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ABSTRAK 

 

Nurdina Martasari, Nim. 3132131014. Analisis Penerapan Manajemen Berbasis 

Sekolah SMA Negeri Hubungannya dengan Hasil Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Geografi Kelas XI IPS di Kecamatan Bilah Hulu, Skripsi. Medan: 

Jurusan Pendidikan Geografi FIS UNIMED. 2017 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Keadaan manajemen 

berbasis sekolah SMA Negeri di Kecamatan Bilah Hulu. (2) Keadaan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran geografi kelas XI IPS di Kecamatan Bilah Hulu. (3) 

Hubungan antara penerapan manajemen berbasis sekolah SMA Negeri dengan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Geografi kelas XI IPS di Kecamatan Bilah 

Hulu. 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri di Kecamatan Bilah Hulu tahun 

2017. Populasi dalam penelitian adalah seluruh perangkat sekolah SMA Negeri  

Bilah Hulu yang terdiri 2 orang kepala sekolah, 9 orang tenaga administrasi, 73 

orang guru dan 191 orang siswa kelas XI IPS yang berjumlah 275 orang. 

Sedangkan sampel ditentukan secara purposive sampling atau sampel secara 

sengaja yakni 2 orang kepala sekolah, 9 orang tenaga administrasi, 37 orang guru, 

dan 48 orang siswa yang berjumlah 96 orang. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik komunikasi langsung, teknik komunikasi tidak langsung 

dan teknik studi dokumenter. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif inferensial. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Keadaan penerapan 

manajemen berbasis sekolah SMA Negeri di Kecamatan Bilah Hulu dari 7 

indikator secara keseluruhan sudah tergolong cukup baik dengan rata-rata 2,93 

(73,25%) yang terdiri dari manajemen kurikulum dan program pengajaran  rata-

rata 3,70 (92,42%), manajemen tenaga kependidikan dengan rata-rata 3,21 

(80,13%), manajemen kesiswaan rata-rata 3,40 (84,77%), manajemen keuangan 

rata-rata 3,54 (88,45%), manajemen sarana dan prasarana pendidikan rata-rata 

3,67 (91,67%), manajemen pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat 

dengan rata-rata 2,97 (74,13%)  serta manajemen pelayanan khusus rata-rata 3,37 

(84,27), (2) Keadaan hasil belajar mata pelajaran geografi kelas XI IPS SMA 

Negeri di Kecamatan Bilah Hulu yang memiliki nilai di bawah KKM 78 dengan 

persentase 45,83% sedangkan yang memiliki nilai di atas KKM dengan 

persentase 54,17%. (3) Ada hubungan signifikan antara penerapan manajemen 

berbasis sekolah SMA Negeri dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Geografi kelas XI IPS di Kecamatan Bilah Hulu. Hal ini dibuktikan rhitung = 0,328 

> rtabel = 0,291 maka selanjutnya diperoleh thitung= 2,336> ttabel=2,013 pada taraf 

signifikansi 95% atau alpha 5%.  

 


