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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Deskripsi Strategi Guru 

2.1.1 Konsep Dasar Strategi Guru 

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani “strategos” yang berasal 

dari kata stratos yang berarti militer dan Ag yang artinya memimpin. Adapun 

secara istilah, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai “suatu 

pendekatan dalam mengorganisasikan komponen-komponen pembelajaran 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran”. Strategi merupakan 

sebuah perencanaan yang panjang untuk berhasil dalam mencapai suatu 

keuntungan. Dalam organisasi. Strategi adalah seperangkat pandangan-

pandangan, pendirian-pendirian, prinsi-prinsip, dan norma-norma yang 

ditetapkan untuk keperluan. (Hidayat, 2019) 

Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer dan 

diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk 

memenangkan suatu peperangan. Seorang yang berperang dalam mengatur 

strategi untuk memenangkan peperangan sebelum melakukan suatu tindakan 

ia akan menimbang bagaimana kekuatan pasukan yag dimilikinya baik dilihat 

dari kuantitas maupun kualitasnya. Setelah semua diketahui, baru kemudian 

ia akan menyusun tindakan yang harus dilakukan, baik tentang siasat 

peperangan yang harus dilakukan, taktik danteknik peperangan, maupun 

waktu yang tepat untuk melakukan suatu serangan. Dengan demikian dalam 

menyusun strategi perlu memperhitungkan berbagai faktor, baik dari dalam 

maupun dari luar. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa, strategi 



9 

 

digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai 

tujuan. (Shabri Shaleh Anwar, 2020) 

Strategi adalah sebuah rencana yang komprehensif mengintegrasikan 

segala resounces dan capabilities yang mempunyai tujuan jangka panjang 

untuk memenangkan kompetensi. Lebih luas strategi didefinisikan sebagai 

rencana yang mengandung cara integrative dan konprehenship sebagai 

pedoman untuk melakukan suatu pekerjaan. (Syaiful, 2007) 

Adapun menurut Iwan mendefinisikan strategi adalah rencana yang 

disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keungglan strategi 

sebuah lembaga dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk 

memastikan tujuan utama sebagai lembaga yang dapat dicapai secara 

masksimal apabila dilaksanakan secara tepat oleh lembaga tersebut. 

(Febrianty: 2018) 

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or 

series of activities designed to achieves a particular education goal. Jadi 

strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

(Ernawati Siregar, 2018). 

Setelah kita memahami tentang konsep Strategi, maka dalam 

pembahasan berikut ini kita akan membicarakan tentang konsep guru. Dalam 

Al-Qur‟an ada beberapa terminologi yang bisa dijadikan acuan untuk 

mengungkap hakikat seorang guru atau pendidik. Menurut pakar tafsir Al-

Qur‟an, M. Quraisy Shihab, Al-Qur‟an tidak hanya mencanangkan belajar 
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melainkan juga kewajiban mengajar. Kewajiban mengajar bisa dipahami dari 

firman Allah QS. Al-„Ashr ayat 3 berikut: 

ْبِر   َࣖوتََىاَصْىا بِاْلَحّقِ ەۙ َوتََىاَصْىا بِالصَّ
Terjemahnya: 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta 

saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk 

kesabaran.(Q.S 103: 3) (Departemen Agama RI, 2018) 

Guru atau disebut juga dengan tenaga kependidikan adalah anggota 

masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan. Sebagai pendidik guru harus berlaku 

membimbing dalam arti menuntun sesuai dengan kaidah yang baik. 

Rochman dan Heri Gunawan mengemukakan bahwa guru Secara 

etimologis sering di sebut pendidik. Kata guru merupakan padanan dari kata 

teacher (Bahasa inggris). Kata teacher bermakna sebagai “the person who 

teach, especially in school” atau guru adalah seseorang yang mengajar, 

khususnya di sekolah/madrasah. Kata teacher berasal dari kata to teach atau 

teaching yang berarti mengajar. Dalam Bahasa Arab ada beberapa kata yang 

menunjukkan profesi ini seperti mudarris, mu‟allim, murabbi dan mu‟addib 

yang meski memiliki makna yang sama, namun masing-masing mempunyai 

karakteristik yang berbeda. (Shilphy A, 2020) 

Secara terminologis pengertian guru dalam makna yang luas adalah 

semua tenaga kependidikan yang menyelenggarakan tugas-tugas 

pembelajaran di kelas untuk beberapa mata pelajaran, termaksud praktek atau 

seni vokasional pada jenja ng pendidikan dasar dan menengah. (Shilphy A, 

2020) 
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Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (pasal 1 ayat 1) dinyatakan: 

“Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama pendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik peda pendidikan anak usia dini, jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. 

 

Menjadi seorang guru merupakan tanggung jawab yang sangat besar, 

yang perannya sangat penting dalam menjalin keefektifan dalam pendidikan. 

Maka dari itu seorang guru harus ahli dalam bidangnya dan mampu 

menguasai segala aplikasi tentang teknologi yang bisa mengarahkan 

siswanya kegerbang kesuksesan. 

Berdasarkan penjelasan mengenai strategi guru dapat disimpulkan 

bahwa Untuk dapat mengelola pembelajaran secara efektif dan efisien, 

seorang pendidik membutuhkan pengetahuan tentang strategi pembelajaran.  

2.1.2 Langkah-langkah penyusunan strategi 

 Menurut Wiludjeng dalam (Crisanto R. Djaufan, 2015) strategi 

merupakan program umum untuk mencapai sasaran organisasi dalam rangka 

melaksanakan misi. Strategi ini membentuk arah yang terpadu dari seluruh 

sasaran organisasi, dan menjadi petunjuk dalam penggunaan sumber-sumber 

daya organisasi yang akan digunakan dalam rangka mencapai sasaran. 

Penyusunan strategi dapat dilakukan menurut langkah-langkah tertentu :  

1) tentukan tujuan, 2) menetapkan ukuran, 3) hilangkan perbedaan yang 

terjadi, 4) memilih alterna tive, 5) penerapan perencanaan strategis, dan 6) 

mengukur dan mengawasi kemajuan. Manajer harus memilih tujuan strategis. 

Pemilihan ini dipengaruhi oleh maksud, misi, nilai-nilai, dan kekuatan serta 

kelemahan organisasi. Manajer harus menentukan ukuran guna mengevaluasi 



12 

 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan menentukan ukuran apakah 

kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Dalam dunia pendidikan strategi 

diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, serta kebutuhan yang 

belum terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan. 

2.1.3 Tugas dan Peran Guru 

Keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi suatu 

bangsa yang sedang membangun, terlebih bagi kehidupan bangsa ditengah-

tengah pelintasan zaman yang dengan teknologi yang kian canggih dan 

segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa 

kehidupan yang menuntut ilmu den seni dalam kadar dinamik untuk dapat 

mengadaptasikan diri. 

Dalam pembahasan terkait tugas guru, baik yang terikat dengan dinas 

maupun diluar dinas dalam bentuk pengabdian Sopian (2015) menyebutkan 

beberapa yakni: 

Pertama, tugas dalam bidang meliputi mendidik, mengajar, dan 

melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai 

hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampian-

keterampilan pada siswa. 

Kedua, tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus 

menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua, ia harus mamu menarik simpati 

sehingga ia menjadi idola para siswanya. 

Ketiga tugas guru dalam bidang kemasyarakatan, masyarakat 

menempatkan guru pada bidang yang lebih lebih terhormat di 
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lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu 

pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa 

menuju Indonesia seutuhnya yang berdasarkan pancasila. 

Secara komprehensif sebenarnya guru harus memiliki ke empat 

kemampuan tersebut secara utuh. Meskipun kemampuan mendidik harus 

lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan lainnya. 

Peran seorang guru dalam mentalitas dan budaya bangsa sangatlah 

penting. Guru sebagai fasilitator dan motivator bertugas melayani anak-anak 

bangsa untuk mengembangkan dan mewujudkan  cita-citanya. Kebebasan 

guru dalam mengembangkan kreativitas mengajar diperlukan untuk 

mewujudkan cita-cita tertingi bangsa ini yakni kesejahteraan dan 

kebahagiaan bangsa. Guru adalah seorang pendidik sekaligus motivator 

yang dapat mengubah moralitas siswa-siswanya menjadi lebih beradap. Oleh 

karena itu guru dituntut untuk menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan 

dan metode mengajar sebagai dasar untuk mengembangkan pola piker 

siswanya. Dalam prosesdur tata cara mengajar hal ini dapat kita lihat dengan 

jelas, bagaimana guru mengajar dan bagaimana siswa belajar. (Hidayatullah, 

2013) 

Dalam hal ini jika dihubungkan dengan pembelajaran, maka strategi 

guru bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan pengajar dengan kata 

lain strategi guru merupakan taktik yang digunakan guru dalam 

melaksanakan/praktek guna mewujudkan kegiatan pembelajaran yang 

efektif dan lebih efisien. 
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2.2 Deskripsi Pengelolaan Pembelajaran 

2.2.1 Konsep Pengelolaan Pembelajaran 

   Keberhasilan lembaga pendidikan dalam melakasnakan program-

programnya tidak terlepas dari pengelolaan yang baik, terstruktur dan 

sistematis. Pendidikan dengan kompleksitas permasalan yang dihadapi di 

lapangan sangat penting untuk dibahas. Apalagi, apalagi saat ini memasuki era 

disrupsi, era revolusi industry 4.0 yang juga mendisrupsi bidang pendidikan, 

sehingga menuntut insan pendidikan untuk beradaptasi secara cepat agar dapat 

meningkatkan proses pendidikan yang baik dan bermutu. Salah satunya 

melalui pengelolaan pendidikan yang baik dan bermutu. 

  Pengelolaan berasal dari kata management, yang berarti mengatur, 

mengelola, menangani, serta membuat sesuatu sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Pengelolaan ini sangat penting dilakukan untuk menjalankan 

roda suatu organisasi agar mencapai tujuan yang ditetapkan (Suhelayanti et al, 

2020).  Tery (1997) mendefinisikan pengelolaan sebagai proses atau cara yang 

tersistematis untuk melakukan sesuatu. Proses tersebut terdiri dari 

perencanaan (planning), pengeorganisasian (organizing), dan pengawasa 

(contrilling) Mary   Parker Follet mendefinisikan pengelolaan sebagai seni 

melalui orang lain. Sedangkan Ricky W. Griffin mengemukakan manajemen 

(pengelolaan) adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran. 

Menurut Koonentz dan Donnel bahwa manajemen yaitu menitikberatkan pada 

pemanfaatan orang-orang dalam mencapai tujuan, dan agar orang-orang 
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tersebut harus mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas. 

(Tundu, 2015) 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dan penjelasan mengenai 

pengelolaan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah proses penataan 

kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen tentu 

gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk 

dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. Pengelolaan 

merupakan tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, 

mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan 

penilaian pengelolaan menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat 

merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan 

selanjutnya. (Erwinsyah, 2016) 

Pembelajaran pada hakikatnya suatu proses komunikasi transaksional yang 

bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa maupun antara siswa 

dengan siswa yang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Senada dengan pendapat di atas, Syaiful menjelaskan bahwa pembelajaran 

merupakan komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh guru dan belajar 

dilakukan oleh siswa. (Buna'i, 2017) 

Adapun pengertian pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi 

proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata 
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lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik. 

Menurut jhonson dalam (Fory, 2015) mendefinisikan pembelajaran 

sebagai interaksi antara pengajar dengan satu atau lebih individu untuk 

belajar, direncanakan sebelumnya dalam rangka untuk menumbuh 

kembangkan pengetahuan,keterampilan, dan pengalaman belajar sebagai 

suatu 14 kombinasi yang tersusun meliputi unsure-unsur manusiawi, 

material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran (intruction) merupakan 

proses akumulasi dari konsep mengajar (teaching ) dan konsep belajar 

(learning). Penekanannya terletak pada perpaduan keduanya, yakni kepada 

penumbuhan aktivitas subjek didik. Konsep tersebut dapat dipandang 

sebagai suatu sistem. Sehingga dalam sistem belajar ini terdapat komponen-

komponen siswa atau peserta didik, tujuan, materi untuk mencapai tujuan, 

fasilitas, dan prosedur serta alat atau media yang harus dipersiapkan. (Tri 

Arifprabowo, 2018) 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dan penjelasan mengenai 

pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sebagai proses belajar 

yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berpikir yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkontruksikan pengetahuan baru. 

Peningkatan mutu pendidikan akan tercapai apabila proses belajar 

mengajar yang diselenggarakan efektif dan berguna untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan. Karena pada dasarnya proses belajar mengajar 
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merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan, dan guru 

merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya 

pembelajaran.  

Adapun pengelolaan pembelajaran menurut Daryanto adalah suatu    

proses  pembelajaran utuh dan menyeluruh yang dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran,  termasuk  evaluasi  

programnya  dalam  rangka  mencapai  tujuan pendidikan  seperti  yang  

telah  ditentukan.  Pengelolaan  pembelajaran merupakan  proses mengelola   

suatu   sistem   kegiatan   belajar,   sehingga  proses   pembelajaran   dapat 

berlangsung  secara  efektif  dan  efisien,  dan  dapat  memenuhi  tujuan  

yang  direncanakan sebelumnya. (Winangun, 2020) 

Pengelolaan pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya untuk 

mempertahankan ketertiban kelas. Pengelolaan pembelajaran adalah 

mengacu pada upaya untuk mengukur aktivitas pembelajaran berdasarkan 

konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran. Untuk menyukseskan tujuan 

pembelajaran agar tercapai secara efektif, efisien, dan produktif, harus 

diawali dengan penentuan strategi dan diakhiri dengan evaluasi dan 

penilaian. (Hamiku, 2012) 

Dalam pembahasan terkait strategi pengelolaan pembelajaran, 

Degeng mengemukakan bahwa strategi pengelolaan pembelajaran berkaitan 

dengan penetapan kapan suatu strategi atau komponen strategi tepat dipakai 

dalam situasi pembelajaran. Paling tidak ada empath hal yang menjadi 

urusan strategi pengelolaan, yaitu: (1) Penjadwalan penggunaan strategi 



18 

 

pembelajaran, (2) pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, (3) 

pengelolaan motivasional, (4) kontrol belajar. (Wena, 2016) 

2.2.2 Fungsi pengelolaan 

Bedasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis 

besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen 

meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan 

dalam organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe 

organisasi, kebudayaan dan anggotanya.  

a.  Perencanaan 

Perencanaan atau planning adalah proses pengambilan keputusan 

yang menyangkut apa yang akan dilakukan di masa mendatang, kapan, 

bagaimana dan siapa yang akan melakukannya. (Prihatin, 2011)  

Perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksnakan 

oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Siagian (2009) 

mengemukakan bahwa perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran 

dan penentuan secara matang. Perencanaan (Planning) dalam pelaksanaan 

setiap kegiatan, perencanaan menduduki tempat yang sangat penting dalam 

rangka meletakan strategi yang akan ditempuh selama melaksanakan 

kegiatan.  

b. Pengorganisasian 

Yang dimaksud pengorganisasian adalah operasi yang membedakan 

antara bagian dengan bagian yang lain dari segi dan tugas. Lalu 

dikembangkan saat itu juga menjadi sebuah kombinasi yang mempunyai 
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hubungan tugas. Pengorganisasian mencanangkan beberapa tujuan sesuai 

dengan objeknya, dan mengkaji sarana-sarana yang menunjang perealisasian 

tujuan-tujuan ini. Pengeorganisasian memperluas medan demi 

keseimbangan yang baik di antara satuan-satuan kerja dan memberikan 

prioritas sesuai dengan kondisi yang tepat. (Mahmud, 2010) 

mengemukakan bahwa pengorganisasian merupakan aktivitas 

menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang 

sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah 

di 11 tetapkan. (Purwanto, 2008) 

Pengorganisasian merupakan keseluruhan kegiatan yang berkaitan 

dengan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas dan tanggung 

jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi 

yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan. (Siagian, 2007) 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengorganisasian adalah 

lanjutan dari kegiatan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Kegiatan pengorganisasian di tetapkan untuk menyusun dan merancang 

kegiatan sehingga segala sesuatu berlangsung procedural, sehingga segala 

kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. 

Penyusunan struktur organisasi dan pengelompokan pelaku beserta 

tugas, tanggung jawab sehingga organisasi tersebut dapat bekerja untuk 

mencapai tujuan. 

c.  Pelaksanaan (Actuating)  
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G.R. Terry yang dikutip oleh (Baharuddin dan Makin, 2010) 

mendefinisikan pelaksanaan (actuating) sebagai tindakan untuk 

mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha guna mencapai 

sasaran-sasaran, agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha 

organisasi. Majone dan Wildafsky mengemukakan bahwa pelaksanaan 

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.  

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa, dalam kegiatan actuating 

seorang manajer atau pemimpin melaksanakan suatu usaha menggiatkan 

unsur-unsur bawahannya agar mau bekerja dan berusaha secara sungguh-

sungguh guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

d.  Evaluasi (evaluation)  

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti 

penilaian. Evaluasi diartikan sebagai suatu proses penilaian untuk 

mengambil keputusan yang menggunakan seperangkat hasil pengukuran dan 

berpatokan kepada tujuan yang telah dirumuskan.  

Evaluasi mencangkup dua kegiatan yakni pengukuran dan penilaian. 

Seperti yang dinyatakan Arifin bahwa evaluasi adalah proses berkelanjutan 

untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu berdasarkan 

pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. (Fitri 

Rahmawati, 2017) 

Evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan 

menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. 

Evaluasi pendidikan sering diartikan sebagai pengukuran atau penilaian 

hasil belajar mengajar, padahal antara keduanya memiliki arti yang berbeda 
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meskipun saling berhubungan. Sedangkan Menurut Sudijono Evaluasi 

adalah kegiatan atau proses untuk menilai sesuatu. Untuk dapat menentukan 

nilai dari sesuatu yang sedang dinilai itu, dilkukanlah pengukuran dan wujud 

dari pengukuran itu adalah pengujian dan pengujian inilah yang dalam dunia 

kependidikan dikenal dengan istilah tes. (Daryanto, 2008) 

Dapat disimpulkan bahwa Evaluasi adalah kegiatan mengukur, 

menilai, dan membandingkan hasil kinerja dengan standar yang sudah 

digariskan dalam planning, apakah sudah tepat dan sesuai atau belum, 

ataukah mungkin justru menyimpang. 

2.2.3 Unsur-unsur Dan Tahap Pembelajaran 

Mengawali uraian tentang tahapan pelaksanaan pembelajaran, maka 

peneliti menguraikan lebih awal tentang unsur-unsur pembelajaran.  

Menurut Muliawan dalam (Fory, 2015) mengemukakan bahwa 

dalam suatu kegiatan apapun harus terdapat unsur-unsur pendukung agar 

kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan baik dan membuahkan hasil 

yang baik serta maksimal. Demikian pula dengan pembelajaran, terdapat 

unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga tujuan dari pembelajaran dapat 

dicapai. Pembelajaran.Unsur-unsur pembelajaran paling tidak mencakup: 1) 

peserta didik atau orang yang belajar, 2) pendidik atau orang yang 

menyampaikan pelajaran, 3) materi belajar (ilmu pengetahuan), 4) tujuan 

pembelajaran, 5) lingkungan belajar, 6) unsur-unsur lain seperti: metode, 

alat/media (Muliawan, Op, Cit). 

Yang dimaksud dengan unsur-unsur dalam pembelajaran adalah 

unsur-unsur yang dapat berubah dalam proses belajar. Perubahan unsur-
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unsur tersebut dapat berupa: tidak ada menjadi ada atau sebaliknya, dari 

lemah menjadi kuat dan sebaliknya, dari sedikit menjadi banyak dan 

sebaliknya. Unsur-unsur tersebut meliputi: motivasi, bahan belajar, alat 

bantu belajar, suasana belajar dan kondisi subjek pembelajar (Tri Arif 

Prabowo, 2018): 

 

a) Motivasi dan upaya memotivasi siswa untuk belajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar, dikenal adanya motivasi belajar, 

yaitu motivasi yang diterapkan dalam kegiatan belajar. Motivasi belajar 

adalah keseluruhan daya penggerak psikis dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar mengajar. kelangsungan belajar itu demi 

mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar memegang peranan penting dalam 

memberikan gairah, semangat dan rasa senang dalam belajar sehingga yang 

mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi yang banyak untuk 

melaksanakan kegiatan belajar.  

Siswa yang mempunyai motivasi tinggi sangat sedikit yang 

tertinggal belajarnya dan sangat sedikit pula kesalahan dalam belajarnya. 

Secara garis besar motivasi dapat dibedakan menjadi dua ialah intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari 

dalam tanpa ada rangsangan dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah 

motivasi yang berasal dari luar.  

b) Bahan belajar dan upaya penyediaannya 

Yang di maksud bahan belajar adalah sesuatu yang harus 

dipelajari oleh pembelajar dalam melaksanakan aktivitas belajarnya. Bahan 
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ini, bisa berasal dari guru, bisa berasal dari buku-buku teks, paper, makalah, 

artikel, disamping dapat berasal dari lapangan objek tertentu. Penyediaan 

bahan belajar ini sangat bergantung kepada tujuan belajar, karakteristik 

siswa, siasat belajar yang harus ditempuh oleh siswa dan faktor 

ketersediaaan tidaknya bahan belajar. Jika tujuan belajar yang ingin 

ditempuh diaksentuasikan pada penguasaan pengetahuan, mungkin bahan 

belajarnya akan lain dengan tujuan belajar yang diaksentuasikan pada 

penguasaan konsep-konsep, maka pertyediaan bahan belajarnya lain sekali 

dengan tujuan belajar yang dimaksudkan untuk memperoleh pengalaman 

langsung.  

c) Alat bantu belajar dan upaya penyediaanya 

d) Suasana belajar dan upaya pengembangannya 

e) Kondisi subjek belajar dan upaya penyiapan dan peneguhannya 

Adapun tahap-tahap pembelajaran, Secara umum pembelajaran 

adalah suatu proses kegiatan yang terdiri atas tiga fase atau tahapan. Fase-

fase proses pembelajaran yang dimaksud meliputi: tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi.  

1) Perencanaan  

(Santoso, 2020) Kegiatan pembelajaran yang baik senantiasa 

berawal dari rencana yang matang. Perencanaan yang matang akan 

menunjukkan hasil yang optimal dalam pembelajaran. Perencanaan 

merupakan proses penyusununan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan perencanaan tersebut 

dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka tertentu seseuai dengan 
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keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah 

perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat 

sasaran. Begitu pula dengan perencanaan pembelajaran yang direncanakan 

harus sesuai dengan target pendidikan.  

Guru sebagai subjek dalam membuat perencanaan pembelajaran 

harus dapat menyusun berbagai program pengajaran sesuai pendekatan dan 

metode yang akan digunakan (Majid, Andayani, Op, Cit). 

Adapun langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut (Siti Kursini, dkk,  op.cit): 

1. Analisis hari efektif dan analisis program pembelajaran 

Untuk mengawali kegiatan penyusunan program pembelajaran, guru 

perlu membuat analisis hari efektif selama satu semester. Dari hasil analisis 

hari efektif akan diketahui jumlah hari efektif dan hari libur tiap pekan atau 

tiap bulan sehingga memudahkan penyususnan program pembelajaran 

selama satu semester. Dasar pembuatan analisis hari efektif adalah kalender 

pendidikan dan kalender umum, berdasarkan analisis hari efektif tersebut 

dapat disusun analisis program pembelajaran. (Subhan Adi Santoso, 

2020:19) 

2. Membuat program tahunan, program semester dan program tagihan. 

Program Tahunan, Penyusunan program pembelajaran selama 

tahun pelajaran dimaksudkan agar keutuhan dan kesinambungan program 

pembelajaran atau topik pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam dua 

semester tetap terjaga. Program Semester, Penyusunan program semester 

didasarkan pada hasil  analisis hari efektif dan program pembelajaran 
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tahunan. Program Tagihan, Sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran, 

tagihan merupakan tuntutan kegiatan yang harus dilakukan atau 

ditampilkan siswa. Jenis tagihan dapat berbentuk ujian lisan, tulis, dan 

penampilan yang berupa kuis, tes lisan, tugas individu, tugas kelompok, 

unjuk kerja, praktek, penampilan, atau porto folio. (Subhan Adi Santoso, 

2020: 19) 

3. Menyusun silabus 

Silabus diartikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau 

pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus merupakan penjabaran dari 

standard kompetensi, kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-

pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai standard kompetensi dan kompetensi dasar. (Subhan Adi 

Santoso, 2020: 20) 

4. Menyusun rencana pembelajaran 

  Kalau penyusunan silabus bisa dilakukan oleh tim guru atau tim 

ahli mata pelajaran, maka rencana pembelajaran seyogyanya disusun oleh 

guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Rencana pembelajaran 

bersifat khusus dan kondisional, dimana setiap sekolah tidak sama 

kondisi siswa dan sarana prasarana sumber belajarnya. Karena itu, 

penyusunan rencana pembelajaran didasarkan pada silabus dan kondisi 

pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung sesuai 

harapan. (Subhan Adi Santoso, 2020: 21) 
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5. Penilaian pembelajaran 

Muhaimin dalam (Subhan Adi Santoso, 2020) mengemukakan 

bahwa penilaian merupakan tindakan atau proses untuk menentukan nilai 

terhadap sesuatu. Penilaian merupakan proses yang harus dilakukan oleh 

guru dalam rangkaian kegiatan pembelajaran. 

Prinsip penilaian antara lain  Valid, mendidik, berorientasi pada 

kompetensi, adil dan objektif, terbuka, berkesinambungan, menyeluruh, 

bermakna. 

2) Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini merupakan tahap implementasi atau tahap penerapan atas 

desain perencanaan yang telah dibuat guru. Hakikat dari tahap pelaksanaan 

adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap ini, guru 

melakukan interaksi belajar-mengajar melalui penerapan berbagai strategi 

metode dan tekhnik pembelajaran, serta pemanfaatan seperangkat media 

(Ibid, 22).  

Dalam proses ini, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh 

seorang guru, diantaranya ialah: 

a. Aspek pendekatan dalam pembelajaran 

Menurut Rusman, pendekatan pembelajaran berorientasi aktivitas 

pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa 

sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi pada siswa, manajemen, dan 

pengelolaannya ditentukan oleh siswa (Rusman,Op, Cit, h. 382) 
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Pada pendekatan ini siswa memiliki kesempatan yang terbuka untuk 

melakukan kreativitas dan mengembangkan potensinya melalui aktivitas 

secara langsung sesuai dengan minat dan keinginannya. terbentuk oleh 

konsepsi, wawasan teoritik dan asumsi-asumsi teoritik yang dikuasai guru 

tentang hakikat pembelajaran. Mengingat pendekatan pembelajaran 

bertumpu pada aspek-aspek dari masing-masing komponen pembelajaran, 

maka dalam setiap pembelajaran, akan tercakup penggunaan sejumlah 

pendekatan secara serempak. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan 

dalam setiap satuan pembelajaran akan bersifat multi pendekatan. (Subhan 

Adi Santoso, 2020: 23) 

b. Aspek Strategi dan Taktik dalam Pembelajaran 

Pembelajaran sebagai proses, aktualisasinya mengimplisitkan 

adanya strategi. Strategi berkaitan dengan perwujudan proses pembelajaran 

itu sendiri. Strategi pembelajaran berwujud sejumlah tindakan 

pembelajaran yang dilakukan guru yang dinilai strategis untuk 

mengaktualisasikan proses pembelajaran (Ibid, hlm 23). Terkait dengan 

pelaksanaan strategi adalah taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran 

berhubungan dengan tindakan teknis untuk menjalankan strategi. Untuk 

melaksanakan strategi diperlukan kiat-kiat teknis, agar nilai strategis setiap 

aktivitas yang dilkukan guru-murid di kelas dapat terealisasi. Kiat-kiat 

teknis tertentu terbentuk dalam tindakan prosedural. Kiat teknis prosedural 

dari setiap aktivitas guru-murid di kelas tersebut dinamakan taktik 

pembelajaran. Dengan perkataan lain, taktik pembelajaran adalah kiat-kiat 
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teknis yang bersifat prosedural  dari suatu tindakan guru dan siswa dalam 

pembelajaran aktual di kelas. 

c. Aspek Metode dan Tekhnik dalam Pembelajaran 

  Aktualisasi pembelajaran berbentuk serangkaian interaksi dinamis 

antara guru-murid atau m urid dengan lingkungan belajarnya. Interaksi 

guru-murid atau murid dengan lingkungan belajarnya tersebut dapat 

mengambil berbagai cara. Cara-cara interaksi guru-murid atau murid 

dengan lingkungan belajarnya tersebut lazimnya dinamakan metode. 

Metode merupakan bagian dari sejumlah tindakan strategis yang 

menyangkut tentang cara bagaimana interaksi pembelajaran dilakukan 

(Ibid, hlm 24). Metode dilihat dari fungsinya merupakan seperangkat cara 

untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Ada beberapa cara dalam 

melakukan aktivitas pembelajaran, misalnya dengan berceramah, 

berdiskusi, bekerja kelompok, bersimulasi dan lain-lain. (Subhan Adi 

Santoso, 2020) 

Setiap metode memiliki aspek teknis dalam penggunaannya. Aspek 

teknis yang dimaksud adalah gaya dan variasi dari setiap pelaksanaan 

metode pembelajaran 

d. Prosedur Pembelajaran 

Pembelajaran dari sisi proses keberlangsungannya, terjadi dalam 

bentuk serangkaian kegiatan yang berjalan secara bertahap. Kegiatan 

pembelajaran berlangsung dari satu tahap ke tahap selanjutnya, sehingga 

terbentuk alur konsisten. Tahapan pembelajaran yang konsisten yang 



29 

 

berbentuk alur peristiwa pembelajaran tersebut merupakan prosedur 

pembelajaran. 

3) Tahap evaluasi 

Dalam perencanaan dan desain intruksional atau pembelajaran, 

rancangan evaluasi merupakan hal yang sangat penting untuk 

dikembangkan. Hal ini disebabkan, melalui evaluasi yang tepat, kita dapat 

menentukan efektivitas program dan keberhasilan siswa melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, sehingga informasi dari kegiatan evaluasi seorang 

desainer pembelajaran dapat mengambil keputusan apakah program 

pembelajaran yang dirancangnya perlu diperbaiki atau tidak, bagian-bagian 

mana yang dianggap memiliki kelemahan sehingga perlu diperbaiki. 

(Sanjaya, 2010) 

Guba dan Lincoln dalam (Hamid Hasan, 1998) mendefinisikan 

evaluasi itu merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai 

nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan (evaluation). Sesuatu yang 

dipertimbangkan bisa berupa orang, benda, kegiatan, atau sesuatu kesatuan 

tertentu. 

Dari konsep di atas, ada dua hal yang menjadi karakteristik evaluasi. 

Yang harus dilakukan. Dengan demikian Pertama, evaluasi merupakan 

suatu proses. Artinya, dalam suatu pelaksanaan evaluasi mestinya terdiri 

dari berbagai macam tindakan yang harus dilakukan. Dengan kata lain, 

evaluasi dilakukan untuk menentukan judgment terhadap sesuatu. Evalution 

is concerned with making judgment about thing (Print, 1993). 
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Pada tahap ini kegiatan guru adalah melakukan penilaian atas proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi adalah alat untuk mengukur 

ketercapaian tujuan. Dengan evaluasi, dapat diukur kuantitas dan kualitas 

pencapaian tujuan pembelajaran. Sebaliknya, oleh karena evaluasi sebagai 

alat ukur ketercapaian tujuan, maka tolak ukur perencanaan dan 

pengembangannya adalah tujuan pembelajaran. 

Dalam kaitannya dengan pembelajaran, Moekijat seperti dikutip 

(Mulyasa) mengemukakan teknik evaluasi belajar pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yaitu: evaluasi belajar pengetahuan, dapat 

dilakukan dengan ujian tulis, lisan, dan daftar isian pertanyaan; Evaluasi 

belajar keterampilan, dapat dilakukan dengan ujian praktek, analisis 

keterampilan dan analisis tugas serta evaluasi oleh peserta didik sendiri; 

Evaluasi belajar sikap, dapat dilakukan dengan daftar sikap isian dari diri 

sendiri, daftar isian sikap yang disesuaikan dengan tujuan program, dan 

skala deferensial sematik (SDS)”.  (Subhan Adi Santoso, 2020: 25) 

2.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pembelajaran 

   Belajar menimbulkan perubahan pada diri seseorang yang telah 

mengalami proses belajar. Perubahan tersebut bisa dalam bentuk tingkah 

laku ataupun kecakapan baru.  

 Faktor-faktor belajar dapat dikategorikan menjadi dua golongan 

yaitu: faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang kita sebut faktor 

individual mencakup (kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, 

motivasi dan faktor pribadi). Kemudian faktor selanjutnya yaitu yang ada di 

luar individu yang kita sebut faktor sosial yang mencakup keluarga, guru, 
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cara mengajar, media, lingkungan, kesempatan dan motivasi sosial. 

(Maradona, 2015:21) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu faktor 

internal yang meliputi (kesehatan, intelegensi, dan bakat, minat, motivasi 

dan cara belajar). Faktor eksternal/ yang berasal dari luar yaitu keluarga, 

sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. (Jamil, 2014: 89) 

Sejalan dengan pendapat di atas pula, anak yang sering mengalami 

masalah adalah anak yang kekurangan atau kehilangan kasih sayang dari 

keluarga. Pengaruhnya sangat kompleks terhadap kehidupannya, baik 

sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. (Sriyono, 2017:1) 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran, meliputi:  

1) Faktor guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam 

implementasi suatu strategi pembelajaran. Tanpa guru, bagaimanpun 

bagus dan idealnya sutau strategi, maka strategi itu tidak mungkin bisa 

diaplikasikan. Guru dalam proses pembelajaran memegang peran yang 

sangat penting. Peran guru, apalagi untuk siswa pada usia pendidikan 

dasar, tak mungkin dapat digantikan oleh perangkat lain, seperti telivisi, 

radio, computer, dan lain sebagainya. Sebab siswa adalah organisme 

yang sedang berkembang yang memerlukan bimbingan dan bantuan 

orang dewasa.   

2) Faktor siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai 

dengan tahap perkembangannya. Perkembangan anak adalah 

perkembangan seluruh aspek kepribadiannya, akan tetapi tempo dan 
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irama perkembangan masing-masing anak pada setiap aspek tidak selalu 

sama. Proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh perkembangan anak 

yang tidak sama itu, di samping karakteristik lain yang melekat pada diri 

anak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran 

dilihat dari aspek siswa meliputi aspek latar belakang, sifat dan sikap 

serta penampilan. 

3) Faktor sarana dan prasarana sarana adalah segala sesuatu yang 

mendukung secara langsung terhadapt kelancaran proses pembelajaran, 

misalnya media pembelajaran, alat-alat pelajaran, perlengkapan sekolah, 

dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana  adalah segala sesuatu yang 

secara tidak langsung  dapat mendukung keberhasilan proses 

pembelajaran, misalnya jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, 

kamar kecil, dan lain sebagainya. Kelengkapan sarana dan prasarana 

akan membantu guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. 

4)  Faktor lingkungan dilihat dari dimensi lingkungan ada dua faktor yang 

dapat mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas 

dan faktor iklim social-psikologis. Faktor organisasi kelas yang 

didalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu kelas merupakan aspek 

penting yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Faktor iklim 

social-psikologis maksudnya, keharmonisan hubungan antara orang yang 

terlibat dalam proses pembelajaran. Iklim sosial ini dapat terjadi secara 

internal atau eksternal. Iklim sosial-psikologis secara internal adalah 

hubungan antara orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah, 

misalanya antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara 
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guru dengan guru, bahkan antara guru dengan pimpinan sekolah. Iklim 

sosial-psikologis secara eksternal adalah keharmonisan hubungan pihak 

sekolah dengan dunia luar, misalnya hubungan sekolah dengan oran tua 

siswa, hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga masyarakat, dan lain 

sebagainya. (http://dikinsod.blogspot.com/2015/12/) 

Adapun fungsi pengelolan Pembelajaran sangat mendasar sekali 

karena kegiatan pendidik dalam mengelola pembelajaran meliputi kegiatan 

mengelola tingkah laku peserta didik dalam kelas, menciptakan iklim sosio 

emosional dan mengelola proses kegiatan kelompok, sehingga keberhasilan 

pendidik dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan proses belajar 

mengajar berlangsung secara efektif. 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Darmadi (2017), bahwa 

tujuan pengelolaan pembelajaran adalah sebagai berikut:  

1) Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar  

maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik 

untuk mengembangkang kemampuan semaksimal mungkin.  

2) Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi 

terwujudnya interaksi belajar mengajar. 

3) Menyediakan dan menagatur fasilitas serta perabot belajar yang dapat 

mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan 

lingkungan social, emosional, dan intelektual pesera didik dalam kelas. 

4) Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang social, 

ekonomi, budaya serta sifat individunya. 

http://dikinsod.blogspot.com/2015/12/
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5) Menciptakan suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana 

disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi 

pada peserta didik. 

6) Memfasilitasi setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga 

segera tercapai tujuan pengejaran secara efektif dan efisien. 

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran secara umum 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dibagi menjadi dua yaitu, 

faktor internal dan eksternal peserta didik. Faktor internal peserta didik 

berhubungan dengan masalah emosi, pikiran dan perilaku. Kepribadian 

peserta didik dengan ciri-ciri masing-masing menyebabkan peserta didik 

berbeda dengan peserta didik lainnya secara individual. Sedangkan faktor 

eksternal peserta didik terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, 

penempatan peserta didik, jumlah peserta didik , dan sebagainya. 

Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan 

pembelajaran dapat dipergunakan prinsip-prinsip sebagai berukut: 

1) Hangat dan antusias di perlukan dalam proses belajar mengajar. 

Pendidik yang hangat dan akrab pada peserta didik selalu menunjukkan 

antusias pada tugasnya atau pada aktifitasnya akan berhasil 

mengimplementasikan pengelolaan pembelajaran. 

2) Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang 

santun, arif, ramah dan menantang akan meningkatkan perhatian peserta 

didik.  
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3) Keluwesan 

    Keluwesan tingkah lakuh pendidik untuk mengubah strategi 

mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta 

didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluwesan 

pengajaran dapat mencegah gangguan seperti keributan peserta didik, 

tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. 

4) Penekanan pada hal-hal yang positif 

   Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, pendidik harus 

menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan 

perhatian pada hal-hal yang negative. 

5) Penanaman disiplin diri 

   Tujuan akhir dari pengelolaan pembelajaran adalah anak didik 

dapat mengembangkan disiplin diri  sendiri dan pendidik sendiri 

hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung 

jawab. Jadi pendidik harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak 

didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. 

Dalam hal ini strategi pengelolaan pembelajaran merupakan 

komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata 

interaksi antara pembelajar dengan variable metode pembelajaran lainnya. 

Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi 

pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang digunakan selama 

proses pembelajaran. Paling tidak, ada 3 (tiga) klasifikasi penting variabel 

strategi pengelolaan, yaitu penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan 

belajar siswa, dan motivasi. 
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2.3   Kajian Relevan    

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenal hasil penelitian 

terdahulu, Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian ini penulis akan 

mencantumkan beberapa hasil penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki 

judul atau objek yang hampir sama. Adapun kutipan hasil penelitian yang 

relevan yaitu: 

1. Strategi Pengelolaan Pembelajaran (Studi Kasus Di Lembaga Bimbingan 

Belajar Primagama kota Gorontalo) yang disusun oleh Fita Estetika 

Tundu, NIM 131410006 Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo 

Fakultas Ilmu Pendidikan yang disusun pada tahun 2015, dalam penelitian 

ini menjelaskan bagaimana seorang tentor melakukan pengelolaan 

pembelajaran agar Persiapan mengajar dapat digunakan sebagai dasar 

untuk menyusun rencana pembelajaran dan sekaligus sebagai acuan tentor 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan 

efektif dan efisien.  

2. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Cut Fitriani, Murniati AR dan Nasir 

Usman (2017) dengan judul “Kompetensi Profesional Guru Dalam 

Pengelolaan Pembelajaran Di MTS Muhammadiyah Banda Aceh, berasal 

dari kampus Universitas Muhammadiyah Aceh Fakultas Agama Islam 

Prodi Magister Administrasi Pendidikan Syiah Muamalah Aceh. Hasil 

penelitian ini menjelaskan  Keberhasilan guru harus didukung oleh 

kemampuan dasar dalam mengimplementasikan ilmunya dalam proses 

interaksi edukatif serta kerelaannya untuk mengabdikan diri sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya guna untuk mengetahui pentingnya 
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kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran, strategi profesional 

guru dan evaluasi pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

3. Marlina Eliyanti (2016) “Pengelolaan Pembelajaran Dan Pengembangan 

Bahan Ajar” hasil penelitian menunjukkan proses pembelajaran selain 

diawali dengan perencanaan yang bijak, serta didukung dengan 

pengembangan strategi yang mampu membelajarkan siswa. persamaan 

penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yakni guru 

perlu merencanakan kegiatan pengajaran secara sistematis dengan 

memanfaatkan segala sesuatunya untuk kepentingan pengajaran. 

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Strategi Pengelolaan 

Pembelajaran Di 

Lembaga Bimbingan 

Belajar Primagama 

Persamaan penelitian 

terdahulu dengan dengan 

penelitian yang saya akan 

lakukan yakni dalam 

penelitian ini bagaimana 

seorang guru atau tentor 

melakukan pengelolaan 

pembelajaran agar Persiapan 

mengajar dapat digunakan 

sebagai dasar untuk 

menyusun rencana 

pembelajaran dan sekaligus 

sebagai acuan tentor dalam 

melaksanakan kegiatan 

pembelajaran agar lebih 

terarah dan berjalan efektif. 

Adapun 

perbedaannya 

yakni penelitian 

terdahulu lebih 

menfokuskan 

strategi 

pengelolaan 

pembelajaran guna 

mendalami 

aktivitas 

pembelajaran di 

luar sekolah. 

Sedangkan 

penelitian yang 

saya lakukan lebih 

menfokuskan pada 

strategi 

pembelajaran di 

sekolah. 

2. Kompetensi 

Profesional Guru 

Dalam Pengelolaan 

Pembelajaran Di 

MTS 

Persamaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian 

yang saya lakukan yakni  

pada pengelolaan 

pembelajaran . 

Adapun 

perbedaannya 

yakni penelitian 

terdahulu lebih 

fokus pada 
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Muhammadiyah 

Banda Aceh. 

kompetensi 

professional guru. 

sedangkan 

penelitian yang 

saya lakukan lebih 

menfokuskan pada 

strategi guru di 

dalam pengelolaan 

pembelajaran. 

3. penelitian 

menunjukkan proses 

pembelajaran selain 

diawali dengan 

perencanaan yang 

bijak, serta didukung 

dengan 

pengembangan 

strategi yang mampu 

membelajarkan 

siswa. 

Persamaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian 

yang saya lakukan yakni 

pada pengelolaan 

pembelajaran. 

Adapun 

perbedaannya 

yakni penelitian 

terdahulu focus 

pada pengelolaan 

dan penerapannya 

di dalam proses 

pembelajaran. 

Sedangkan 

penelitian yang 

saya lakukan 

hanya 

menfokuskan pada 

strategi guru 

didalam 

pengelolaan 

pembelajaran. 

 

2.4 Kerangka Pikir 

  Penelitian ini memiliki fokus mengenai strategi guru dalam 

pengelolaan pembelajaran di MI Asy-Syafi‟iyyah Kecamatan Baruga Kota 

Kendari. Peran guru dalam pengelolaan pembelajaran diharapkan dapat 

menciptakan proses belajar mengajar yang mudah direncanakan, 

diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan dengan baik sehingga 

tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. 
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  Berdasarkan skema di atas menjelaskan bahwa pentingnya strategi guru 

didalam pengelolaan pembelajaran. Dengan adanya perencanaan, 

pengorganisasian pelaksanaan, evaluasi serta pendukung didalam pengelolaan 

pembelajaran, maka pengaturan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan 

mengenai komponen-komponen pembelajaran dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang optimal. 

 

 

 

 

 

 

Strategi Guru Dalam 

Pengelolaan 

Pembelajaran 

Guru 

Hasil yang diharapkan 

Analisis: 

1. Pengelolaan Pembelajaran 

2. Pelaksanaan dan Evaluasi 

Pembelajaran 

3. Kendala Dan Upaya dalam 

Pengelolaan Pembelajaran. 
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