilakukan.

Prestasi belajar tidak diperoleh begitu saja melainkan melalui tahap-tahap dan

persiapan yang matang untuk mencapainya. Pada umumnya orang yang berprestasi

3Ibid.

4Ibid., h. 19
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selalu didukung oleh manajemen belajar atau manajemen kerja. Dengan demikian

manajemen belajar tidak bisa diabaikan karena dapat menentukan keberhasilan

belajar.Setiap siswa berkeinginan agar studinya di sekolah dapat berhasil dengan

baik. Tidak ada yang mengharapkan kegagalandalam studinya,Kegagalan

akanmenimbulkan kekecewaan, frustasi bahkan mungkin mempengaruhi jiwanya.

Jadi jelas, bahwa keberhasilan adalah tujuan utama dalam studi.Jikalau siswa

menyadari hal itu, sudah barang tentu akan bersiap-siap  berusaha sebisa mungkin

untuk menggerakkan segala daya yang ada, agar ia berhasil mencapai tujuan. Itu

sebabnya sehingga diperlukan manajemen belajar agar siswa terhindar dari kerugian

dalam melakukan kegiatan belajarnya.

B. Pengertian Belajar

Uzer Usman mengungkapkan bahwa : “Belajar adalah suatu proses perubahn

tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan

lingkungannya ”5

Sedangkan Winkel berpendapat bahwa : belajar merupakan suatu aktifitas

mental/ psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang

menghasilkan perubahan – perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan,

nilai dan sikap6. Perubahan itu bersifat secara relatif konstan dan berbekas.

Oemar Hamalik juga mengemukakan pengertian belajar sebagai :
Suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang
dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru itu, misalnya dari

5Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional,(Bandung: Rosdakarya,2001), h. 5.
6W.S Winkel, Psikologi Pengajaran, (PT. Grasindo, jakarta, 1996), h. 53.
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tidak tahu menjadi tahu, timbulnya perubahan sikap, kebiasaan- kebiasaan,
keterampilan, kesanggupan menghafal, perkembangan sifat- sifat sosial,
emosional dan pertumbuhanjasmani7.

Dari pengertian belajar tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

belajar itu membawa perubahan pada diri individu baik tingkah  laku, kebiasan,

keterampilan, emosional maupun pertumbuhan jasmani. Setiap proses belajar selalu

menghasilkan hasil belajar. Jika dalam jangka waktu tertentu seseorang telah

menyelesaikan proses belajarnya, maka orang tersebut dapat dikatakan berhasil.

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan atau dikerjakan.

Kemampuan orang untuk belajar merupakan ciri penting yang membedakan

manusia dengan makhluk lainnya. Manusia dalam belajar membutuhkan proses dan

unsur kesengajaan,

Robert Gagne mengemukakan,

Bahwa belajar bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah, tetapi hanya akan
terjadi dengan adanya kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi (1) internal, yang
manyangkut kesiapan siswa dan apa yang telah dipelejari sebelumnya, dan (2)
eksternal, yang merupakan situasi belajar dan penyajian stimuli yang secara
sengaja diatur oleh pengajar dengan tujuan memperlancar proses belajar.8

Abu Ahmadi memaparkan bahwa: “Belajar adalah proses perubahan dalam

diri manusia. Apabila setelah belajar tidak terjadi perubahan dalam diri manusia,

maka tidak dapat dikatakan bahwa padanya telah berlangsung proses belajar”.9 Tentu

saja kita menginginkan agar perubahan yang terjadi pada diri siswa adalah perubahan

7Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara,1999), h. 21.
8Ibid., h. 64.
9Ibid., h. 15
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yang relatif permanen yang melingkupi perubahan pengetahuannya, perubahan

pemahamannya, perubahan keterampilannya, perubahan nilai, perubahan sikap serta

perubahan semangat belajarnya. Oleh karena itu , siswa belajar harus dengan satu

tujuan yang lebih dulu ia tetapkan.

Ada pedoman umum belajar yang harus ditempuh oleh setiap siswa, yaitu:

tetapkan tujuan yang ingin dicapai, mempersiapkan segala bahan yang dibutuhkan,

serta aktifitas lain secara sungguh-sungguh. Asas keteraturan dalam belajar harus

menjadi tindakan siswa setiap harinya. Para siswa harus belajar dengan baik setiap

hari. Pelajaran-pelajaran yang diberikan di sekolah hendaknya di baca dengan baik

dan teliti. Jangan suka menunda-nunda belajar sampai dekat ujian. Jika ujian sudah

dekat barulah mereka melakukan usaha belajar matia-matian untuk memadatkan

kepalanya dengan semua mata pelajaran. Jelas mata pelajaran itu tidak mungkain

dapat masuk di otak dalam waktu singkat betapapun kerasnya seorang siswa belajar.

Kalaupun dapat selesai mempelajarinya, pelajaran itu tidak dapat dikuasainya dengan

baik. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian prestasi belajar

adalah sebagai berikut.

1) Belajar yang teratur
2) Disiplin yang bersemangat
3) Kosentrasi
4) Pengaturan waktu
5) istirahat dan tidur.10

Kelima unsur di atas akan dijelaskan sebagai berikut :

10 Op-Cit., h. 9
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1. Belajar yang teratur

Pokok pangkal pertama dari cara belajar yang baik adalah keteraturan.

Pengetahuan mengenai teknik belajar yang baik pada umumnya berupa unsur-unsur

bekerja secara teratur. Hanya bekerja secara teratur seorang siswa akan memperoleh

hasil yang baik, misalnya, mengikuti pelajaran secara teratur, membaca buku secara

teratur, membuat catatan pelajaran secara teratur. Andai hal tersebut telah menjadi

kebiasaan siswa dalam perbuatannya, maka sifat ini akan mempengaruhi jalan

pikirannya. Pikiran yang teratur akan menjadi modal yang tak ternilai harganya.

Hanya dengan pikiran yang teratur, ilmu itu dapat dimengerti dan dikuasai.

Sesuatu yang sangat pokok yang perlu juga diperhatikan setiap siswa dalam

kegiatan belajar adalah kesinambungan belajar dalam pengertian seseorang  tidak

merasa puas tatkala berprestasi dalam satu mata pelajaran, akan tetapi siswa mulai

merencanakan kegiatan belajar dengan baik  dan melaksanakan.

2. Disiplin dan bersemangat

Disamping belajar secara teratur dan hemat tenaga siswa hendaknya juga

belajar secara disiplin. Pada umumnya siswa dihinggapi penyakit bermalas-malasan

ingin mencari gampangnya saja kalau perlu tidak usah belajar tetapi dapat lulus.

Gangguan ini hanya dapat diatasi apabila seorang siswa memiliki disiplin. Belajar

secara teratur baru bisa dijalankan, jika siswa bwerdisiplin mentaati rencana

manajemen belajar yang telah ditetapkan.

Berdisiplin itu disamping membuat siswa memiliki kecakapan mengenai

cara yang baik, juga merupakan proses kearah pembentukan watak yang baik. Watak
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yang baik ini akan melahirkan pribadi yang luhur dan menjadi harapan bangsa pada

umumnya.

Menurut Drs. H. Abu Ahmadi bahwa :

Teknik belajar yang baik bukanlah lahir dari segolongan saja, suatu kecakapan
yang dapat dimiliki oleh setaiap pelajar/mahasiswa dengan jalan latihan,
membaca atau mempelajari pengetahuan tentang tehnik belajar yang baik
tidaklah sukar. Tetapi mengusahakan agar kecakapan itu benar-benar dimiliki,
hal itu perlu ada kesungguhan. Kalau tehnik belajar yang baik telah menjadi
kebiasaan dan telah melekat pada dirinya, maka tidak akan terasa lagi belajar
sebagai beban yang berat.11

Dengan memiliki kebiasaan yang baik, nanti ternyata bahwa setiap usaha

belajar selalu memberikan hasil yang sangat memuaskan. Ilmu yang sedang dipelajari

dapat dimengerti dan dikuasai dengan sempurna. Ujian-ujian dapat dilalui dengan

berhasil, sehingga siswa dapat memebrikan atau menimbulkan  kegembiraan  dan

kepuasan yang nantinya   di dalam  hatinya

akan berkobar keinginan untuk belajar semakin giat. Jelaslah bahwa keteraturan dan

disiplin belajar akan memperoleh hasil yang baik.

Untuk membuat diri bersemangat sebenarnya tidak sukar kalau tahu caranya.

Caranya yaitu dengan melihat, memperhatikan dan mengamati orang-orang yang

mempunyai semangat yang menyala-nyala, selidikilah apa sebab mereka

bersemangat, apa yang mendorong mereka bersemangat, apa yang sebenarnya

terdapat dalam diri mereka. Setelah mendapatkan jawaban lalu mempraktekkan hal-

hal tersebut.

3. Konsentrasi

11 Ibid., h. 36
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Dari seseorang yang belajar dituntut konsentrasi dan perhatian yang

sepenuhnya. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suiatu hal dengan

mengenyampingkan semua hal lainnya yang tiodak berhubungan. Konsentrasi dalam

belajar berarti pemusatan pikiran terhadap sesuatu mata pelajaran dengan

mengenyampingkan pelajaran-pelajaran lainnya.

Drs. Abu Ahmadi mengatakan bahwa :

Seseorang mahasiswa /pelajar hendaknya selalu melaksanakan konsentrasi dalam
belajarnya. Tanpa konsentrasi tak mungkin dapat belajar dengan baik, banyak
kita jumpai pelajar/mahasiswa yang tampaknya mendengarkan pelajaran, tetapi
pikiranya melayang-layang tidak karuan. Dirumah ia tampak membaca buku
dengan melihat halaman buku yang dibacanya, tetapi yang tak nampak bukan
tulisan melainkan si dia atau foto si dia yang berada disampingnya. Di tempat
lain tampak tekun membaca, tetapi tidak satupun dapat di hapalnya, semua itu
tidak lain karena tidak adanya konsentrasi.12

Tentang konsentrasi ini pada dasarnya akibat dari perhatian yang bersifat

spontan yang ditimbulkan oleh minat terhadap satu hal. Setiap siswa dengan

mengembangkan minatnya dia melatih diri dapatlah berangsur-angsur memperbesar

kemampuan konsentarsinya, sehingga merupakan kebiasaan yang mudah dilakukan

sewaktu-waktu.

Konsentrasi merupakan kebiasaan yang dapat dilatih pada setiap diri

seseorang. Konsentarasi bukanlah bawaan sejak lahir atau dari orang lain, melainkan

sesuatu yang dapat dipelajari dan dilatih agar memperoleh konsentrasi.

12Ibid, h. 40
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4. Pengaturan waktu.

Banyak siswa yang tidak menyelidiki waktu yang terbaik baginya utnuk

belajar dan tidak mempunyai rencana belajar yang tepat.Drs. H. Abu Ahmadi,

menyatakan bahwa:

1. Kelompokkanlah waktu sehari-haru untuk tidur, belajar, makan, Olahraga dan
seterusnya.

2. Buatlah jadwal untuk bermacam-macam mata pelajaran, berikut urutan-urutan
yang harus dipelajari setiap hari.

3. Berhematlah dengan waktu. Belajarnya dengan penuh konsentrasi dalam batas
waktu yang telah ditentukan.13

Pembagian waktu penting sekali untuk memudahkan siswa

merencanakankegiatan belajarnya. Dengan cara itu siswa dapat mengetahui kapan ia

harus belajar, istirahat, rekreasi dan sebagainya. Pengaturan waktu belajar yang baik

dapat mendukung tercapainya prestasi belajar yang tinggi, tanpa pengaturan aktu

belajar sulit mendapat prestasi belajar yang memuaskan.

5. Istirahat dan tidur

Untuk memelihara tenaga yang habis terkuras karena bekerja keras, maka

perlu istirahat dan tidur. Istiraht dan tidur yang cukup dapat memberikan kesegaran

baru untuk melanjutkan atau memulai aktivitas, termaksud kegiatan belajar.

Orang yang tidak teratur istirahat dan tidurnya dapat menimbulkan kelelahan

dan bahkan sakit dan bagi orang lelah dan sakit sulit melakukan kegiatan belajar

dengan baik. Pikiran dan perasaan tidak konsentrasi karena fisik dan rohani tidak

mendukung. Jadi untuk mendapat hasil belajar yang maksimal diperlukan istirahat

13Ibid., h. 41
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dan tidur yang cukup. Hal ini kelihatannya sepele tetapi sangat menentukan

keberhasilan kerja seseorang.

Untuk menghindari ketegangan dan pikiran yang kalut karena beban belajar

yang    padat diperlukan istirahat dan tidur yang cukup. Kalau belajar sambil ngantuk

tidak mungkin pelajaran masuk kedalam otak karena optak memiliki keterbatasan dan

kelemahan akibat lelah dan ngantuk.

Dari beberapa pendapat di atas, ada kesamaan pengertian bahwa yang

dimaksud dengan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku. Perubahan

tingkah laku itu bukan datang tanpa disadari atau datang dengan sendirinya seperti

pertumbuhan fisik, melainkan diperoleh melalui latihan atau pengalaman. Artinya

adanya usaha berupa aktifitas yang menghasilkan perubahan pada diri individu yang

belajar. Dengan demikian dapat dikatakan belajar merupakan rangkaian kegiatan jiwa

dan raga untuk menuju perkembangna pribadi manusia seutuhnya yang berarti

menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa.

C. Pengertian Manajemen Belajar

Ketika dilihat sepintas kata “manajemen belajar” bermakna pengaturan

seseorang dalam kegiatan belajar. Manajemen belajar berasal dari dua suku kata

yakni kata “manajemen” dan “belajar”. Kedua  kata ini perlu dipahami sebelum

memahami konsep itu sendiri yang terkait dengan kegiatan siswa. Dalam pengertian

umum, manajemen didefenisikan sebagai kemampuan, keterampilan untuk

memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan tertentu melalui atau dengan cara
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menggerakan orang lain.14 Pandangan ini menggambarkan suatu konsep bahwa

setiap kegiatan harus didukung oleh tujuan dan organisasi yang baik, termaksud

dalam kegiatan belajar. Belajar dapat diartikan sebagai “Usaha memiliki pengetahuan

atau kecakapan”.15.

Pengetahuan dan kecakapan tersebut dapat diperoleh melalui aktivitas

rohaniah atau psikhis. Jika kedua rumusan tersebut dapat dipadukan secara harmonis,

maka dalam konsep manajemen belajar sesungguhnya tercakup sejumlah unsur

sebagai berikut :

1. Kemampuan atau keterampilan, yakni mengelola kegiatan belajar.
2. Tujuan yang hendak dicapai, yakni perubahan tingkah laku.
3. Hasil yang hendak diperoleh, yakni kuantitas dan kualitas lulusan
4. Proses interaksi, yakni saling mempengaruhi.
5. Individu, dalam hal ini para mahasiswa.
6. Lingkungan, yakni lembaga pendidikan dan masyarakat kampus.16

Manajemen belajar siswa yang baik juga tidak terlepas dari peran guru

dalam pembelajaran sebagai berikut:

1. Mendidik siswa (memberikan pembimbingan, pengarahan dan pendorongan)
2. Membantu pengembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan

perilaku
3. Meningkatkan motivasi belajar siswa
4. Membantu siswa agar dapat mempergunakan kesempatan belajar dan berbagai

sumber serta media belajar secara efektif
5. Member bantuan siswa yang sulit belajar
6. Membantu siswa menyelesaika masalah yang berhubungan dengan

pendidikan
7. Memberi fasilitas yang memadai sehingga siswa dapat belajar secara efektif.17

14 Oemar Hamalik, Manajemen Belajar di Perguruan Tinggi, Bandung, Sinar Baru, 1991, h.7
15 H. Abu Ahmadi, Teknik Belajar yang Efektif, Jakarta, Rineka Cipta, h.14
16 Oemar Hamalik, Op. Cit.h. 8
17 M. Sobry Sutikno, M. Pd, Menuju Pendidikan Bermutu. Mataram, Nusa Tenggara Press,

2003, h.20
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Dari variabel-variabel di atas, dipahami bahwa manajemen belajar adalah

kemampuan atau keterampilan siswa mengelola kegiatan belajar untuk mencapai

tujuan yang hendak di capai.

Mengelola kegiatan belajar dibutuhkan suatu kemampuan dan keterampilan

yang memadai agar siswa dapat melaksanakan kegiatan belajar sendiri. Kemampuan

yang diharapkan dimiliki siswa dalam belajar adalah meliputi: perencanaan,

menggerakan, mengorganisasikan, mengawasi dan melakukan penilaian. Dalam

hubungan inilah para siswa mestinya memiliki kemampuan atau keterampilan-

keterampilan :

1. Kemampuan menyusun rencana belajar.
2. Kemampuan menggerakkan.
3. Kemampuan mengorganisasi diri, baik secara perorangan maupun secara

kelompok-kelompok studi dan kelas.
4. Kemampuan melakukan koordinasi kegiatan belajar.
5. Kemampuan melakukan pengawasan atau pembinaan terhadap diri sendiri

dalam melakukan kegiatan belajar.
6. Kemampuan mendayagunakan unsur penunjang seperti fasilitas dan peralatan

belajar yang telah tersedia atau berusaha sendiri dalam penyediaannya.
7. Kemampuan melaksanakan penilaian.18

Manajemen belajar intinya menyangkut ketujuh aspek di atas, yaitu

bagaimana siswa mampu manyusun rencana yang  baik, mengenal, dan teknik

penyusunan rencana itu sendiri. Siswa harus mampu menggerakkan motivasi

belajarnya sendiri dan menerima upaya menggerakkan yang dilakukan oleh guru, dan

membentuk organisasi belajar yang sederhana yang dapat menentukan efektivitas dan

efisiennsi belajar. Disamping itu siswa harus mampu melakukan koordinasi dengan

18 H. Abu Ahmadi.Op. Cit. h.14
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rekan-rekannya, melakukan pengawasan sendiri, memanfaatkan fasilitas belajar, serta

melakukan penilaian sendiri terhadap hasil belajar secara keseluruhan.

D. Hakekat Prestasi Belajar

Setiap kegiatan apapun yang dilakukan, senantiasa mengharapkan perolehan

prestasi yang baik. Prestasi belajar secara umum dapat diartikan sebagai hasil telah

dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar.

Prestasi adalah ukuran yang dicapai dalam melakukan kegiatan tertentu yakni

nilai yang diperoleh setiap individu. Sedangkan prestasi itu sendiri dirumuskan

sebagai keberhasilan usaha yang dicapai. Menurut Drs. Muh. Uzer Usman prestasi

belajar ialah prestasi belajar yang dicapai siswa pada hakikatnya merupakan hasil

interaksi antara bagian fakta-fakta tersebut.19

Sehubungan dengan hal ini, Dr. Suharsimi Arikunto mendefinisikan prestasi

belajar ialah memahami dunia persepsi belajar agar dapat membantu secara maksimal

berpijak pada potensi dasar yang dimiliki atau proses belajar yang di dorong oleh diri

sendiri.20

Menurut Badudu Zain, pengertian prestasi belajar menurut istilah ialah hasil

maksimal yang di capai seseorang dalam proses belajar. Sedangkan menurut yang

lebih isyarah prestasi belajar adalah hasil yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau

yang sudah diusahakan.21

19 Drs. Muh. Uzer Usman, Upaya  Optimalisasi  Kegiatan  Belajar,   PT.  Remaja
Rosdakarya   Bandung. 1993, h.9

20 Dr. Suharsini Arikunto, Manajemen Pendidikan, Rineka Cipta, 1980, h. 193
21 Badudu Zain, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta., Pustaka Sinar, 2001. h. 1088
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Pengertian prestasi belajar menurut Masran dan Sri Muliani adalah penelitian

atau pengukuran untuk mengetahu apakah dalam guru menyajikan bahan pelajar telah

berhasil dengan baik. Disamping itu juga untuk mengukur seberapa jauh siswa

menangkap dan mengerti yang telah di pelajari.22

Prestasi belajar menurut Marjo ialah hasil karya yang dicapai oleh seseorang

yang memiliki kemampuan tinggi sekalipun memperoleh hasil yang cemerlang, tapi

prestasi yang dimiliki di sebabkan karena ketekunannya belajar untuk memahami

sesuatu agar bisa mengajarkannya.23

Prestasi belajar biasanya disimbolkan dengan angka atau huruf yang

diberikan guru kepada anak didik sebagai bukti kedalaman pengetahuan dan

keterampilan yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan pengertian prestasi belajar yang

dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia bahwa: “Prestasi belajar adalah

penguiasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran,

lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru”.24

Prestasi belajar tidak ditentukan oleh siswa melainkan ditentukan oleh guru

atas hasil tes yang dilakukan. Dari hasil tes akan tercermin kedalaman pengetahuan

dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap siswa berdasarkan ketepatan menjawab

atau melakukan sesuatu atas instruksi yang diberikan guru kepadanya.

22 Masran Sri Mulaini, Pskologi Pendidikan, Yogyakarta UGM: 1983, h. 12
23 Marjo, Bahasa Indonesia Konterporer, Beringin Jaya Surabaya: 1997. h. 185
24 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta,

BalaiPustaka,1990, h.700
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Melihat rumusan di atas dapat dipahami bahwa prestai belajar merupakan

hasil dari usaha yang diperoleh melalui kegiatan berfikir dan bekerja, sehingga

diketahui dan dilaksanakan oeh anggota jasmani dan rohani serta dapat diwujudkan

dalam sikap dan perbuatan.

Adapun prestasi belajar yang dimaksudkan penulis dititikberatkan pada

prestasi belajar siswa dalam waktu tertentu, misalnya: dalam satu semester yang

penilaiannya dinyatakan dengan angka skala nilai 1 sampai 10, baik yang

berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar berdasarkan ketentuan

penelitian secara objektif, menyeluruh dan berkesinambungan.

Prestasi belajar dapat dikatakan sebagai hasil yang dicapai sebagai akibat
perubahan-perubahan pada diri individu-individu yang melakukan usaha belajar
secara sadar. Usaha sadar tersebut adalah segala aktivitas jasmani dan rohani.
Karenanya prestasi belajar dapat dikatakan sebagai kecakapan nyata siswa
setelah menerima mata pelajaran. Hal ini dapat dilihat dari penguasaan siswa
terhadap ilmu pengetahuan siswa, pengertian, minat, penghargaan dan
penguasaan diri mencakup segala pribadi siswa tersebut.25

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa

prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai dari sebuah proses belajar yang

dilakukan secara maksimal dan optimal oleh peserta didik yang diindikasikan dengan

peningkatan kualitas individu dalam hal ini adalah peserta didik. Dalam kaitannya

dengan topik ini, maka dapat dikatakan bahwa siswa yang menggunakan sistem

manajemen belajar cenderung akan memperoleh prestasi belajar yang tinggi dan

sebaliknya, siswa yang tidak menggunakan suatu sistem manajemen dalam  belajar

kegiatan belajarnya.Prestasi belajar merupakan masalah yang bersifat parenial dalam

25Ibid., h. 30
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sejarah kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia selalu mengejar prestasi

menurut bidang dan kemampuan masing-masing. Prestasi dapat memberikan

kepuasan tersendiri bagi setiap individu dan dapat mendorong seseorang bekerja atau

belajar lebih giat lagi.

Meskipun demikian, 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.

Setiap siswa berkeinginan agar studinya di sekolah dapat berhasil dengan

baik. Tidak ada yang mengharapkan kegagalan dalam studinya, kendatipun dia masuk

disekolah dengan tujuan yang kurang begitu jelas. Kegagalan akanmenimbulkan

kekecewaan, frustasi bahkan mungkin mempengaruhi jiwanya. Jadi jelas, bahwa

keberhasilan adalah tujuan utama dalam studi.Jikalau siswa menyadari hal itu, sudah

barang tentu akan bersiap-siap  berusaha sebisa mungkin untuk menggerakkan segala

daya yang ada, agar ia berhasil mencapai tujuan. Itu sebabnya sehingga diperlukan

manajemen belajar agar siswa terhindar dari kerugian yang menimpanya.

Salah satu unsur yang terdapat dalam manajemen belajar adalah

perencanaan. Perencanaan belajar memiliki faedah antara lain :

1. Menjadi  pedoman dan penuntun dalam belajar, sehingga perbuatan belajar
menjadi lebih teratur dan lebih sistematis. Keteraturan adalah pangkal
keberhasilan.m

2. Menjadi pendorong dalam belajar.
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3. Menjadi alat bantu dalam belajar. 26

Dari salah satu aspek manajemen di atas sudah mencerminkan bagaimana

hubungan manajemen belajar dengan prestasi belajar. Dalam segala hal manajemen

diperlukan sebagai alat untuk mencapai tujuan.Manajemen belajar dapat

mengarahkan seseorang bertindak secara sistematik, teratur dan terarah sehingga

tidak simpang siur dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan yang dapat

menyebabkan fatalnya suatu tujuan yang hendak dicapai.

Manajemen belajar dapat membantu siswa mengontrol, menilai, memeriksa,

samapai dimana tujuan belajarnya tercapai. Dengan demikian dapat dilihat pula segi-

segi kekurangan dan kelemahan diri sendiri. Manajemen belajar yang baik dapat

mendukung seseorang mencapai hasil belajar yang maksimal. Prestasi belajar yang

maksimal hanya diwujudkan jika dalam pencapaiannya berdasarkan manajemen

belajar yang telah ditentukan sebelumnya.

Seorang siswa tidak bisa menentukan keberhasilan dan kekurangan yang

diperoleh dalam belajar jika tidak menerapkan manajemen belajar. Meskipun itu  ada

kemungkinan ditemukan sisi kebaikan dan keklurangan tetapi tidak bisa dijadikan

patokandasar sebagai bukti keberhasilan.Sebab keberhasilan belajar seringkali

dikaitkan dengan kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan, dan

melakukan penelitian.

Menurut DR Syahrir Abdullah bahwa:

26 Oemar Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar, Bandung: Tarsito, 1983,
h. 31
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Manajemen belajar dengan prestasi belajar memiliki hubungan yang sangat
dialektikal. Manajemen belajar akan menentukan arah tercapainya prestasi belajar.
Sedangkan prestasi belajar merupakan suatu ukuran untuk menilai kemampuan
dari manajemen belajar. Jika manajemen belajar baik maka prestasi belajar akan
baik pula. Jika prestasi belajar tinggi merupakan lambang dari manajemen belajar
yang baik pula dan sebaliknya. 27

Beberapa aspek yang disebutkan di atas secara eksplisit menunjukkan

terhadap hubungan timbal balik antara manajemen belajar denganprestasi belajar

yang masing-masing saling menentukan.

Erat kaitannya dengan hal tersebut di atas, sesuai hasil penelitian C.C.

Wrenn dan Reginald dalam Abu Ahmadi mengenai masalah-masalah pokok

mahasiswa diperguruan tinggi, khususnya di Amerika, ternyata ada 3 hal yang sering

terdapat pada mahasiswa yaitu:

1. Kesukaran dalam mengatur pemakaian waktu belajar (Dificulty in budgeting
time)

2. Ketidak tahuan mengenai ukuran-ukuran baku yang harus dipenuhi dalam
pelaksanaan tugas-tugas (unfamiliar standars of work )

3. Kebiasaan-kebiasaan membaca yang lambat ( Slowreading habits ).28

E. Kerangka berpikir

Prestasi merupakan tolak ukur yang utama untuk mengetahui keberhasilan

belajar seseoramg. seseorang yang prestasinya tinggi dapat dikatakan ia telah berhasil

dalam belajar. Prestasi merupakan hasil dari usaha belajar siswa yang ditunjukkan

melalui nilai atau angka dari hasil evaluasi yang diberikan oleh guru kepada siswa

27 Syahrir Abdullah, Manajemen Belajar, Jakarta, Budi Utomo, 1987, h. 13
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melalui ulangan atau ujian setelah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan

waktu dan pokok bahasan yang telah ditentukan.

Prestasi tidak diperoleh begitu saja melainkan melalui tahap – tahap dan

persiapan yang matang untuk mencapainya. Pada umumnya prestasi belajar didukung

oleh manajemen belajar. Manajemen belajar merupakan kemampuan mengelola atau

mengatur kegiatan belajar. dengan adanya manajemen belajar maka kegiatan belajar

menjadi terarah dan teratur. Dengan adanya manajemen belajar ini maka seseorang

atau siswa akan mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian serta pengawasan

dan evaluasi. Mengelola kegiatan belajar memang sangat dibutuhkan kemampuan dan

keterampilan yang memadai agar siswa dapat melaksanakan kegiatan belajarnya

sendiri .Dengan demikian siswa dapat melihat kekurangan dan kelemahan diri

sendiri. Apabila siswa menerapkan manajemen belajar maka akan mendukung hasil

belajarnya secara maksimal dan hasil belajar yng maksimal akan tercapai apabila

dalam pencapaiannya menerapkan manajemen belajar.

F. Penelitian yang relevan

Penelitian dengan variabel independen seperti manajemen belajarsebelumnya

sudah pernah dilakukan oleh rekan-rekan pada beberapa perguruan tinggi, oleh

karena itu, beberapa penelitian yang telah ada menjadi sebuah referensi dan salah satu

rujukan bagi peneliti dalam melengkapi kajian teori dan sekaligus guna melihat

kedudukan posisi penelitian penulis.

Hasil beberapa penelitian yang memiliki relevansi tidak memungkinkan bagi

peneliti untuk menampilkan dan menyebutkan hasil-hasil penelitian rekan-rekan
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sebelumnya satu-persatu. Namun, ada beberapa hasil penelitian yang akan

dikemukakan di sini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti..

Skripsi dari Asniaty Nim 09010101126, Dengan judul “ Hubungan penerapan

manajemen waktu dengan prestasi belajar murid pada bidang studi pendidikan agama

islam SDN 1 Wawonggole kecamatan unaaha kabupaten konawe “ hasil dari

penelitian ini adalah ada hubungan positif dan signifikan penerapan manajemen

waktu dengan prestasi belajar murid pada bidang studi pendidikan agama islam di

SDN 1 Wawonggole kecamatan unaaha kabupaten konawe.

Selanjutnya karya yang cukup penting dalam rangka melengkapi temuan

dalam melakukan penelitian ini, ditulis oleh saudara Irwanzah Taridala Nim

08010103033 Dengan judul “ hubungan  manajemen kepala sekolah Terhadap

prestasi belajar siswa Di SMA Negeri 1 Laeya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe

selatan “ hasil dari  penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan antara

manajemen kepala sekolah terhadap prestasi belajar siswa Di SMA Negeri 1 laeya.

Hal ini dapat dilihat bahwa nilai dari Fhitung (7,665 ) Lebih besar dari Ftabel (3,46 )

Perbedaan dengan penelitian ini dari penelitian di atas adalah

1). Skripsi dari asniaty tentang “ Hubungan penerapan manajemen waktu dengan

prestasi belajar murid pada bidang studi pendidikan agama islam SDN 1

Wawonggole kecamatan unaaha kabupaten konawe” membahas tentang manajemen

waktu kegiatan sehari – hari yang dilakukan oleh murid sedangkan penelitian ini

membahas tentang manajemen belajar yaitu siswa mengatur atau mengelola kegiatan

belajar agar kegiatan belajar berjalan dengan baik.
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2.) skripsi dari Irwanzah TaridalaDengan judul “ hubungan  manajemen kepala

sekolah Terhadap prestasi belajar siswa Di SMA Negeri 1 Laeya Kecamatan Laeya

Kabupaten Konawe selatan “ membahas tentang cara kepala sekolah dalam

mengarahkan para siswa agar menmperoleh prestasi yang baik sedangkan penelitian

ini membahas cara siswa itu sendiri dalam mengarahkan kegiatan belajarnya agar

mendapat prestasi yang baik.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian

kuantitatif asososiatif adalah penelitian yang menggunakan analisis data statistik

B. Variabel penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya hubungan antara

varabel X Dengan Y. Desain penelitiannya adalah sebagai berikut :

r

Keterangan :

X : manajemen belajar

Y : Prestasi belajar

r   :  hubungan manajemen dengan prestasi siswa

C.  Lokasi dan Waktu

1.  Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di MAN 1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan.

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan kemudahan peneliti dalam mendapatkan

informasi penelitian.

2.  Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung 3 ( tiga ) bulan, sampai dengan waktu yang

telah ditentukan.

X Y


