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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

2.1. Manajemen Pembelajaran Berbasis TIK 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen menurut Syafaruddin dan 

Nasution (2005:71) manajemen adalah proses yang 

dilaksanakan oleh manajer agar organisasi mencapai 

tujuan secara efektif dan efisien. Aktifitas manajerial 

yang berlangsung pada organisasi pendidikan 

memerlukan sumberdaya baik manusia maupun fisik 

yang dipadukan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pengertian tersebut selaras dengan definisi 

manajemen pendidikan menurut Usman (2006:7) 

yakni seni dan ilmu mengelola sumber daya 

pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara 

efektif dan efisien. 

Menurut Arikunto dan Yuliana (2012:4) 

bahwa manajemen pendidikan adalah kegiatan yang 

berupa proses pengelolaan kerjasama sekelompok 

orang yang bergabung dalam organisasi pendidikan, 

untuk mencapai tujuan, agar efektif dan efisien. 

Berdasarkan pengertian manajemen pendidikan baik 

Usman, 2006 maupun Arikunto dan Yuliana, 2012 

mempunyai kesamaan yakni berorientasi pada 

tujuan dengan cara yang efektif dan efisien.   
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Fungsi manajemen adalah perencanaan; 

pengorganisasian; pengarahan (motivasi, 

kepemimpinan, pengambilan keputusan, 

komunikasi, koordinasi dan negosiasi, serta 

pengembangan organisasi); pengendalian meliputi 

pemantauan (monitoring), penilaian, dan pelaporan 

(Usman, 2006:10). Secara lebih praktis fungsi – 

fungsi manajemen mencakup empat hal dipaparkan 

oleh Syafaruddin dan Nasution (2005:71) yaitu 

Perencanaan (Planning), Pengorganisasian 

(Organizing), Kepemimpinan (Leadership), dan 

Pengawasan (Controlling). Keempat hal di atas 

mengacu pada proses manajemen yang dikemukakan 

oleh Sergiovanni, dkk, 1987. 

Jika fungsi manajemen tersebut dianggap 

sebagai proses yang membutuhkan tahapan, maka 

perencanaan merupakan tahapan awal yang 

langsung dilaksanakan oleh organisasi, dengan 

catatan bahwa masalah di dalam mengembangkan 

manajemen sudah teridentifikasi, sudah ada 

diagnosis masalah, sudah ada penetapan tujuan dan 

sudah ada pembuatan keputusan. Oleh karena itu, 

perencanaan dapat langsung dilaksanakan oleh 

sebuah organisasi. 

Pengembangan manajemen akan dilakukan 

apabila ternyata di dalam pelaksanaan manajemen 
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terdapat masalah. Salah satu teori manajemen yang 

dapat dijadikan landasan teori dalam 

mengembangkan model manajemen adalah teori 

Gorton, 1976, ini didukung studi perbandingan yang 

telah dilakukan oleh Sodiq, Moh., 2014 yang 

memandang konsep pengembangan kurikulum 2013 

dari perspektif teori Richard A. Gorton. Depdiknas, 

2007 dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Kepala 

Sekolah dengan judul Manajemen Sekolah Dasar 

juga menggunakan teori Gorton dalam melandaskan 

teori manajemen. Menurut Gorton, 1976 manajemen 

itu pada hakikatnya merupakan proses pemecahan 

masalah, sehingga langkah – langkah manajemen 

tidak ubahnya sebagaimana langkah – langkah 

pemecahan masalah,  yaitu:  

1. Identifikasi masalah,  

Kata Identifikasi menurut KBBI 

mempunyai arti “menentukan atau menetapkan 

identitas (orang, benda, dan sebagainya)”. Tidak 

satupun organisasi yang tidak mengalami 

masalah dalam melaksanakan kegiatannya. 

Masalah yang muncul dalam organisasi perlu 

diidentifikasi dalam rangka melihat apakah 

benar masalah yang muncul dalam suatu 

organisasi tersebut masalah yang berpotensi 

mempengaruhi keberlangsungan organisasi.  



16 
 

 
 

2. Diagnosis masalah,  

Menurut KBBI, diagnosis diartikan (arti 

secara sosial) “pemeriksaan terhadap suatu hal”, 

Mendiagnosis suatu masalah berarti 

“menentukan jenis masalah dengan cara 

meneliti atau memeriksa gejalanya”. Masalah 

yang ada perlu diteliti apa saja yang menjadi 

faktor penentu masalah tersebut muncul. 

3. Penetapan tujuan,  

Setelah masalah teridentifikasi dan 

didiagnosis, perlu adanya penetapan tujuan 

yang dapat menjawab solusi terhadap masalah 

tersebut. 

4. Pembuatan keputusan,  

Tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan 

masalah menjadi landasan bagi pembuatan 

keputusan. Keputusan yang dibuat menjadi 

dasar bagi pencapaian tujuan organisasi. 

5. Perencanaan,  

Menurut Arikunto dan Yuliana (2012:8) 

pengertian perencanaan adalah suatu proses 

mempersiapkan serangkaian keputusan untuk 

mengambil tindakan di masa yang akan datang 

yang diarahkan kepada tercapainya tujuan – 

tujuan dengan sarana optimal. Menurut Usman 

(2006:48) perencanaan ialah sejumlah kegiatan 
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yang ditentukan sebelumnya untuk 

dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam 

rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.  

Kedua pengertian perencanaan tersebut 

mempunyai orientasi yang sama dalam hal 

pencapaian tujuan serta berkaitan dengan 

waktu. Perbedaan terdapat pada subyek dimana 

pengertian yang pertama memandang 

perencanaan sebagai suatu proses sedangkan 

pengertian yang lain memandang perencanaan 

sebagai sejumlah kegiatan. Jadi pengertian 

perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang 

merupakan bagian dari suatu proses persiapan 

pengambilan keputusan yang memiliki target 

waktu tertentu. Perencanaan membutuhkan 

sarana optimal dan diarahkan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

6. Pengorganisasian,  

Pengertian pengorganisasian menurut 

Arikunto dan Yuliana (2012:9) berkaitan dengan 

pendayagunaan sumber – sumber yang ada 

dalam pengertian manajemen adalah usaha 

untuk mewujudkan kerjasama antar manusia 

yang terlibat di dalamnya, sedangkan 

kesimpulan yang diambil oleh Syafaruddin dan 

Nasution (2005:73) mengenai proses 
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pengorganisasian adalah kegiatan menempatkan 

seseorang dalam struktur organisasi sehingga 

memiliki tanggung jawab, tugas dan kegiatan 

yang berkaitan dengan fungsi organisasi dalam 

mencapai tujuan yang disepakati bersama 

melalui perencanaan. Melalui pengorganisasian 

sumber daya dapat ditempatkan dalam struktur 

organisasi dengan tugas, tanggung jawab dan 

wewenang yang sesuai untuk pencapaian tujuan 

organisasi.  

7. Pengkoordinasian,  

Menurut Arikunto dan Yuliana (2012:11) 

pengkoordinasian adalah suatu usaha yang 

dilakukan pimpinan untuk mengatur, 

menyatukan, menserasikan, mengintegrasikan, 

semua kegiatan yang dilakukan oleh bawahan. 

Pengkoordinasian dapat diartikan juga sebagai 

bentuk kegiatan yang mengatur cara kerja, 

prosedur kerja, atau mekanisme kerja suatu 

kegiatan. Pengertian koordinasi disimpulkan 

oleh Usman (2006:363) bahwa koordinasi ialah 

proses mengintegrasikan (dapat berarti 

memadukan), mensinkronisasikan dan 

menyederhanakan pelaksanaan tugas yang 

terpisah – pisah secara terus – menerus untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 
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Melalui pengkoordinasian pimpinan dapat 

mengkomunikasikan peran masing – masing 

anggota organisasi agar tujuan organisasi 

tercapai tanpa ada kepentingan pribadi. 

8. Pendelegasian,  

Setiap rencana yang telah dibuat perlu 

dilaksanakan dengan cara membagi tugas 

kepada semua anggota organisasi sesuai porsi 

tugas masing – masing. Melalui pendelegasian, 

pimpinan dapat memberikan mandat kepada 

setiap anggota organisasi untuk melaksanakan 

tugas sesuai tanggung jawab masing – masing 

anggota.  

9. Penginisiasian,  

Menurut Bafadal (2009:41) penginisiasian 

dapat berarti pengerahan atau kepemimpinan. 

Lebih lanjut dikemukakan bahwa segenap 

sumber daya perlu dikerahkan sedemikian rupa 

melalui proses mempengaruhi, mendorong, 

mengajak, menggerakkan, dan menuntun orang 

lain dalam proses kerja agar berpikir, bersikap, 

dan bertindak sesuai dengan aturan yang 

berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.  

10. Pengkomunikasian,  
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Usman (2006:346) mengartikan 

komunikasi sebagai proses penyampaian atau 

penerimaan pesan dari satu orang kepada orang 

lain baik langsung maupun tidak langsung, 

secara tertulis, lisan maupun bahasa isyarat. 

Pimpinan atau manajer menyampaikan semua 

fungsi manajemen dan tugas manajemen 

melalui saluran komunikasi. Pengertian tersebut 

diperjelas oleh Arikunto dan Yuliana (2012:12) 

bahwa yang dimaksud dengan 

pengkomunikasian atau komunikasi adalah 

suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan 

lembaga untuk menyebarluaskan informasi yang 

terjadi di dalam maupun hal – hal di luar 

lembaga yang ada kaitannya dengan kelancaran 

tugas mencapai tujuan bersama.  

Pengertian di atas mengandung arti bahwa 

dalam menjalankan organisasi yakni sekolah 

diperlukan penyampaian dan penerimaan 

informasi di dalam struktur sekolah ataupun 

pihak di luar struktur sekolah agar tujuan 

sekolah dapat tercapai. 

11. Kerja dengan kelompok – kelompok,  

Pelaksanaan manajemen tidak dapat 

dikerjakan sendiri. Kerja dengan kelompok – 

kelompok akan membantu pelaksanaan tugas 
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masing – masing bagian dalam struktur 

organisasi. Pembentukan kelompok untuk 

menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang 

ditopang lebih dari satu orang akan membuat 

pekerjaan menjadi lebih ringan dan lebih cepat 

selesai. 

12. Penilaian.  

Istilah penilaian dalam manajemen 

mengandung unsur evaluasi atau pengawasan. 

Di dalam evaluasi ada penentuan baik atau 

buruknya pelaksanaan suatu kegiatan dalam 

organisasi. Menurut Arikunto dan Yuliana 

(2012:13), kegiatan pengawasan sering juga 

disebut kontrol, penilaian, penilikan, 

monitoring, supervisi dan sebagainya. Yang 

dimaksud penilaian atau pengawasan adalah 

usaha pimpinan untuk mengetahui semua hal 

yang menyangkut pelaksanaan kerja, 

khususnya untuk mengetahui kelancaran kerja 

para pegawai dalam melakukan tugas mencapai 

tujuan. Tujuan utama pengawasan adalah agar 

dapat diketahui tingkat pencapaian tujuan dan 

menghindarkan terjadinya penyelewengan. Oleh 

karena itu pengawasan dapat diartikan sebagai 

pengendalian. Namun menurut Usman 

(2006:401) ada perbedaan antara pengawasan 
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dan pengendalian. Pengawasan tidak disertai 

tindak lanjut, tetapi cukup melaporkan saja, 

sedangkan pengendalian disertai tindak lanjut 

dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian 

antara perencanaan dengan pelaksanaan. 

Berkaitan dengan pengembangan sebuah 

model manajemen langkah tersebut tepat untuk 

dijadikan pijakan bagi pengembangan dalam 

penelitian ini. Menurut Usman (2006:321) bahwa 

semua fungsi manajemen memerlukan pengambilan 

keputusan dan pemecahan masalah terlebih dahulu. 

Penulis mengkaji bahwa langkah awal pada langkah 

teori manajemen Gorton, 1976 nomer 1 sampai 4  

hampir sama dengan model pengambilan keputusan 

menurut Mintzberg, et.al, 1976, Drucker, 1993 dan 

model pengambilan keputusan klasik (Usman, 

2006:322). Penelitian terdahulu melandaskan pada 

teori fungsi manajemen yaitu POAC (Planning, 

Organizing, Actuating, Controlling). Jika dikaitkan 

dengan langkah manajemen oleh Gorton, 1976, 

langkah manajemen POAC yang pertama yaitu 

perencanaan dapat dilakukan apabila masalah telah 

teridentifikasi, masalah terdiagnosa, tujuan telah 

ditetapkan, dan keputusan telah dibuat. Artinya 

setelah ada keputusan maka barulah perencanaan 

dibuat. 
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Selain langkah – langkah manajemen, perlu 

juga dipertimbangkan unsur – unsur yang terkait 

dengan manajemen pendidikan. Hal ini sesuai 

dengan isi dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 23 

disebutkan bahwa sumber daya pendidikan adalah 

segala sesuatu yang dipergunakan dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga 

kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan 

prasarana. Diperjelas oleh Sukmadinata (2007:121) 

yang menyatakan bahwa Sumber Daya Pendidikan 

terdiri dari lima unsur, yaitu: (1) Orang seperti guru, 

kepala sekolah dan staf tata usaha, (2) Sarana dan 

Prasarana pendidikan termasuk fasilitas 

pembelajaran, (3) Dana baik dari pemerintah 

maupun dari masyarakat, (4) Lingkungan 

Masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang 

dikemukakan Terry (1960:8) bahwa 5 (lima) unsur 

sumber daya dalam manajemen terdiri dari: Men, 

Methods, Money, Materials, and Machines atau 

disingkat 5M.  

 

2.1.2 Manajemen Pembelajaran 

Menurut Permendiknas Nomer 41 Tahun 2007 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan guru dan sumber belajar pada suatu 
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lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu 

direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi 

agar terlaksana secara efektif dan efisien. Hal ini  

mengandung arti bahwa perlu ada manajemen agar 

pembelajaran dapat terlaksana sesuai tujuan yang 

diharapkan. Manajemen yang dimaksud adalah 

manajemen pembelajaran.  

Lapono, dkk, 2008 dalam bukunya Belajar dan 

Pembelajaran SD menuliskan bahwa Pembelajaran, 

diartikan sebagai upaya membuat individu belajar, 

yang dirumuskan Robert W. Gagne, 1977 sebagai 

pengaturan peristiwa yang ada di luar diri seseorang 

peserta didik, dan dirancang serta dimanfaatkan 

untuk memudahkan proses belajar.  

Menurut Syafaruddin dan Nasution (2005:79) 

bahwa manajemen pembelajaran adalah proses 

pendayagunaan seluruh komponen yang saling 

berinteraksi (sumber daya pengajaran) untuk 

mencapai tujuan program pengajaran. Sumber daya 

pengajaran yang dimaksud dapat berupa pembicara 

tamu, benda yang berkaitan dengan materi 

pengajaran, buku pelajaran, tulisan/paper, diagram, 

outline, gambar, rekaman ceramah, Compact Disk,  

Transparasi OHP, Film, videotapes, bahkan 

penggunaan teknologi pendidikan lainnya. 

Pelaksanaan manajemen pembelajaran terkandung 
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tujuan agar siswa dapat belajar dengan mudah 

dilakukan dengan mengelola dan mendayagunakan 

semua komponen yang berinteraksi sehingga tujuan 

program pengajaran terlaksana melalui sebuah 

proses.  

Manajemen Pembelajaran melibatkan 4 fungsi 

pokok yang menjadi langkah dalam kegiatan 

manajemen. Menurut Sa’ud dan Sumantri (2007:131) 

ada 4 peranan guru sebagai manajer dalam proses 

pengajaran yaitu: 

1. Merencanakan yaitu: Menyusun tujuan belajar 

mengajar (pengajaran). Perencanaan yang 

dimaksud dilakukan dengan mengembangkan 

perencanaan tahunan, rencana semester, 

rencana bagian (pokok bahasan), rencana 

mingguan dan rencana harian (rencana pelajaran) 

(Syafaruddin dan Nasution, 2005:94). Triwiyanto, 

2015 lebih menjabarkan definisi perencanaan 

pembelajaran yaitu seperangkat rencana dan 

pengaturan kegiatan pembelajaran, media 

pembelajaran, waktu, pengelolaan kelas, dan 

penilaian belajar. Manfaat perencanaan 

pembelajaran adalah untuk memudahkan 

pembuatan persiapan pembelajaran dan 

memudahkan pengembangan pembelajaran yang 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 
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2. Mengorganisasikan, yaitu menghubungkan atau 

menggabungkan seluruh sumber daya belajar 

mengajar dalam mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien.  

3. Memimpin, yaitu memotivasi para peserta didik 

untuk siap menerima materi pelajaran,  

4. Mengawasi, yaitu apakah pekerjaan atau kegiatan 

belajar mengajar mencapai tujuan pengajaran, 

salah satunya melalui evaluasi pengajaran, 

sehingga diketahui hasil yang dicapai. 

Menurut Law dan Glover, (2000:15) terdapat 

perbedaan kepemimpinan, manajemen, dan 

administrasi dalam perspektif pembelajaran ketika 

dijalankan kepala sekolah, wakil bidang pengajaran, 

dan guru, seperti yang terlihat dalam tabel di bawah 

ini: 
 

Tabel 2.1. Aktivitas Manajemen Pembelajaran 
 

 
Kepala 
Sekolah 

Koordinator 
Guru 

Guru Kelas/ 

Mata 

pelajaran 

Fokus Seluruh bidang 

sekolah 

Bidang 

Pengajaran 

Penyampaian 

Kurikulum 

Melalui Rencana 
Pengembangan 

Lembaga 

Rencana 
Pengembangan 

Lembaga 

Prosedur 
Pekerjaan 

Kepemimpin

an 

Visi, tujuan, 

sasaran, 

strategi, 
membangun 

tim, kebijakan 

sekolah 

Deskripsi 

tujuan, target, 

pemanfaatan 
sumber daya, 

kebijakan 

pembagian 

mata 

Penataan 

kelas, 

penetapan 
tujuan 

pengajaran, 

gaya belajar 

dan 
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pelajaran, 
kebersamaan 

mengajar 

Manajemen Pengawasan 
semua sumber 

daya, dan 

pengembangan 
staf 

Alokasi 
sumber daya, 

pengembangan 

staf mata 
pelajaran, 

pengorganisasi

an kurikulum, 
pemantauan 

dan evaluasi 

kemajuan 

pelajar 

Pengembang
an materi 

pelajaran, 

penggunaan 
sumber 

daya, 

pelaksanaan 
kurikulum, 

penilaian 

pelajar 

Administrasi Tanggung 
jawab penuh 

Pencatatan 
staf, 

penyediaan 

berbagai daftar 

sumber daya 

Pencatatan 
pelajar, 

pendataan 

proses 

belajar 
mengajar 

Sumber: Law dan Glover, 2000  

Tabel di atas dapat menjadi acuan bagi 

masing – masing pelaku aktivitas manajemen 

pembelajaran untuk melakukan pengontrolan yakni 

Kepala Sekolah, Koordinator Guru, dan Guru 

Kelas/Mata Pelajaran. Diperlukan kerjasama antar 

pelaku tersebut agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai sesuai dengan perencanaan dan 

pengorganisasian. Jika setelah dilakukan evaluasi 

sistem belajar dan telah mengukur hasil belajar 

terdapat kesimpulan bahwa tujuan belum tercapai 

maka perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan 

terhadap sistem dan pelaku sistem itu sendiri. 

Guru dalam manajemen pembelajaran adalah 

sebagai manajer yang mempunyai peran penting agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal ini sesuai 
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dengan kewajiban guru yang tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru Pasal 

52 ayat (1) mencakup kegiatan pokok yaitu 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

membimbing dan melatih peserta didik, serta 

melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada 

pelaksanaan tugas pokok. Guru juga perlu 

meningkatkan kompetensi pedagogik yang 

dijabarkan pada pasal 3 ayat (2) yaitu kemampuan 

guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. 

Sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)  

yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran 

guru wajib membuat RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) pada awal tahun atau awal semester 

sesuai dengan RKS (Rencana Kerja Sekolah).  

Guru melaksanakan pembelajaran yang 

merupakan kegiatan interaksi edukatif antara 

peserta didik dengan guru. Di dalam kegiatan 

pembelajaran terdiri dari kegiatan penyampaian 

materi pelajaran, membimbing dan melatih peserta 

didik terkait dengan materi pelajaran dan menilai 

hasil belajar yang terintegrasi dengan pembelajaran 

berupa penilaian akhir pertemuan atau penilaian 

akhir tiap pokok bahasan. Pelaksanaan 

pembelajaran dapat dilakukan secara langsung atau 
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termediasi dengan menggunakan media seperti video, 

modul mandiri atau kegiatan observasi/eksplorasi. 

Pelaksanaan pembelajaran dapat juga dilaksanakan 

antara lain di ruang kelas, laboratorium, studio, 

bengkel atau di luar ruangan. 

Ada tiga pelaku manajemen pembelajaran 

yaitu Kepala Sekolah, Koordinator Guru dan Guru 

Kelas / Mata Pelajaran. Ada tiga obyek yang dikenai 

tindakan manajemen pembelajaran yaitu sumber 

daya belajar, guru, dan siswa. 

 

2.1.3 Prinsip Efektivitas Manajemen 

Menurut Triwiyanto (2015:81) efektivitas 

merupakan indikator keberhasilan suatu organisasi 

pendidikan dalam mencapai tujuannya. Artinya 

sejauh mana sesuatu direncanakan atau diinginkan 

dapat terlaksana atau tercapai. Berapapun biaya 

yang telah dikeluarkan suatu lembaga pendidikan 

jika telah mencapai tujuannya maka dikatakan 

efektif. Prinsip efektifitas dapat ditinjau dari 

efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar 

peserta didik. Senada dengan Usman (2006:202) 

mengenai prinsip efektivitas yaitu tercapainya tujuan 

organisasi dan anggotanya. Berkaitan dengan 

manajemen pembelajaran dapat dikatakan efektif 

jika tujuan dari pembelajaran telah tercapai. 
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Langkah awal agar tujuan tercapai adalah 

melakukan perencanaan. Menurut Arikunto dan 

Yuliana (2012:8) salah satu manfaat adanya 

perencanaan yaitu rencana menentukan proses yang 

paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.  

Menurut Djafri (2016:59) efektivitas 

manajemen dapat diketahui melalui sejauh mana 

pimpinan dapat melaksanakan fungsi manajemen. 

Jadi intinya efektivitas adalah sejauhmana 

kesenjangan kerja yang berdampak hasil, diberikan 

perlakuan baik oleh individu antara tim kerja dan 

partisipatif melalui komitmen bersama.  

 

2.1.4 Pembelajaran Berbasis TIK 

Pembelajaran berbasis TIK menurut 

Kemendikbud (2011:3) adalah upaya memanfaatkan 

kemajuan TIK untuk mendukung proses 

pembelajaran. TIK bukanlah subyek utama 

melainkan berperan sebagai alat bantu. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya keberadaan TIK, siswa 

lah yang berperan utama memanfaatkannya, 

sedangkan guru dalam proses pembelajaran sebagai 

tutor. 

Ada beberapa tahapan yang akan dilalui 

sekolah dalam mengadopsi dan menggunakan TIK. 

Ringkasan tahapan evolusi sesuai kondisi sekolah 
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yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK dapat 

dilihat di dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel 2.2. Tahapan Evolusi Pembelajaran Berbasis TIK 

Sumber: Kemendikbud, 2011 

Anderson (2010:30) memaparkan mengenai 

Tingkatan/level yang dilewati kelas atau sekolah 

dalam mengintegrasikan TIK. Model tahapan dalam 

Ta

ha

pa

n 

Proses tatap 

muka di dalam 
kelas 

Peran 

Guru 

Konten 

Digital 

Proses 

Pembelajaran 

 
I 

konten digital 
sebagai suplemen 

Sebagai 
penyampa

i materi 

Bersifat 
tambahan, 

tidak wajib 

disampaikan 

Dibatasi ruang 
dan waktu 

 

II 

konten digital 

sebagai 
komplemen 

Sebagai 

penyampa
i materi 

Wajib 

disampaikan 
karena 

masuk 

struktur 
kurikulum 

Dibatasi ruang 

dan waktu 

 
III 

Integrasi TIK 
dalam proses 

pembelajaran 

Sebagai 
Tutor 

Seluruh 
konten 

berbentuk 

digital, wajib 
disampaikan 

Tidak dibatasi 
ruang dan 

waktu, masih 

terdapat 
campur 

tangan 

pengelolaan 

pembelajaran 
secara manual 

 

IV 

Telah menyatu 

dengan kemajuan 

TIK (Infuse) 

Sebagai 

Tutor 

Menggunaka

n aplikasi 

LMS 
(Learning 
Management 
System) 

Tidak dibatasi 

ruang dan 

waktu, peserta 
didik 

melaksanakan 

pembelajaran 

secara mandiri 
dan online 
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mengadopsi dan menggunakan TIK terlihat pada 

gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Sumber: Anderson, UNESCO, 2010 
Gambar 2.1. Tahapan Mengadopsi dan Menggunakan TIK 

Model pada gambar 2.1 memiliki dua dimensi 

yaitu teknologi dan pedagogi. Teknologi mengacu 

pada semua cakupan TIK, dan pedagogi adalah seni 

dan ilmu mengajar. Dimensi teknologi adalah sebuah 

kontinum yang mewakili meningkatnya jumlah dan 

variasi penggunaan TIK. Dimensi pedagogi juga 

sebuah kontinum dan mewakili perubahan praktek - 

praktek pengajaran yang dihasilkan dari penerapan 

TIK. Ada konsensus umum bahwa integrasi TIK 

dalam pendidikan berlangsung secara progresif 

dalam serangkaian tingkatan yaitu: 1) Emerging 

(Muncul), 2) Applying (Menerapkan), 3) Infusing 
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(Menanamkan), 4) Transforming (Transformasi). 

Tahapan tersebut menunjukkan seberapa banyak 

keterlibatan TIK di dalam kegiatan di sekolah baik 

administrasi maupun pembelajaran. Jika dikaitkan 

dengan tahapan evolusi pembelajaran berbasis TIK 

(tabel 2.2), masing – masing tahapan terjadi sesuai 

dengan tahapan sekolah mengadopsi dan 

menggunakan TIK. 

Upaya sekolah dalam mengembangkan 

Manajemen Pembelajaran yang berbasis TIK berarti 

juga perlu memperhatikan kondisi sekolah itu 

sendiri. Sudah sampai pada tahapan mana upaya 

sekolah selama ini mengintegrasikan TIK di dalam 

kegiatan pembelajaran. Manajer dalam kegiatan 

manajemen pembelajaran berbasis TIK harus 

memperhatikan jenis kegiatan tatap muka atau 

pembelajaran, konten digital yang digunakan sebagai 

sumber daya belajar, serta proses pembelajarannya. 

Guru tidak hanya sebagai penyampai materi namun 

harus dapat berperan sebagai tutor.  

Fungsi pokok manajemen pembelajaran adalah 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengawasan (Sa’ud dan Sumantri, 2007:131). 

Berkaitan dengan integrasi TIK dalam pembelajaran, 

semua fungsi pokok manajemen pembelajaran 
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tersebut dilaksanakan memanfaatkan keunggulan 

teknologi informasi dan komunikasi.  

Pada fungsi perencanaan, menurut Kusmana 

(2011:44), bukti otentik terjadinya pembelajaran 

berbasis TIK dapat dicermati dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun dan 

implementasinya yang dilaksanakan oleh setiap guru 

mata pelajaran di sekolah. Hal tersebut sesuai 

dengan prinsip pengembangan atau penyusunan RPP 

menurut Triwiyanto (2015:100) yaitu menerapkan 

teknologi informasi dan komunikasi serta 

mempertimbangkan penerapan TIK secara 

terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan 

situasi dan kondisi. Menurut Kusmana (2011:44), 

RPP yang mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran 

dapat disusun melalui 2 (dua) pendekatan, 

pendekatan idealis dan pendekatan pragmatis, 

seperti terangkum dalam gambar di bawah ini: 

 

Gambar 2.2 - Pendekatan Idealis dalam Pembelajaran 

Berbasis TIK 

Pendekatan Idealis dimulai dengan 

menentukan topik kemudian tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai dan menentukan aktifitas 

Menentukan 
Topik 

Menentukan tujuan 
pembelajaran 

Menentukan aktifitas 
pembelajaran yang 
memanfaatkan TIK 
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pembelajaran dengan memanfaatkan TIK yang 

relevan (seperti modul, LKS, program audio, 

VCD/DVD, CD-ROM, bahan belajar online di 

internet, atau alat komunikasi sinkronous dan 

asinkronous lainnya) untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tersebut. Pendekatan Pragmatis seperti 

gambar di bawah ini:  

 

Gambar 2.3 - Pendekatan Pragmatis dalam 

Pembelajaran Berbasis TIK 

Pendekatan Pragmatis dapat diawali 

dengan mengidentifikasi TIK yang ada (seperti 

buku, modul, LKS, program audio, VCD/DVD, 

CD-ROM, bahan belajar online di internet, atau 

alat komunikasi sinkronous dan asinkronous 

lainnya) atau mungkin bisa dilakukan atau 

digunakan, kemudian memilih topik-topik apa 

yang bisa didukung oleh keberadaan TIK 

tersebut, dan diakhiri dengan merencanakan 

strategi pembelajaran yang relevan untuk 

mencapai kompetensi dasar dan indikator 

capaian hasil belajar dari topik pelajaran 

tersebut. Adapun strategi pembelajaran yang 

relevan dengan kedua jenis pendekatan tersebut 

Mengidentifikasi 
TIK 

Memilih topik-topik 
yang bisa 

didukung TIK 

Merencanakan 
strategi 

pembelajaran yang 
relevan  
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di atas antara lain: resources-based learning 

(pembelajaran berbasis sumberdaya), 

case/problem-based learning (pembelajaran 

berbasis permasalahan/kasus sehari-hari), 

simulation-based learning (pembelajaran 

berbasis simulasi), dan colaboration-based 

learning (pembelajaran berbasis kolaborasi). 

Pada fungsi manajemen pembelajaran 

terintegrasi dengan TIK yang lain seperti 

pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengawasan saling berkaitan dan bergantung 

pada fungsi perencanaan berbasis TIK. 

Bagaimana pengorganisasian, kepemimpinan 

dan pengawasan dilaksanakan mengikuti apa 

yang telah dibuat dalam perencanaan 

pembelajaran. Menurut Loveless (2005:5), guru  

- guru sekolah dasar pada awal abad 21 

mempertimbangkan persiapan, perencanaan 

dan pengembangan profesionalitas yang 

berhubungan dengan aturan bagaimana TIK 

dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa 

fungsi perencanaan langkah awal yang penting 

untuk menentukan langkah selanjutnya.  

 

2.2. Pengembangan Model 

Produk penelitian R & D dapat berupa sebuah 

model. Menurut Yang Ying Ming et. al. (2005:167-
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168) serta Law dan Kelton (1991:5) dalam Haryati 

(2012:19-20) model adalah suatu desain yang 

menggambarkan bekerjanya suatu sistem dalam 

bentuk bagan yang menghubungkan bagan atau 

tahapan melalui langkah-langkah spesifik dan dapat 

dipergunakan mengukur keberhasilan untuk tujuan 

mengembangkan keputusan secara valid. Keabsahan 

suatu model dapat dipertanggungjawabkan karena 

model disusun melalui pengkajian teoritis dan 

prosedur ilmiah.  

Menurut kajian Haryati (2012:20) model 

memiliki karakteristik: (1) Merupakan deskriptif 

naratif; (2) memiliki prosedur atau langkah – 

langkah; (3) memiliki tujuan khusus; (4) digunakan 

untuk mengukur keberhasilan; (5) merupakan 

representasi suatu sistem. Ada 4 jenis model yang 

dikemukakan oleh Johanssen, 1993 dalam Haryati 

(2012:21) yaitu: (1) Cognitive Model, merupakan 

model konseptual sebagai dasar penalaran dan 

persepsi, belajar induktif, pembuatan keputusan, 

perencanaan dan sebagainya; (2) Normative Model, 

yaitu model tentang penggambaran fungsi – fungsi 

spesifik yang diinginkan, tujuan, dan sasaran suatu 

sistem atau proses; (3) Descriptive Model yakni model 

yang mendeskripsikan suatu proses atau sistem baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif, model ini sering 
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digunakan untuk tujuan saintifik dan teknologi; dan 

(4) Functional Model, model ini menggambarkan 

hubungan fungsional antar variabel, bisa disajikan 

secara kuantitatif maupun kualitatif.  

Menurut Gati dan Asher (2001:203-222)  

dalam Haryati (2012:21) model terbagi menjadi 

empat yaitu: (1) Model normatif yang 

mengkhususkan pada bagaimana secara rasional 

memberikan gambaran tujuan, dan hubungan antar 

fungsi – fungsi dalam mencapai tujuan, jadi 

merupakan sejumlah jalan yang harus dilalui untuk 

memaksimalkan kemungkinan dalam mencapai 

tujuan khusus. Model ini menyesuaikan situasi 

karena adanya keterbatasan kognisi, waktu dan 

pendanaan; (2) Model deskriptif melukiskan dan 

menerangkan langkah – langkah dalam mencapai 

tujuan dan pengaruh setiap langkah pada langkah 

yang lainnya secara lebih aktual; (3) Model preskriptif 

yaitu model yang menggambarkan langkah – langkah 

dengan memberikan kerangka proses pencapaian 

tujuan; dan (4) Model prediksi yakni model yang 

menarasikan langkah – langkah proses untuk 

mencapai tujuan, karena model ini masih 

merupakan konsep yang belum diaplikasikan dalam 

uji coba. Namun demikian, model ini tetap harus 

diuji keabsahannya untuk memenuhi standar teori 
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dan ilmiah, yaitu validasi dari sejumlah pakar, 

pengambil kebijakan, orang yang terlibat dalam 

mengaplikasikan model, dan jika memungkinkan 

diseminarkan dalam skope yang luas. Adapun model 

yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian dan 

pengembangan ini menggunakan gabungan dari 2 

jenis model yang dijabarkan di atas yakni model 

deskriptif dan model prediksi.  

Validasi model merupakan tahapan akhir 

dalam penyusunan model setelah tahap verifikasi 

model. Menurut Marrelli, Tondora dan Hoge, 2005 

dalam Haryati (2012:22), model yang baik memiliki 

ciri: (1) simple; (2) applicable; (3) important; (4) 

controllable; (5) adaptable; (6) communicable. Ciri – 

ciri di atas dapat dijadikan acuan dalam memvalidasi 

model penelitian dan pengembangan. 

 

2.3. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian dan pengembangan mengenai 

manajemen pembelajaran serta integrasi TIK dalam 

pembelajaran adalah yang pertama dilakukan oleh 

Wahab, Muhammad Rouful, 2013 dengan judul 

Manajemen Pembelajaran Berbasis E-learning 

Sekolah Menengah Atas Al Islam 1 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2012/2013. Metode penelitian yang 
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digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan induktif dan deduktif. Pengumpulan data 

dengan cara observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi. Hasil penelitiannya antara lain: 

manajemen pembelajaran berbasis e-learning di SMA 

Al Islam Surakarta telah memiliki visi, misi, tujuan 

pembelajaran, infrastruktur, sistem e-learning, guru, 

materi text-based, metode dan evaluasi 

pembelajaran. Pembelajaran e-learning juga memberi 

dampak positif dengan beberapa bukti prestasi 

siswa. Meskipun begitu ada faktor penunjang dan 

faktor penghambat dalam hal implementasi 

pembelajaran berbasis e-learning. Penelitian ini sama 

dalam hal meneliti manajemen pembelajaran yang 

berbasis teknologi dan berjenis penelitian kualitatif, 

namun berbeda dalam hal pengembangan tidak 

berhenti sampai pada analisis deskriptif. Melalui 

penelitian ini penulis mendapat informasi mengenai 

bagaimana implementasi manajemen pembelajaran 

yang berbasis teknologi hanya berbeda tempat 

penelitian yaitu di sebuah SMA. 

Penelitian yang kedua berjudul Manajemen 

Kurikulum Berbasis Informatika di Sekolah 

Menengah Kejuruan oleh Prastyo, Gunawan Widi, 

2012. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, 
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evaluasi, hambatan dan solusi, serta pengembangan 

kurikulum berbasis informatika di SMK Sandhy 

Putra. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan rancangan studi kasus. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian 

ini yaitu: (1) Perencanaan kurikulum sekolah 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah 

sekarang dan akan datang, (2) pelaksanaannya 

media pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran ialah harus berbasis IT, (3) evaluasi 

dalam kurikulum berbasis informatika ialah 

implementasi kurikulum, (4) tidak ada hambatan-

hambatan yang besar dalam manajemen kurikulum 

berbasis informatika, dan (5) pengembangannya ialah 

melalui kegiatan magang misalnya prakerin, PKL, 

dan sebagainya. Penelitian ini berbeda dalam hal 

fokus penelitian yaitu manajemen kurikulum dan 

hanya mendeskripsikannya sedangkan penelitian ini 

meneliti mengenai manajemen pembelajaran 

mendeskripsikan lalu mengembangkannya. 

Penelitian yang sejenis dengan penelitian yang 

dilakukan yaitu menggunakan metode Research and 

Development (R&D) adalah penelitian R. Verayanti, 

Sri, 2014 dengan judul Pengembangan Model 

Manajemen Pelatihan Seni Rupa Bagi Guru Taman 
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Kanak – Kanak Kota Semarang. Tujuan penelitian 

dan pengembangan adalah untuk (1) menganalisa 

model faktual manajemen pelatihan seni rupa yang 

selama ini dilaksanakan pada guru Taman Kanak – 

kanak; (2) merancang desain model konseptual 

manajemen pelatihan seni rupa yang valid pada guru 

Taman Kanak – kanak; (3) menguji keefektifan model 

manajemen pelatihan seni rupa terhadap 

peningkatan kompetensi guru Taman Kanak – kanak. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) kebutuhan dan 

keberhasilan MPSR dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu materi pelatihan, kompetensi instruktur, dan 

manajemen pelatihan; (2) menghasilkan model dan 

paket pelatihan MPSR yang mengacu pada fungsi 

manajemen (perencanaan 3 langkah; pelaksanaan 4 

langkah; dan evaluasi 2 langkah); (3) model final 

MPSR terbukti efektif meningkatkan kompetensi seni 

rupa guru Taman Kanak – kanak. Penulis mendapat 

informasi yang cukup mengenai penelitian yang 

berjenis R&D hanya berbeda pada obyek yang diteliti 

dan dikembangkan. 

Judul penelitian internasional The 

Management Practises of ICT Integration in the 

Curriculum of Primary Schools in Uganda yang 

dilakukan oleh Kyakulumbye, Stephen dan Katono, 

Isaac Wasswa, 2013 menjadi penelitian yang relevan 
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berkaitan dengan Penerapan TIK untuk pendidikan 

dasar. Studi ini meneliti bagaimana integrasi TIK 

dalam kurikulum sekolah dasar dikelola di Uganda. 

Praktek manajemen sekolah yang dikonsep sebagai 

perencanaan, organisasi dan koordinasi. Variabel 

terikat adalah integrasi TIK. Penelitian ini merupakan 

cross sectional survey menggunakan data terutama 

kuantitatif. Populasi terdiri dari guru dan kepala 

sekolah di Kabupaten Mukono di Uganda. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner diri 

administratif menggunakan skala Likert. Tingkat 

respon dari 94,2% sudah cukup untuk 

mengandalkan hasil penelitian ini. Data dianalisis 

menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis 

korelasi (Pearson Product Moment Koefisien Korelasi) 

dan analisis regresi berganda untuk membangun 

pengaruh kausal dari praktik manajemen pada 

integrasi TIK. Temuan utama dari studi ini adalah 

bahwa perencanaan, koordinasi dan organisasi 

secara signifikan berdampak pada integrasi TIK. 

Sebuah analisis regresi berganda menunjukkan 

bahwa semua praktek manajemen memiliki efek 

pada integrasi TIK.  

Rekomendasi penelitian tersebut bahwa 

negara harus merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan untuk sekolah untuk mengatur 
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pelaksanaan TIK dan strategi untuk mempengaruhi 

sikap guru untuk integrasi TIK, dan menawarkan 

dukungan untuk manajemen sekolah untuk 

meningkatkan praktek manajemen mereka untuk 

mengelola proses integrasi TIK ke dalam kurikulum. 

Selain itu, berdasarkan penelitian, diusulkan bahwa 

perangkat lunak dan perangkat keras harus tersedia 

untuk sekolah-sekolah. Saran Penelitian lebih lanjut 

dapat mengukur gaya manajemen dan mengubah 

strategi manajemen yang dapat diadopsi untuk 

berhasil mengintegrasikan TIK ke dalam kurikulum 

sekolah dasar. Penelitian tersebut dapat 

menggunakan Triangulasi data dengan pandangan 

kualitatif dari responden. 

Penelitian lain yang mendukung penulis telah 

dilakukan oleh Qiyun Wang & Huay Lit Woo, 2007 

dengan judul Systematic Planning for ICT Integration 

in Topic Learning. Penelitian ini menarik dan relevan 

karena meneliti mengenai perencanaan secara 

sistematik integrasi TIK dalam pembelajaran dan 

menunjukkan bagaimana model ini dapat 

diterapkan. Kunci Model Sistematik untuk Integrasi 

TIK dimulai dari Problem Statement  Learning 

Objectives  Technology Required  Rationale  

Strategies  Assesment  Reflection  (kembali ke 

masing – masing komponen). 
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Penelitian dengan judul The Use And 

Management Of ICT In Schools: Strategies For School 

Leaders yang ditulis oleh Adu dan Olatundun, 2013 

membahas mengenai pengelolaan pemanfaatan TIK 

di sekolah. Kesimpulan dari penelitian tersebut 

bahwa kehadiran teknologi digital di sekolah 

memberi dampak pada aturan dan tanggungjawab 

pimpinan sekolah bahkan membuat pimpinan 

sekolah dan guru – guru merasakan tekanan untuk 

berubah dan harus menemukan cara untuk 

mengimplementasikan dan mempertahankan inovasi 

teknologi. Strategi dalam mengelola pemanfaatan TIK 

di sekolah antara lain: (1) Mengembangkan kebijakan 

TIK sekolah; (2) Belajar Teknologi; (3) Melibatkan 

staff dan guru – guru; (4) Menjalin kerjasama dan 

kolaborasi dengan pakar TIK; (5) Merencanakan 

Program Pelatihan bagi guru – guru; (6) Menjadikan 

patokan sekolah lain yang telah mempunyai reputasi 

yang baik dalam hal sistem TIK dalam pembelajaran 

dan pemanfaatan TIK. 

Penelitian pendukung lain adalah penelitian 

Albugami, Sultan dan Ahmed, Vian, 2015 dengan 

judul Success factors for ICT implementation in Saudi 

secondary schools: From the perspective of ICT 

directors, head teachers, teachers and students. 

Penelitian ini berjenis kualitatif dan menghasilkan 
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temuan bahwa TIK telah memperlihatkan sebagai 

alat yang penting dalam hal prestasi, kolaborasi, 

pengalaman belajar dan hasil belajar. Sekolah – 

sekolah di Saudi mengalami tantangan dalam hal 

penerapan TIK yaitu kurangnya ruang, sumber daya, 

dan pemeliharaan; kurangnya keterampilan dan 

pelatihan TIK; serta kekurangjelasan kebijakan TIK. 

Penanganan atas tantangan tersebut dengan cara 

mengubah penghalang – penghalang menjadi faktor 

positif untuk membantu keberhasilan penerapan 

TIK.  

Salah satu penelitian lain yang mendukung 

model dalam interaksi pengajaran dan pembelajaran 

konstruktivisme dengan teknologi yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Wang, Qiyun, 2008. Kesimpulan 

dari penelitiannya bahwa ada 3 elemen fundamental 

yaitu pedagogi, interaksi sosial dan teknologi yang 

akan menolong guru mengintegrasikan TIK ke dalam 

kurikulum dengan cara yang lebih efektif. Guru 

harus benar – benar memikirkan alat TIK yang tepat 

sesuai dengan tujuan pembelajaran, memodifikasi 

sumber – sumber yang ada, atau membangun 

lingkungan pembelajaran yang baru untuk 

menyatukan kelompok belajar, atau memutuskan 

rencana strategi untuk pembelajaran yang berpusat 

pada siswa. Beberapa desain model pembelajaran 
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yang dapat membantu guru dalam integrasi TIK ke 

dalam kurikulum antara lain: ASSURE model 

(Analyse learners; State objectives; Select media and 

materials; Utilise media and materials; Require learner 

participation; Evaluate and revise) oleh Heinich, 

Molenda, Russell, & Smaldino, 2001; ICARE 

(Introduce; Connect; Apply; Reflect; Extend) model 

(Hoffman & Ritchie, 1998 dan Systematic planning 

model (Wang & Woo, 2007).  

Berdasarkan penelitian terdahulu, 

pengembangan model manajemen pembelajaran 

berbasis TIK belum banyak diteliti dan 

dikembangkan khususnya untuk jenjang pendidikan 

dasar. Oleh karena itu, perlu untuk melaksanakan 

penelitian dengan mengembangkan model 

manajemen pembelajaran berbasis TIK di SD Kristen 

Satya Wacana Salatiga berdasarkan analisis 

kebutuhan dan kondisi sekolah. Pengembangan ini 

perlu mempertimbangkan aspek – aspek dalam 

manajemen yang berkaitan dengan pembelajaran 

yaitu: (1) Manajemen menurut Teori Gorton yang 

disederhanakan sesuai dengan kebutuhan 

manajemen pembelajaran, (2) Manajer dalam 

pembelajaran yakni: Kepala Sekolah, Koordinator 

Kurikulum, dan Guru Kelas/Mata pelajaran (3) 

Faktor yang berkaitan dengan suksesnya integrasi 
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TIK di dalam manajemen pembelajaran seperti 

penelitian terdahulu yaitu: infrastruktur, konten 

digital untuk pembelajaran dan budaya TIK yang 

dimiliki oleh lingkungan sekolah. 

 
2.4. Kerangka Berpikir 

Kerangka pikir penelitian ini bermula dari 

keberadaan SD Kristen Satya Wacana Salatiga yang 

berada pada level applying (menerapkan) berkaitan 

dengan integrasi TIK dalam pembelajaran dan 

adanya masalah terkait dengan manajemen 

pembelajaran di SD Kristen Satya Wacana Salatiga 

yang belum efektif.  Manajemen yang efektif dalam 

pembelajaran akan mewujudkan PAIKEM atau joyfull 

learning sesuai tujuan Kristen Satya Wacana sendiri. 

Tahap awal yang akan dilakukan adalah 

menganalisis bagaimana manajemen pembelajaran 

yang dilakukan oleh Kristen Satya Wacana dan 

bagaimana efektivitas manajemen pembelajaran yang 

sudah dilaksanakan. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis deskriptif. Hasil analisis akan 

menjadi masukan bagi pengembangan model 

manajemen pembelajaran menjadi berbasis TIK. 

Model manajemen pembelajaran berbasis TIK 

menggunakan konsep manajemen dengan 

pendekatan teori Gorton, 1976 dan mengkaji literatur 
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tentang teknologi pembelajaran berbasis TIK. Bagan 

kerangka berpikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.4. Kerangka Berpikir 
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