BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Kepala Sekolah
1. Pengertian manajemen kepala sekolah
Manajemen berasal dari kata,”to manage” yang berarti mengurus,
mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan menurut istilah,
manajemen didefinisikan dengan pengertian yang berbeda-beda:
Pertama, manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya
yang dimiliki oleh sekolah/organisasi yang diantaranya adalah manusia,
uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dengan
sistematis dalam suatu proses (Rohiat, 2010:14). Kedua, Griffin
mendefinisikan

manajemen

sebagai

sebuah

proses

perencanaan,

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk
mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa
tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti
bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir dan sesuai
dengan jadwal. Efektif merujuk pada tujuan hasil guna, sedangkan efisien
merujuk pada daya guna, cara, dan lamanya suatu proses mencapai tujuan
tersebut (Danim, 2009:2)
Pada hakekatnya manajemen merupakan proses merencanakan,
mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan usaha anggota-
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anggota organisasi serta pendayagunaan sumber daya organisasi dalam
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Wahjosumidjo, 2008:94).
Dari berbagai definisi manajemen di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa manajemen adalah suatu proses yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang
ada untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu
organisasi.
Menurut Wahjosumidjo (2008: 82) kepala sekolah terdiri dari dua
kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan ketua atau
pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah
lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran.
Dengan demikian, secara sederhana kepala sekolah dapat didefinisikan
sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin
suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau
tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan
murid yang menerima pelajaran.
Kepala sekolah juga merupakan salah satu komponen pendidikan
yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Mulyasa,
2009:24). Jadi kepala sekolah ialah seorang guru yang diberi tugas dan
tanggung jawab tambahan untuk memimpin sekolah dalam meningkatkan
kualitas pendidikan.
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2. Fungsi Manajemen Kepala Sekolah
Ada empat fungsi manajer atau manajemen (Pidarta, 2011:2), yaitu:
Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC). Adapun
penjelasannya adalah sebagai berikut:
a) Planning (Perencanaan)
Perencanaan adalah proses memikirkan dan menetapkan
kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan pada
masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu (Sagala,
2011:56).
Fungsi perencanaan antara lain menentukan tujuan atau
kerangka tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.
Perencanaan dilakukan dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan
organisasi, menentukan kesempatan dan ancaman serta menentukan
strategi, kebijakan, taktik, dan program (Rohiat, 2010:3).
Perencanaan adalah langkah awal sebelum melakukan fungsifungsi manajemen lainnya (Usman, 2008:58).
b) Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian merupakan penyusunan struktur organisasi
yang sesuai dengan struktur organisasi, sumber daya yang dimilikinya,
dan lingkungan yang melingkupinya (Usman, 2008:141). Menurut Ula
(2013: 18-19) Pengorganisasian adalah proses pembagian kerja ke
dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu
kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan
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sumber daya, dan mengkoordinasikannya demi efektivitas pencapaian
tujuan organisasi.
c) Actuating (Penggerakan)
Fungsi

penggerakan

menggambarkan bagaimana

seorang

manajer mengarahkan dan mempengaruhi bawahan dan bagaimana
orang lain melaksanakan tugas yang esensial dalam menciptakan
suasana yang menyenangkan untuk bekerja sama (Rohiat, 2010:3).
Penggerakan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam
manajemen karena usaha-usaha perencanaan dan pengorganisasian
bersifat vital tapi tak akan ada output konkrit yang dihasilkan tanpa
adanya implementasi aktivitas yang diusahakan dan diorganisasikan
dalam suatu tindakan actuating atau usaha yang menimbulkan action
(Marno, 2008:20).
d) Controlling (Pengawasan)
Pengawasan erat kaitannya dengan perencanaan karena melalui
pengawasan efektivitas manajemen dapat diukur (Rohiat, 2010:3). Oleh
karena itu, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan
oleh setiap pelaksana terutama yang memegang jabatan pimpinan.
Tanpa

pengawasan,

pimpinan

tidak

dapat

melihat

adanya

penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah digariskan dan
juga tidak akan dapat menyusun rencana kerja yang lebih baik sebagai
hasil dari pengalaman yang lalu (Marno, 2008:24)
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B. Kualitas Proses Pembelajaran
1. Pengertian Proses Pembelajaran
Dalam KBBI proses diartikan sebagai runtutan perubahan
(peristiwa) dalam perkembangan sesuatu. (http://kbbi.web.id/proses).
Sedangkan pengertian pembelajaran menurut beberapa ahli adalah sebagai
berikut:
Menurut Corey dalam Majid (2014: 4) pembelajaran adalah suatu
proses

dimana

lingkungan

seseorang

sengaja

dikelola

untuk

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu. Pembelajaran
merupakan subjek khusus dari pendidikan.
Menurut UU SPN No. 20 tahun 2003 pembelajaran adalah proses
interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar.
Menurut Oemar Hamalik dalam Majid (2014: 4) pembelajaran
adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi,
material, fasilitas, perlengkapan, prosedur yang saling memengaruhi dalam
mencapai tujuan pembelajaran.
Menurut Gagne dan Brigga dalam Majid (2014: 4) pembelajaran
adalah rangkaian peristiwa yang memengaruhi pembelajaran sehingga
proses belajar dapat berlangsung dengan mudah.
Maka pengertian proses pembelajaran adalah suatu proses
interaksi antara peserta didik dengan pengajar dan sumber belajar dalam
suatu lingkungan dengan tujuan mendapatkan ilmu dan pengetahuan,
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penguasaan kemahiran serta tabiat atau berdasarkan pengalaman,
pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik atau dapat
dikatakan bahwa proses pembelajaran bertujuan untuk membantu peserta
didik supaya bisa belajar dengan baik.
Pada prinsipnya, pembelajaran tidak hanya terbatas pada peristiwa
yang dilakukan oleh guru, tetapi mencakup semua peristiwa yang
mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar yang meliputi
kejadian-kejadian yang diturunkan dari bahan-bahan cetak, gambar,
program radio, televisi, film, slide, maupun kombinasi dari bahan-bahan
tersebut.
Dalam proses pembelajaran, media yang digunakan guru harus
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sehingga mampu
merangsang dan menumbuhkan minat peserta didik dalam belajar. Dengan
demikian, akan tumbuh interaksi antara media pembelajaran dan peserta
didik dalam belajar (Wane, 2009:10)
Syaodih dalam Majid (2014: 5) mengatakan bahwa proses
pembelajaran merupakan interaksi edukatif, yaitu interaksi yang dilakukan
secara sadar dan mempunyai tujuan untuk mendidik dalam rangka
mengantarkan peserta didik ke arah kedewasaannya. Pembelajaran juga
berfungsi membimbing para peserta didik di dalam kehidupannya, yakni
membimbing dan mengembangkan diri sesuai tugas dengan tugas
perkembangan yang harus dijalani. Proses edukatif memiliki ciri-ciri: a)
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ada tujuan yang ingin dicapai; b) ada pesan yang akan ditransfer; c) ada
pelajar; d) ada guru; e) ada metode; f) ada situasi; g) ada penilaian.
2. Peran Guru dalam Proses Pembelajaran
Guru dalam proses pembelajaran mempunyai peran yang sangat
penting. Bagaimanapun hebatnya kemajuan teknologi, peran guru akan
tetap diperlukan. Teknologi yang konon bisa memudahkan manusia
mencari dan mendapatkan informasi dan pengetahuan, tidak mungkin
dapat mengganti peran guru. Dalam bukunya, Sanjaya mengatakan bahwa
peran guru adalah:
a. Guru sebagai sumber belajar
Peran guru sebagai sumber belajar merupakan peran yang sangat
penting. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan
penguasaan materi pelajaran. Kita bisa menilai baik atau tidaknya
seorang guru hanya dari penguasaan materi pelajaran. Dikatakan guru
yang baik manakala ia dapat menguasai materi pelajaran dengan baik,
sehingga benar-benar ia berperan sebagai sumber belajar bagi anak
didiknya. Apa pun yang ditanyakan siswa berkaitan dengan materi
pelajaran yang sedang diajarkannya, ia akan bisa menjawab dengan
penuh keyakinan. Sebaliknya, dikatakan guru yang kurang baik
manakala ia tidak paham tentang materi pelajaran biasanya ditunjukkan
oleh perilaku-perilaku tertentu, misalnya teknik penyampaian materi
pelajaran yang monoton, ia lebih sering duduk di kursi sambil
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membaca, suaranya lemah, tidak berani melakukan kontak mata dengan
siswa, miskin dengan ilustrasi, dan lain-lain (Sanjaya, 2010:21).
b. Guru sebagai fasilitator
Sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan pelayanan
untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran.
Sebelum proses pembelajaran dimulai sering guru bertanya: bagaimana
caranya agar ia mudah menyajikan bahan pelajaran? Pertanyaan itu
sekilas memang ada benarnya. Melalui usaha yang sungguh-sungguh,
guru ingin agar ia mudah menyajikan bahan pelajaran dengan baik.
Namun demikian, pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa proses
pembelajaran berorientasi pada guru. Oleh sebab itu, akan lebih bagus
manakala pertanyaan tersebut diarahkan pada siswa, misalnya apa yang
harus dilakukan agar sisw mudah mempelajari bahan pelajaran sehingga
tujuan belajar tercapai secara optimal. Pertanyaan tersebut mengandung
makna kalau tujuan mengajar adalah mempermudah siswa belajar.
Inilah hakikat peran fasilitator dalam proses pembelajaran (Sanjaya,
2010:23).
c. Guru sebagai pengelola
Sebagai

pengelola

pembelajaran,

guru

berperan

dalam

menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar
secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik guru dapat
menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar
seluruh siswa (Sanjaya, 2010:24)
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d. Guru sebagai demonstrator
Yang dimaksud dengan peran guru sebagai demonstrator adalah
peran untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat
membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang
disampaikan. Ada dua konteks guru sebagai demonstrator. Pertama,
sebagai demonstrator berarti guru harus menunjukkan sikap-sikap yang
terpuji. Dalam setiap aspek kehidupan, guru merupakan sosok ideal
bagi setiap siswa. Dengan demikian, dalam konteks ini guru berperan
sebagai model dan teladan bagi setiap siswa. Kedua, sebagai
demonstrator guru harus dapat menunjukkan bagaimana caranya agar
setiap materi pelajaran bisa lebih dipahami dan dihayati oleh setiap
siswa. Oleh karena itu, sebagai demonstrator erat kaitannya dengan
pengaturan strategi pembelajaran yang lebih efektif (Sanjaya, 2010:26).
e. Guru sebagai pembimbing
Siswa adalah individu yang unik. Keunikan itu bisa dilihat dari
adanya setiap perbedaan. Artinya, tidak ada dua individu yang sama.
Walaupun secara fisik mungkin individu memiliki kemiripan, tetapi
pada hakikatnya mereka tidaklah sama, baik dalam bakat, minat,
kemampuan, dan sebagainya. Di samping itu, setiap individu juga
adalah makhluk yang sedang berkembang. Irama perkembangan mereka
tentu tidaklah sama juga. Perbedaan itulah yang menuntut guru harus
berperan sebagai pembimbing (Sanjaya, 2010:27).
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f. Guru sebagai motivator
Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu
aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang kurang
berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, tetapi
dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar sehingga ia tidak
berusaha untuk mengerahkan segala kemampuannya. Dengan demikian,
bisa dikatakan siswa yang berprestasi rendah belum tentu disebabkan
oleh kemampuannya yang rendah pula, tetapi mungkin disebabkan oleh
tidak adanya dorongan atau motivasi (Sanjaya, 2010:28)
Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa memiliki
motivasi yang kuat untuk berhasil dalam pendidikannya. Oleh sebab itu,
guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa.
g. Guru sebagai evaluator
Sebagai evaluator, guru berperan untuk mengumpulkan data
atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan.
Terdapat dua fungsi dalam memerankan perannya sebagai evaluator.
Pertama, untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan
yang telah ditentukan atau menentukan keberhasilan siswa dalam
menyerap materi kurikulum. Kedua, untuk menentukan keberhasilan
guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan
(Sanjaya, 2010:31).
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3. Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
Pembelajaran dalam Majid (2014: 38) terdiri dari sebagai berikut:
a. Perencanaan Proses Pembelajaran
Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata
pelajaran, Sta ndar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD),
indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar,
alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian
hasil belajar, dan sumber belajar.
b. Silabus
Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata
pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi
waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan
pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi
Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya, pengembangan dapat
dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam
sebuah

sekolah/madrasah

atau

beberapa

sekolah,

kelompok

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru
(PKG), dan Dinas Pendidikan. Pengembangan silabus disusun di bawah
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supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang
pendidikan untuk SD dan SMP, dan dinas provinsi yang bertanggung
jawab di bidang pendidikan untuk SMA dan SMK, serta departemen
yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs,
MA, dan MAK.
c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta
didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan
berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar
pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta
memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas, dan kemandirian sesuai
dengan bakat dan minat peserta didik. RPP disusun untuk setiap KD
yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru
merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan
dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Komponen RPP adalah:
1) Identitas mata pelajaran
Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas,
semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau tema
pelajaran, jumlah pertemuan.
2) Standar kompetensi
Standar kompetensi

merupakan kualifikasi kemampuan minimal

peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap,
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dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau
semester pada suatu mata pelajaran.
3) Kompetensi dasar
Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai
peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan
penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.
4) Indikator pencapaian kompetensi
Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau
diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar.
Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan
kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang
mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
5) Tujuan pembelajaran
Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar
yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan
kompetensi dasar.
6) Materi ajar
Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang
relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan
indikator pencapaian kompetensi.
7) Alokasi waktu
Alokasi

waktu

ditentukan

sesuai

dengan

keperluan

untuk

pencapaian KD dan beban belajar.
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8) Metode pembelajaran
Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai
kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan.
Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan

situasi dan

kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan
kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran.
9) Kegiatan pembelajaran
(a) Pendahuluan
Pendahuluan merupakan kegiatan awal yang ditujukan untuk
membangkitkan

motivasi

peserta

didik

dalam

proses

pembelajaran.
(b) Inti
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai
KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup
bagi kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat
peserta didik.
(c) Penutup
Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri
aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk
kesimpulan, penilaian, umpan balik, dan tindak lanjut.
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10) Penilaian hasil belajar
Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar
disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu
kepada Standar Penilaian.
11) Sumber belajar
Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan
kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan
indikator pencapaian kompetensi.
d. Prinsip-prinsip penyusunan RPP
1) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik
RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal,
tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi,
kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kecepatan belajar, norma,
nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
2) Partisipasi aktif peserta didik
Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik
untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi,
kemandirian, dan semangat belajar.
3) Mengembangkan budaya membaca dan menulis
Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran
membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam
berbagai bentuk tulisan.

Manajemen Kepala Sekolah…, Dhanty Insan Annisa, Fakultas Agama Islam UMP, 2016

24

4) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut
RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif,
penguatan, pengayaan, dan remedi.
5) Keterkaitan dan keterpaduan
RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan
antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar
dalam satu keutuhan pengalaman belajar.
6)

Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi
informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan
efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

e. Pelaksanaan proses pembelajaran
1) Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran
(a) Rombongan belajar
Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar
adalah:
b.

SD/MI

: 28 peserta didik

c.

SMP/MTs

: 32 peserta didik

d.

SMA/MA

: 32 peserta didik

e.

SMK/MAK

: 32 peserta didik
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(b) Beban kerja minimal guru
(1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu
merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran,
membimbing

dan

melatih

peserta

didik,

serta

melaksanakan tugas tambahan.
(2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada huruf a di
atas adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam
satu minggu.
ii.

Buku teks pelajaran
(1) Buku

teks

pelajaran

yang

akan

digunakan

oleh

sekolah/madrasah dipilih melalui rapat guru dengan
pertimbangan komite sekolah dari buku-buku teks
pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri;
(2) Rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1:1
per mata pelajaran;
(3) Selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku
panduan guru, buku pengayaan, buku referensi dan
sumber belajar lainnya;
(4) Guru membiasakan peserta didik menggunakan bukubuku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan
sekolah/madrasah.
iii.

Strategi pengelolaan kelas
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(1) Guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik
peserta

didik

dan

mata

pelajaran,

serta

aktivitas

pembelajaran yang akan dilakukan.
(2) Volume

dan

intonasi

suara

guru

dalam

proses

pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh
peserta didik;
(3) Tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta
didik;
(4) Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan
dan kemampuan belajar peserta didik;
(5) Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan,
keselamatan, dan kepatuhan pada peraturan dalam
menyelenggarakan proses pembelajaran;
(6) Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap
respons dan hasil belajar peserta didik selama proses
pembelajaran berlangsung;
(7) Guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar
belakang agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial
ekonomi;
(8) Guru menghargai pendapat peserta didik;
(9) Guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi;
(10) Pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata
pelajaran yang diampunya; dan
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(11) Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai
dengan waktu yang dijadwalkan.
f. Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan

pembelajaran

merupakan

implementasi

dari

RPP.

Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti,
dan kegiatan penutup.
a.

Kegiatan pendahuluan
Dalam kegiatan pendahuluan, guru:
a.

Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk
mengikuti proses pembelajaran;

b.

Mengajukan

pertanyaan-pertanyaan

yang

mengaitkan

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
c.

Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang
akan dicapai;

d.

Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan
sesuai silabus.

b.

Kegiatan Inti
Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan
karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi
proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.
(a) Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
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(1) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan
dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari
dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru
dan belajar dari aneka sumber;
(2) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media
pembelajaran, dan sumber belajar lain;
(3) Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik, serta
antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber
belajar lainnya;
(4) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap
kegiatan pembelajaran; dan
(5) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di
laboratorium, studio, atau lapangan.
(b) Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru:
(1) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang
beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna;
(2) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas,
diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru
baik secara lisan maupun tertulis;
(3) Memberi

kesempatan

untuk

berpikir,

menganalisa,

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut;
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(4) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif
dan kolaboratif;
(5) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat
untuk meningkatkan prestasi belajar;
(6) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi
yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara
individual maupun kelompok;
(7) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja
individual maupun kelompok;
(8) Memfasilitasi

peserta

didik

melakukan

pameran,

turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan;
(9) Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang
menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta
didik
(c) Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru;
(1) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam
bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap
keberhasilan peserta didik,
(2) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan
elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber,
(3) Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk
memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan,
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(4) Memfasilitasi

peserta

didik

untuk

memperoleh

pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi
dasar.
c.

Kegiatan penutup
Dalam kegiatan penutup, guru:
a.

Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat
rangkuman/simpulan pelajaran;

b.

Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang
sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;

c.

Memberikan

umpan

balik

terhadap

proses

dan

hasil

pembelajaran;
d.

Merencanakan

kegiatan

tindak

lanjut

dalam

bentuk

pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling
dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun
kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik;
e.

Menyampaikan

rencana

pembelajaran

pada

pertemuan

berikutnya.

C. Penelitian Terdahulu
1. Skripsi karya Riaswati Adi, mahasiswa Pendidikan Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Purwokerto, tahun penelitiannya 2015, dalam
skripsinya

yang berjudul “Manajemen Kepala Madrasah dalam

Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam di

Manajemen Kepala Sekolah…, Dhanty Insan Annisa, Fakultas Agama Islam UMP, 2016

31

MTs Muhammadiyah 03 Bandingan Kejobong Purbalingga Tahun
Pelajaran 2014/2015.
Penelitian Riaswati menggunakan pendekatan penelitian deskriptif
kualitatif. Dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa: Manajemen kepala madrasah dalam peningkatan kompetensi
profesional guru PAI di MTs Muhammadiyah 03 Bandingan Kejobong
Purbalingga dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain : setiap rapat
dilakukan pembinaan guru, termasuk Guru Pendidikan Agama Islam
(GPAI) berkaitan dengan tugas-tugas guru seperti membuat perangkat
pembelajaran (RPP dan Silabus), ijazah sesuai dengan kompetensi,
pengiriman guru dalam kegiatan akademik berupa penataran, seminar, dan
MGMP guru PAI, dalam penilaian, guru harus mengacu pada Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) yang berlaku, kepala madrasah juga
melakukan pengawasan seperti kunjungan kelas, pengecekan kehadiran
guru, dan laporan pengisian akhir semester dan telah melakukan fungsifungsi manajemen yang sering disingkat dengan EMASLIM (Educator,
Manajer, Administrator, Supervisor, Leader, Innovator, dan Motivator),
dan dari lima guru PAI, yang sudah bersertifikat professional ada tiga
orang, yang lain sedang dalam proses pengusulan.
Persamaan yang ada dalam skripsi Riaswati Adi dengan skripsi
peneliti adalah pada variabel bebas/variabel x yaitu manajemen kepala
sekolah, sedangkan untuk perbedaannya adalah metode pengumpulan data
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dan variabel terikatnya. Peneliti terdahulu menggunakan dokumentasi, dan
wawancara, sedangkan peneliti menggunakan dokumentasi, wawancara
dan angket.
2. Skripsi Mugi Sarasputri, mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi
Pendidikan Agama Islam. Judul skripsi Pengaruh Manajemen Kelas
Terhadap Mutu Pembelajaran PAI SMP Negri 2 Kalibagor Kelas VIII C
Tahun pelajaran 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada
tidaknya pengaruh manajemen kelas terhadap mutu pembeljaran PAI SMP
Negri 2 Kalibagor Kelas VIII C semester genap tahun pelajaran 2015.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang menggunakan
rumus statistik. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII C SMP
Negri 2 Kalibagor yang berjumlah 29 siswa. Metode pengumpulan data
yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan angket. Metode
analisis data menggunakan analisis korelasi dan analisis regresi. Hasil
penelitiannya diperoleh dari perhitungan korelasi product moment dan
analisis regresi, untuk nilai “r” product moment rxy sebesar 0,811. Hasil
tersebut dikonsultasikan dengan “r” tabel 5% dengan df= 27 sebesar 0,367
sedangkan pada taraf 1% diperoleh “r” tabel sebesar 0,470. Dengan
demikian maka rxy> dari “r” tabel baik taraf signifikasi 5% dan 1% atau
dengan kata lain 0,811>0,367 dan 0,811>0,470. Dari hasil tersebut dapat
dikatan Ha diterima dan Ho ditolak. Koefisien r xy sebesar 0,811 berada di
antara 0,70-0,90, berarti korelasi antara variabel X dan variabel Y adalah
kuat atau tinggi. Ini berarti manajemen kelas mempunyai pengaruh
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terhadap mutu pembelajaran PAI SMP Negri 2 Kalibagor Kelas VIII C
Tahun Pelajaran 2015.
Persamaan dengan penelitian ini adalah pada jenis penelitiannya,
sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada variabel bebasnya, peneliti
terdahulu menggunakan variabel bebas manajemen kelas, sedangkan
peneliti menggunakan variabel manajemen kepala sekolah.
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