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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritik

1. Kemampuan Guru

Kemapuan guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

terjadinya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah, namun kompetensi

guru tidak berdiri sendiri, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti latar

belakang pendidikan, pengalaman mengajar dan lama mengajar.

Pengembangan kemampuan merupakan suatu proses konsolidasi

dalam memahirkan seperangkat keterampilan yang dibutuhkan untuk menca

pai domain kehidupan. Kemampuan guru dinilai penting sebagai alat seleksi

dalam penerimaan calon guru, yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka

pembinaan dan pengembangan tenaga guru. Kemampuan guru merupakan

gambaran kualitatif tentang hakekat perilaku guru yang penuh arti.1

Kemampuan guru berkaitan dengan profesionalisme guru. Guru yang

profesjonal adalah guru yang kompeten (berkemampuan). Ciri-ciri guru yang

profesional, yaitu:

a. Memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan tertentu agar dapat

melaksanakan tugas mengajar dengan baik melalui pendidikan dan dalam

jabatan yang dilaksanakan secara terpadu.

b. Standar kemampuan sesuai dengan tuntutan kinerja sebagai guru gofesio

nal

1 E. Mulyasa, Standar Kompetensi Sertifikasi Guru, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2007), hlm. 25
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c. Sertifikasi dan lisensi sebagai tanda kewenangan melaksanakan tugas

sebagai guru professional

d. Kode etik guru yang mengatur prilaku guru sebagai pribadi maupun

anggota masyarakat

e. Pengakuan masyarakat yang menggunakan jasa guru melalui pemberian

kedudukan sosial, proteksi jabatan, penghasilan dan status hukum yang

lebih baik yang dibandingkan ketika guru masih dianggap sebagai suatu

pekerjaan (vokasionan)

f. Organisasi profesi guru yang mewadahi anggotanya dalam memperta

hankan, memperijuangkan eksistensi dan kesejahteraan serta pengem

bangan profesional guru.

Kemampuan utama yang harus dikuasai guru adalah membelajarkan

peserta didik. Namun demikian, kemampuan ini tidak berdiri sendiri. Ada

sembilan karakteristik citra guru yang ideal, yaitu:

a. Memiliki semangat juang yang tinggi disertai kualitas keimanan dan

ketaqwaan yang mantap

b. Mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan padanan dengan

tuntutan lingkungan dan perkembangan iptek

c. Mampu belajar dan bekerjasama dengan profesi yaitu memiliki etos kerja

yang kuat

d. Memiliki kejelasan dan kepastian pengembangan karir

e. Berjiwa professional tinggi

f. Memiliki kesejahteraan lahir dan batin, material, dan non material
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g. Memiliki wawasan masa depan

h. mampu melaksanakan fungsi dan perannya secara terpadu.

Kemudian dijelaskan bahwa guru harus mempunyai:

a. Kepribadian yang matang dan berkembang

b. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kuat

c. Keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik

d. Mengembangkan profesinya secara berkesinambungan.

Menurut Drexel, seseorang yang memiliki kemampuan yaitu: selalu

berorientasi pada hasil, memperhatikan prosedur dalam mengidentifikasi dan

menilai hasil proses pembelajaran, memiliki pengalaman, memiliki pengeta

huan formal dan informal serta berperilaku terhadap kemajuan.2

Secara umum seorang guru harus memenuhi dua kategori, yaitu

memiliki capability dan loyality. Capabitity, yakni guru harus memiliki

kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan

teoritik tentang mengajar yang baik; mulai perencanaan, implementasi sampai

evaluasi. Loyalitas keguruan, yakni loyal terhadap tugas-tugas keguruan, tidak

semata di dalam kelas, tapi iuga di luar kelas.

Dari penjelasan di atas maka untuk menjadi seorang guru harus

memiliki kemampuan dasar. Kemampuan dasar serang guru merupakan

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam

kebiasaan berpikir dan bertindak sebagai seorang guru. Kebiasaan berpikir dan

bertinduk yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus sebagai seorang

2 Ingrid Drexel, The Concep of Competence an Instrument of Sosial and Political
Change,(Bergen AS: Stein Rokkan Centre, 2003), hlm.6-7
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guru. Standar kemampuan guru merupakan suatu ukuran yang ditetapkan atau

dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku bagi

seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai

bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan. Sesuai dengan hadits yang

mejelaskan

ِإَذا ُوسَِّد اَألْمَر ِإَىل َغْريِ م : ص.ِهللاوٌلٌسرَ لَ قَا: لَ قَاٌهْنَعٌهللاَيِضرَ َةَرْيَرٌهِيبَأْنَع
ر)لبخاا( رواه َأْهِلِه فَانـَْتِظِر السَّاَعةَ 

Artinya: Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah bersabda; “Apabila suatu
masalah diserahkan kepada orang yang bukan profesinya (ahlinya)
maka tunggulah saat kehancuranya.” (HR. Bukhari) (Abi Abdullah
Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhori, tt: 21).

Berdasarkan uraian tersebut maka seorang guru harus memiliki

kualifikasi akademik, dan mata pelajaran (bidang keahlian) yang diajarkan

harus sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Lebih lanjut seorang guru

harus memiliki sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan suatu pengakuan/

lisensi yang diberikan kepada guru untuk melaksanakan tugas dan wewenang

sebagai profesi di bidang kependidikan. Konsekuensi dengan adanya

sertifikasi dan lisensi guru menuntut pendidikan dan pengembangan

kemampuan guru, sehingga guru tersebut memiliki standar profesi yang

dicerminkan dari kompetensi yang dimilikinya. Sehingga pemerintah

mengaturnya dalam UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Adapun

standar kompentensi yang harus dimiliki oleh seorang guru agar mendapat

sertifikasi untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai tenaga
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kependidikan yaitu meliputi: 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi

kepribadian, 3) kompetensi sosial, dan (a) kompetensi profesional.

a. Kompetensi Pedagogik

Pedagogik mempunyai arti ilmu mendidik. Kompetensi pedagogik

merupakan suatu performansi ftemampuan) seseorang datam bidang ilmu

pendidikan. untuk rnenjadi guru yang profesional harus memiliki

kompetensi pedagogik. Seorang guru harus memiliki pengetahuan dan

pemahaman serta kemampuan dan keterampilan pada bidang profesi

kependidikan. Menurut Depdiknas pengetahuan dan pemahaman yang

harus dimiliki seorang guru sebagai profesi kependidikan meliputi: a)

peserta didik, b) teori belajar dan pembelajaran, c) kurikulum dan

perencanaan pengajaran, d) budaya dan masyarakat sekitar sekolah, e)

filsafat dan teori pendidikan, f) evaluasi, g) teknik dasar dalam

mengembangkan proses belajar, h) teknologi dan pemanfaatannya dalam

pendidikan, i) penelitian, j) moral, etika dan kaidah profesi.3

Valente menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan

salah satu kompetensi yang sangat penting. Kemudian dikemukakan

bahwa: This kind of competency is the main problem related to the

didacted and methodology used in classroom teaching. Kemampuan

pedagogik meliputi pemahaman tentang: (a) sifaf ciri, dan perkembangan

anak didik, (b) konsep-konsep pendidikan yang berguna membantu anak

3 Depdiknas, Op.cit, h. 27
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didik, (c) metodologi pembelajaran yang sesuai dengan per.kembangan

anak didik, dan (d) sistem evaluasi yang baik dan tepat.

Pada bidang pedagogik, seorang guru harus memiliki kompetensi:

a) mampu mengidentifikasi dan memahami karakteristik peserta didik dari

aspek sosial moral, kultural,emosional dan inteiektual, b) mampu memfasi

litasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktuali sasikan

berbagai potensi yang dimilikinya, c) menguasai teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik, d) mampu merancang pembelajaran

yang mendidik, e) mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, f)

mampu merancang penilaian proses dan hasil belajar, g) mampu

melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, dan h) mampu

menggunakan hasil penilaian untuk berbagai kepentingan pembelajaran

dan pendidikan.

b. Kompetensi Profesional

Kompetensi Professional merupakan suatu kemampuan sesuai

dengan keahliannya. Seorang guru harus menyampaikan sesuatu (sesuai

keahliannya) kepada peserta didik dalam rangka menjalankan tugas dan

profesinya. Kanfel mengemukakan bahwa kemampuan di tempat kerja

merupakan perpaduan antara performans maksimum dan tipikal perilaku

seseorang. Seorang guru harus memiliki kemampuan profesional dalam

bidang keahliannya.

Seorang guru rnemiliki kompetensi profesional bila guru tersebut

memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar di bidangnya. Adapun
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beberapa disiplin ilmu dasar yang harus diketahui dan dipahami oleh

seorang guru meliputi: a) penguasaan bidang studi (materi) pembelajaran

secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta

didik memenuhi kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional

pendidikan, dan b) memilih, mengembangkan kurikulum dan atau silabus

sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang

diampu.

Dari pengetahuan dan kemampuan tersebut, maka kemampuan

profesional guru dapat dikategorikern atas: a) memahami standar kemam

puan dan kemampuan dasar bidang keahliannya, b) mampu memilih dan

mengembangkan materi pelajaran, c) menguasai materi, struktur, dan

konsep pola pikir keilmuan yang mendukung bidang keahlian, d)

menguasai metode untuk melakukan pengembangan ilmu dan telaah kritis

terkait dengan bidang keahlian, e) kreatif dan inovati{ dalam penerapan

bidang ilmu yang terkait dengan bidang keahlian, f) mampu mengem

bangkan kurikulum dan silabus yang terkait dengan bidang keahliani g)

mampu melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembela

jaran, kemudian h) mampu berkomunikasi dengan komunitas profesi

sendiri dan profesi lain secara lisan maupun tulisan, i) mampu meman

faatkan teknologi informasi dan pembelajaran, j) berkomunikasi dan

mengembangkan diri sebagai seorang guru.
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c. Kompetensi Kepribadian

Kepribadian merupakan suatu masalah yang abstrak, hanya dapat

dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan, dan cara berpakaian seseo

rang. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Kompetensi

kepribadian merupakan suatu performansi pribadi (sifat-sifat) yang harus

dimiliki seorang guru. Kompetensi kepribadian bagi guru adalah pribadi

guru yang terintegrasi dengan penampilan kedewasaan yang layak

diteladani, memitki sikap dan kemampuan memimpin yang demokratis

serta mengayomi peserta didik. Jadi seorang guru harus memiliki kepri-

badian yang: mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia,

dan dapat menjadi teladan.4

Berdasarkan kemampuan tersebut, seorang guru harus:  a) bertin

dak secara konsisten sesuai norma agatna, hukum, sosial, dan kebuda yaan

nasional Indonesia b) menampilkan diri sebagai pribadi mantap, stabil,

dewasa, arif dan berwibawa c) menampilkan diri sebagai pribadi yang

berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, d)

mempunyai rasa bangga menjadi guru, bekerja mandiri, mempunyai etos

kerja rasa percaya diri dan tanggung jawab yang tingg, e) berperilaku juiur

dan disegani, f) mampu mengevaluasi diri dan kinerja secara kontinu, g)

mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan dengan belajar dari

berbagai sumber ilmu dan h) menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

4 E. Mulyasa, Op.cit, h. 118
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d. Kompetensi Sosial

Pakar psikologi pendidikan menyebut kompetensi sosial itu

sebagai sosial intellegence atau kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial

merupakan salah satu dari sembilan kecerdasan (logika, bahasa, musik,

raga, ruang, pribadi, alam, dan kuliner). Semua kecerdasan itu dimiliki

oleh seseorang hanya mungkin beberapa diantaranya menonjol dan yang

lain biasa saja atau kurang. Uniknya beberapa kecerdasan tersebut bekerja

secara terpadu dan simultan ketika seseorang berpikir dan atau menger

jakan sesuatu.

Menurut Ramly guru merupakan suatu cermin. Guru sebagai

cermin memberikan gambaran (pantulan dirii bagaimana dia memandang

dirinya masa depannya dan profesi yang ditekuninya.5 Berdasarkan uraian

tersebut, yang dimaksud dengan kemampuan sosial merupakan suatu

kemampuan seorang guru dalam hal berkomunikasi dan bergaul secara

efektif dengan: a) peserta didik, b) sesamanya pendirJik, c) tenaga

kependidikan, d) orang tua/wali peserta didik dan e) masyarakat sekitar.6

Jadi seorang guru harus: a) mampu berkomunikasi secara efektif, ernpatik,

dan santun dengan peserta didik, b) mampu berkomunikasi secara efektif,

empatik dan santun dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan,

selanjutnya c) mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun

dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, d) bersikap kooperatif,

bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis

5 A.T. Ramli dan E. Trisyulianti, V Pumping Teaching, Memompa Teknik Pengajaran
Menjadi Guru Kaya, ( Depok: Kawan Pustaka, 2006), h.87

6 Depdiknas, Standar Kompetensi Guru (SKG), (Jakarta: Depdiknas, 2003), h.27
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kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial

ekonomi, dan e) mampu beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah

Republik Indonesia yang rnemiliki keberagaman sosial budaya.

Dari penjelasan tentang kompetensi yang telah di uraikan di atas

maka kompetesi pedagogik dan profesional merupakan suatuhal yang

mutlak yang harus dimiliki oleh seorang guru terlebih bagi sekolah yang

SRBI, sebab tanpa adanya kompetensi pedagogik  dan profesional maka

seorang guru tidak akan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada

siswanya. Selain itu juga guru tidak akan mampu mendesain pembelajaran

dan mengembangkan evaluasi pembelajaran yang dilakukan. Jika hal

tersebut terjadi maka output yang dihasilkan tidak akan mampu bersaing

dengan orang lain baik dalam nasional maupun tingkat Internasional.

2. Pengelolaan Kelas

a. Pengertian

Secara teoritik dapat diketahui bahwa kegiatan pengelolaan kelas

merupakan kemampuan atau ketrampilan guru, dalam mengelola siswa di

kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana

(kondisi) kelas yang menunjang program pengajaran guna meningkatkan

prestasi belajar siswa. Begitu juga dalam pendidikan agama Islam bahwa

kegiatan pengelolaan kelas oleh guru PAI memiliki pengaruh terhadap prestasi

belajar. Winarno Hamiseno pengelolaan adalah substantifa dari mengelola.

Sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan
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data,merencana, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawa

san dan penilaian.7

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah

penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan

dengan lancar. Selajutnya pengertian kelas sendiri, menurut Hadari Nawawi

kelas dapat dipandang dari dua sudut yaitu :

1) Kelas dalam arti sempit yakni, ruangan yang dibatasi oleh empat dinding,

tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar

mengajar.

2) Kelas dalam arti luas adalah, suatu masyarakat kecil yang merupa

kan bagian dari masyarakat sekolah, yang sebagai satu kesatuan

diorganisasi menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan

kegiatan- kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai satu

tujuan.8

Kelas dalam ilmu didaktik terkandung suatu pengertian yaitu

sekelompok  siswa  yang  pada  waktu  yang sama menerima pelajaran yang

sama dari guru yang sama. Dalam batasan pengertian tersebut maka ada 3

persyaratan untuk terjadi.

Pertama: Sekelompok anak, walaupun dalam waktu yang sama

bersama-sama menerima pelajaran, tetapi jika bukan pelajaran yang sama

namanya bukan kelas. Kedua: Sekelompok anak yang dalam waktu yang

7 Suharsimi Ari Kunto, Pengelolaan Kelas Dan Siswa Sebuah Pendekatan Evaluatif,
(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 8

8 Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas, (Jakarta : PT. Haji Mas
Agung, 1989),hlm.116
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sama menerima pelajaran yang sama dan dari guru yang berbeda namanya

juga bukan kelas. Ketiga: Sekelompok anak yang sama, menerima pelajaran

yang sama dari guru yang sama tetapi jika pelajaran tersebut diberikan secara

bergantian, namanya bukan kelas. Ada jenis kelas yang dapat kita amati yaitu

sebagai berikut:

a) Jenis kelas yang selalu gaduh. Guru harus bergelut sepanjang hari untuk

menguasai kelas, tetapi tidak berhasil sepenuhnya. Petunjuk dan ancaman

sering diabaikan dan hukuman tampaknya tidak efektif.

b) Jenis kelas yang termasuk gaduh, tetapi suasananya lebih positif. Guru

mencoba untuk membuat sekolah sebagai tempat yang menyenangkan

bagi siswanya dengan permainan dan kegiatan yang menyenangkan. Akan

tetapi, jenis kelas ini juga masih menimbulkan masalah. Banyak siswa

masih kurang memberikan perhatian  di  kelas  dan  tugas-tugas  sekolah

tidak diselesaikan dengan baik.

c) Jenis kelas yang tenang dan disiplin, baik karena guru telah menciptakan

banyak  aturan  dan  aturan  tersebut  harus  dipatuhi.  Pelanggaran  harus

dicatat dan diikuti dengan peringatan tegas, dan bila perlu disertai dengan

hukuman. Akan tetapi suasana kelas menjadi tidak nyaman. Ketenangan

yang demikian hanya tampak pada permukaan saja karena ketika guru

meniggalkan kelas, kelas akan menjadi gaduh dan kacau.

d) Jenis kelas yang berjalan dengan sendirinya. Guru menghabiskan sebagian

besar  waktunya  untuk mengajar  dan  tidak  untuk menegakan  disiplin.

Siswa mengikuti pelajaran dengan sendirinya tanpa harus diawasi oleh
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guru. Siswa yang terlibat dalam tugas pekerjaan saling berinteraksi

sehingga suara muncul dari beberapa tempat. Akan tetapi suara tersebut

dapat dikendalikan dan para siswa menjadi giat.

b. Tujuan Pengelolaan Kelas

Dalam proses pembelajaran di sekolah, guru sering kali mengalami

hambatan terutama kegaduhan di dalam kelas yang dilakukan oleh siswa.

Keributan dan kegaduhan yang terjadi di kelas apabila tidak segera diatasi

akan mengganggu pelaksanaan program pembelajaran dan dapat menghambat

pencapaian target kurikulum. Oleh karena itu suasana kelas harus dijaga

supaya tetap kondusif untuk pelaksanaan program pengajaran. Dengan

demikian untuk mencapai tujuan pengajaran di sekolah diperlukan guru yang

mampu mengelola kelas dengan baik.9

Pengelolaan kelas merupakan usaha guru untuk menciptakan dan

mempertahankan kondisi yang memungkinkan kegiatan pengelolaan

pengajaran dapat berlangsung dengan lancar sehingga tujuan pengajaran dapat

dicapai.10 Kondisi belajar yang optimal dapat dicapai jika guru mampu

mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana

yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pelajaran. Kemampuan dalam

mengelola kelas merupakan salah satu syarat profesionalisme guru, oleh

karena itu keberhasilan dalam mengelola kelas dapat dijadikan indikator

penting atas tercapainya tujuan pengajaran.

9 P.Purnomo, Op.cit. hlm 10.
10 Toenlioe, Op.cit. hlm 16.
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Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang melibatkan unsur jiwa dan

raga. Belajar tidak akan pernah dilakukan oleh seseorang, khususnya siswa

tanpa suatu dorongan yang kuat baik dari dalam maupun dari luar, yang

keduanya memiliki peranan penting dalam menentukan tujuan belajar. Faktor

yang mempengaruhi aktivitas belajar siswa salah satunya adalah motifasi.

Motivasi merupakan gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul

pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu

tindakan dengan tujuan tertentu.11

Secara umum ada dua faktor yang dapat mempengaruhi motivasi

belajar siswa yaitu faktor dari dalam diri siswa (insrinsik) dan faktor dari luar

diri siswa (ekstrinsik). Kegiatan pengelolan kelas termasuk salah satu bagian

dari motivasi ekstrinsik. Adapun motivasi ekstrinsik merupakan sekumpulan

motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Guru harus

pandai mempergunakan motivasi ekstrinsik dengan benar agar supaya proses

interaksi edukatif di kelas dapat tercapai.   Berbagai macam cara dilakukan

guru untuk membangkitkan motivasi belajar anak didiknya, salah satunya

adalah dengan cara mengelola kelas dengan segala komponennya.

Adapun tujuan dari pengelolaan kelas menurut Suharsimi Arikunto

adalah agar setiap anak dikelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera

tercapai tujuan pengajaran secara efektif  dan efisien. Pengelolaan  kelas

tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dalam kelompok kelas yang

baik, yang memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuannya.

11 Syaiful Bahri Djamarah, Op.cit. hlm 114.
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Tujuan pengelolaan kelas pada hakekatnya telah tergantung dalam

tujuan pendidikan, secara umum tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan

fasilias dari bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan

social, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu

memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang

memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional,

dan sikap serta apresiasi.

Tujuan yang diniatkan dalam setiap kegiatan belajar mengajar, baik

yang sifatnya instruksional maupun tujuan  pengiring  akan  dapat  dicapai

secara optimal apabila dapat diciptakan dan dipertahankan kondisi yang

menguntungkan bagi peserta didik.12 Akan tetapi program atau tujuan kelas

tidak akan berarti apabila tidak diwujudkan menjadi sebuah bentuk kegiatan.13

Untuk itu peran guru akan sangat menentukan hasil dari proses belajar

mengajar dikarenakan guru disini adalah sebagai pemimpin pendidikan

diantara siswa disuatu kelas. Untuk itu guru disetiap kelas atau wali kelas

sebagai administrator kelas, menempati posisi dan peranan yang Sangat

penting, karena menanggung tanggung jawab mengembangkan dan mama

jukan kelas masing-masing yang berpengaruh pada perkembangan dan

kamajuan sekolah secara keseluruhan.14

12 Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi , Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,
1995),132

13 Hadari Nawawi, Op.cit, hlm.,123
14 Hadari Nawawi, Ibid, hlm.,123
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Tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak dikelas dapat bekerja

dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efisien dan

efektif. Sebagai indikator dari sebuah kelas yang efektif adalah apabila:

1) Setiap anak terus bekerja, tidak macet, artinya tidak ada anak yang terhenti

karena tidak tahu akan tugasnya yang harus dilakukan atau tidak dapat

melakukan tugas yang diberikan kepadanya.

2) Setiap anak terus mengerjakan pekerjaanya tanpa membuang waktu.

Artinya, setiap anak akan bekerja secepatnya agar lekas menyelesaikan

tugas yang diberikan kepadanya. Apabila ada anak yang walaupun tau dan

dapat melaksanakan tugasnya, tetapi mengerjakanya kurang bergairah dan

mengulur waktu bekerja, maka kelas tersebut dikatakan tidak tertib.

Jadi beda antara (a) dan (b) adalah jika (a) anak tidak tahu akan tugas

atau tidak dapat melakukan tugas, sedangkan pada (b) anak tahu dan dapat,

tetapi kurang gairah bekerja. Seperti yang dikatakan John Dewey bahwa

dalam proses pendidikan anak adalah yang paling utama, dan bukan mata

pelajaran yang utama. Dia menekankan lagi bahwa guru seharusnya menjadi

petunjuk bagi anak, dan bukan merupakan kamus berjalan bagi anak.15 Disini

menurut hemat penulis bahwa setiap anak mempunyai kebutuhan yang

berbeda sehingga kebutuhan mereka adalah yang harus diutamakan.

Sering terlihat guru-guru yang dapat dikatakan tidak berhasil  dalam

mengajar.  Indikator  dari  ketidak  berhasilan  guru  adalah prestasi siswa

yang rendah, tidak sesuai dengan standar atau batas ukuran yang

15 Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar Disekolah, (Jakarta : PT. Rineka Cipta,
1997), hlm. 85
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ditentukan, Kegagalan, berperilaku menyimpang dsb.

Ketidak berhasilan guru dalam tugasnya ini mungkin bukan karena

mereka kurang menguasai materi bidang studi yang akan diberikan tetapi

karena mereka tidak tahu bagaimana mengelola kelas dengan baik. Mengelola

kelas bukan merupakan tugas yang ringan. Oleh karenanya guru perlu banyak

belajar sebelum guru memulai tugas profesinya.

c. Komponen Dalam Pengelolaan Kelas

1. Kondisi Situasi Belajar Mengajar.

a. Kondisi fisik.

Kondisi fisik tempat berlangsungnya belajar mengajar mempunyai

pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil belajar mengajar.

lingkungan fisik yang dmaksud adalah:

1) Ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar

Ruangan tempat berlangsungnya belajar mengajar harus

memungkinkan siswa bergerak  leluasa. Tidak berdesak-desakan dan

saling mengganggu antara peserta didik yang satu dengan yang

lainya. Besarnya kelas akan Sangat tergantung pada berbagai hal

antara lain: jenis kegiatan, apakah kegiatan tatap muka dalam

kelas ataukah dalam ruang praktikum, jumlah peserta didik yang

melakukan kegiatan-kegiatan bersama akan berbeda   dengan kegitan

dalam kelompok kecil.

Apabila ruangan tersebut memakai hiasan, pakailah hiasan

yang mempunyai nilai pendidikan yang dapat secara langsung
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mempunyai daya sembuh bagi pelnggar disiplin. Misalnya dengan

kata-kata yang baik, anjuran-anjuran, gambar tokoh sejarah dan

sebagainya.

2) Pengaturan tempat duduk

Pengaturan tempat duduk akan Sangat mempengaruhi

kelancaran proses belajar mengajar. Dalam mengatur tempat duduk

yang paling terpenting adalah memungkinkan terjadinya tatap muka,

agar guru dapat sekaligus mengontrol tingkah laku peserta didik.

Beberapa pengaturan tempat duduk antara lain: Berbaris,

pengelompokan yang terdiri antara 8 sampai 10 orang, setengah

lingkaran, berbentuk lingkaran, individual yang biasanya terlihat

diruang baca, diperpustakaan, atau diruang praktek laboratorium,

tersedianya ruang yang sifatnya bebas dikelas disamping bangku tempat

duduk yang diatur. Dengan sendirinya penataan tempat duduk ini diatur

sesuai dengan kebutuhan.

3) Ventilasi dan pengaturan cahaya

Ventilasi harus cukup menjamin kesehatan peserta didik,

jendela harus cukup besar sehingga memunginkan panas cahaya

matahari masuk. Usahakan udara yang masuk sehat melalui ventilasi

yang  baik sehingga  peserta  didik  mampu menghirup udara yang

sehat, dapat melihat tulisan dengan jelas.

4) Pengaturan dan penyimpanan barang-barang

Barang-barang hendaknya disimpan pada tempat khusus yang
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mudah dijangkau kalau segera diperlukan yang akan dipergunakan

bagi kepentingan belajar mengajar. Tentu saja masalah pemeliharaan

barang- barang tersebut akan sangat penting, dan secara periodik

harus di cek dan di recek. Hal yang tak kalah pentingnya adalah

penjagaan barang-barang tersebut dari pencurian, pengamanan

terhadap barang yang mudah terbakar atau meledak.

b.  Kondisi Sosio- Emocional

Suasana sosio-emocional dalam kelas akan mempunyai pengaruh

yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar, kegairahan peserta

didik. Pada intinya, kondisi ini merupakan komponen yang membuat

seorang menjadi pintar menggunakan emosi. Lebih lanjut ia mengatakan

bahwa emosi manusia itu terletak pada wilayah hati, naluri yang

tersembunyi, dan sensasi emosi yang apabila diakui dan dihormati, dapat

menyediakan kondisi yang  baik untuk dirinya sendiri dan orang lain.

Dengan berlandaskan psikologi clines dan konseling, kondisi

tersebut adalah syarat dalam   menciptakan   pembelajaran yang efektif.

3) Kondisi Organizational

Kegiatan rutin yang secara organizational dilakukan baik tingkat

kelas maupun pada tingkat sekolah akan dapat mencegah masalah

pengelolaan kelas. Dengan kegiatan yang jelas dan diatur dengan

dikomunikasikanya   kepada   semua   peserta   didik   secara   terbuka

sehingga jelas pula bagi mereka dan akan menyebabkan tertanam pada diri

setiap peserta didik kebiasaan yang baik dan keteraturan tingkah laku.
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Kegiatan tersebut antara lain:

a) Penggantian pelajaran

Untuk beberapa mata pelajaran mungkin ada baiknya peserta didik

tetap berada pada satu ruangan. Akan tetapi untuk pelajaran- pelajaran

tertentu, seperti bekerja dilabotorium, olahaga, kesenian dan sebagai

nya peserta didik seharusnya pindah ruangan tertentu.

b) Guru yang berhalangan hadir

Apabila suatu saat seorang guru berhalangan hadir oleh suatu sebab.

Maka peserta didik sudah tahu cara mengatasinya. Misalnya para

peserta didik disuruh tetap dalam kelas dengan tenang untuk

menunggu  guru  yang  bersangkutan  selama  10 menit.  Apabila

waktu tersebut tidak datang juga maka ketua wajib melaporkan

kepada  guru  piket  agar  guru  tersebut  yang  mengambil  inisiatif

untuk mengatasi kekosongan tersebut.

c) Masalah antara peserta didik

Peserta didik merupakan potensi kelas yang harus dimanfaatkan oleh

guru dalam mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif.18

Peserta didik sebagai unsur kelas memiliki perasaan kebersamaan yang

sangat penting artinya bagi terciptanya suatu kelas yang dinamis.

Setiap peserta didik harus mempunyai perasaan diterima terhadap

kelasnya agar mampu ikut serta dalam kegiatan kelas. Perasaan

diterima tersebut akan membawa mereka kepada pembentukan sikap

yang bertanggung jawab terhadap kelas secara langsung.
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3. Kreativitas Guru

a. Pengertian

Kreativitas menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata

dasar kreatif, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu16

Sedangkan kreativitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk menciptakan

atau menemukan sesuatu yang baru yang berbeda dengan sebelumnya.

Kreativitas merupakan kemampuan interaksi antara individu dan lingku

ngannya. Seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana

ia berada, dengan demikian perubahan di dalam individu maupun di dalam

lingkungan dapat menunjang atau dapat menghambat upaya kreatif. Salah satu

konsep yang amat penting dalam bidang kreativitas adalah hubungan antara

kreativitas dan aktualisasi diri.

Menurut psikolog humanistik, Abraham Maslow dan Carl Rogers

menyatakan bahwa seseorang dikatakan mengaktualisasikan dirinya apabila

seseorang menggunakan semua bakat dan talentanya untuk menjadi apa yang

ia mampu menjadi, mengaktualisasikan, atau mewujudkan potensinya.17

Menurut Maslow aktualisasi diri merupakan karakteristik yang fundamental,

suatu potensialitas yang ada pada semua manusia saat dilahirkan, akan tetapi

sering hilang, terhambat atau terpendam dalam proses pembudayaan. Jadi

sumber dari kreativitas adalah kecenderungan untuk mengaktualisasi diri,

mewujudkan potensi, dorongan untuk berkembang dan menjadi matang.

16 Anton M. Moeliono, et.al, Kamus Besar Bahasa lndonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,
2007),hlm.330.

17 S C.Utami Munandar, Krerativitas & Keberbakatan Strategi Mewujudkan Potensi
Kreatif & Bakat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm.19.
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Harris mengemukakan bahwa kreativitas adalah suatu kemampuan,

yaitu kemampuan untuk membayangkan atau menciptakan sesuatu yang baru,

kemampuan untuk membangun ide-ide baru dengan mengombinasikan,

mengubah, menerapkan ulang ide-ide yang sudah ada; suatu sikap, yaitu

kemauan untuk menerima perubahan dan pembaharuan, bermain dengan ide

dan memiliki fleksibilitas dalam pandangan; suatu proses, yaitu proses bekerja

keras dan terus menerus sedikit demi sedikit untuk membuat perubahan dan

perbaikan terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan

sesuatu yang baru. Kreativitas juga merupakan kemampuan untuk membuat

kombinasi-kombinasi baru yang mempunyai makna sosial.18 Kreativitas yang

merupakan hasil dari berpikir kreatif sangat penting bagi kehidupan manusia.

Utami Munandar mengatakan alasan mengapa kreativitas pada diri siswa perlu

dikembangkan Pertama, dengan berkreasi maka orang dapat mewujudkan

dirinya (self actualization), dan ini merupakan kebutuhan setiap manusia

untuk mewujudkannya. Kedua, sekalipun setiap orang menganggap bahwa

kreativitas itu perlu dikembangkan, namun perhatian terhadap pengembangan

kreativitas belum memadai khususnya dalam pendidikan formal. Ketiga,

menyibukkan diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat tapi juga memberikan

kepuasan tersendiri. Keempat, kreativitaslah yang memungkinkan manusia

untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk hal ini perlu disadari

18 S.C.Utami Munandar, Op.cit. hlm.28.
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bagaimana para pendahulu yang kreatif telah menolong manusia dalam

memecahkan berbahgai permasalahan yang menghimpit manusia.

Peran guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa adalah guru

berperan sebagai fasilitator. Guru harus memahami dan terbuka pada anak.

Bakat anak tidak datang secara simultan atau tiba-tiba, melainkan tumbuh dan

berkembang sesuai dengan hukum alam yang ada, bahwa manusia tumbuh dan

berkembang setahap demi setahap. Anak mempunyai karakteristik yang

berbeda-beda, jika anak memiliki kesulitan-kesulitan dalam kegiatan belajar di

sekolah, guru berusaha mengatasi atau mencari alternatif pemecahannya

dengan memilih atau memberikan kegiatan-kegiatan yang disukai atau

diminati anak.19

Berdasarkan penelitian Edmund, Emmer, dan Carolyn Evertson

sebagaimana dikutip oleh Sri Esti Wuryani,20 bahwa pengelolaan kelas

didefinisikan sebagai berikut :

1) Tingkah laku guru yang dapat menghasilkan prestasi siswa yang tinggi

karena keterlibatan siswa di kelas.

2) Tingkah laku siswa yang tidak banyak mengganggu kegiatan guru dan

siswa lain.

3) Menggunakan waktu belajar yang efisien.

Dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, guru tidak mengawasi,

tetapi mengarahkan kepada anak untuk mencapai tujuan, guru harus bisa

menciptakan lingkungan di dalam kelas yang dapat merangsang belajar kreatif

19 Maimunah Hasan, Membangun kreativitas Anak secara Islami, (Yogyakarta: Bintang
Cemerlang, 2001),hlm.205.

20Sri Esti Wuryani Psikologi Pendidikan, Cet.III, (Jakarta: PT. Gramedia, 2006),hlm.264
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anak supaya anak merasa aman dan kerasan berada di dalam kelas, dengan

begitu kreativitas anak dapat berkembang dengan baik.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kreativitas

adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang berbeda

dari sebelumnya, baik berupa gagasan atau karya nyata dengan menggabung-

gabungkan unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Hal baru disini adalah

sesuatu yang belum diketahui oleh yang bersangkutan, meskipun hal itu

merupakan hal yang tidak asing lagi bagi orang lain, dan bukan hanya dari

yang tidak menjadi ada, tetapi juga kombinasi baru dari sesuatu yang sudah

ada.

b. Ciri-ciri Kreativitas

Guru adalah tokoh yang bermakna dalam kehidupan siswanya. Guru

tidak hanya sebagai pengajar, melainkan sebagai pendidik dalam arti yang

sebenarnya. Peluang untuk memunculkan siswa yang kreatif akan lebih besar

dari guru yang kreatif pula. Guru yang kreatif mengandung pengertian ganda,

yakni guru yang secara kreatif mempu menggunakan berbagai pendekatan

dalam proses belajar mengajar dan juga guru yang senang melakukan

kegiatan-kegiatan kreatif dalam hidupnya. Guru senantiasa memegang posisi

kunci dalam dalam proses pembelajaran. Sebagai pengajar guru berperan

menciptakan suasana yang kondusif, sehingga mendorong berfungsinya proses

mental pra kesadaran yang merupakan dasar bagi lahirnya kreasi siswanya.21

21 Maimunah Hasan, Op.cit, hlm. 200.
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Keberhasilan seorang guru dalam mengajar ditentukan oleh beberapa

faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri atas

motivasi, kepercayaan diri, dan kreativitas guru itu sendiri. Sedangkan faktor

eksternal lebih ditekankan pada sarana serta iklim sekolah yang bersangkutan.

Setiap kemajuan yang diraih manusia selalu melibatkan kreativitas. Ketika

manusia mendambakan produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan bahkan

kebahagiaan yang lebih baik dan lebih tinggi dari apa yang sebelumnya di

capai, maka kreativitas dijadikan dasar untuk menggapainya.22

Guilford menyatakan sebagaimana dikutip Munandar, kreativitas

diartikan sebagai kemampuan berpikir divergen untuk menjajaki bermacam-

macam alternatif jawaban terhadap suatu persoalan yang sama. Kreativitas

juga merupakan produksi suatu respon atau karya yang baru dan sesuai dengan

tugas yang dihadapi. Utami Munandar menyusun rumusan operasional dari

kreativitas sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan

(fleksibilitas), dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk

mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, merinci) suatu gagasan.

Menurut Munandar, kelancaran, fleksibilitas, orisinalitas dan elaborasi

merupakan indikator kemampuan berpikir kreatif. Lebih lanjut, Munandar

menyatakan bahwa ciri-ciri kreatif yang penting dalam menentukan

kemampuan kreatif seorang individu adalah rasa ingin tahu, tertarik terhadap

tugas-tugas majemuk yang dirasakan sebagai tantangan, berani mengambil

resiko untuk membuat kesalahan atau untuk dikritik orang lain, tidak mudah

22 S.C.Utami Munandar, Op.cit. hlm 10.
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putus asa, menghargai keindahan, mempunyai rasa humor, ingin mencari

pengalaman-pengalaman baru dan dapat menghargai baik diri sendiri maupun

orang lain.23

Kegiatan belajar mengajar di sekolah berorientasi pada pencapaian

prestasi belajar akademik yang tinggi oleh semua siswa. Kreativitas siswa

apabila memperoleh peluang untuk berkembang di dalam iklim belajar

mengajar yang kondusif, maka prestasi belajar yang tinggi dapat dicapai.

Karena kreativitas guru dalam mengajar, dijadikan sebagai asumsi yang dinilai

mampu meningkatkan motivasi belajar siswa.24

Guru yang mempunyai kreativitas yang tinggi akan mampu

memberikan motivasi belajar kepada anak didiknya. Motivasi berfungsi

sebagai pendorong usaha dalam pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang

baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Intensitas motivasi

seorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajar,

sehingga prestasi belajar pendidikan agama Islam akan tercapai dengan hasil

yang baik.25

Menurut Utami Munandar ciri-ciri kepribadian yang kreatif yaitu: 1)

Rasa ingin tahu yang mendalam, 2) Sering mengajukan pertanyaan yang baik,

3) Memberikan banyak gagasan, 4) Bebas dalam menyampaikan pendapat, 5)

Mempunyai rasa keindahan yang dalam, 6) Memiliki rasa humor yang luas, 7)

23 Ibid. hlm 30.
24 S.C.Utami Munandar, Ibid. hlm 42.
25 Muhaimin, Op.cit. hlm 38.
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Mempunyai daya imajinasi dan 8) Orisinal dalam mengungkapkan gagasan. 9)

Menonjol dalam salah satu bidang seni.26

Utami Munandar mengemukakan secara spesifikasi indikator yang

digunakan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam penelitian ini ada 7

indikator.27

c. Faktor yang mendukung Kreativitas

Pada mulanya kreativitas dipandang sebagai faktor bawaan yang hanya

dimiliki individu tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, dikemukakan

bahwa kreativitas tidak dapat berkembang secara otomatis tetapi

membutuhkan rangsangan dari lingkungan. Utami Munanadar dalam Asrori

mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendukung kreativitas adalah : a)

Usia, b) Tingkat pendidikan orang tua, c) Tersedianya fasilitas, d) Penggunaan

waktu luang.

Sedangkan Clark dalam Asrori mengkategorikan faktor-faktor yang

mendukung kreativitas adalah sebagai berikut: a) Situasi yang menghadirkan

ketidaklengkapan serta keterbukaan, b) Situasi yang memungkinkan dan

mendorong timbulnya banyak pertanyaan, c) Situasi yang dapat mendorong

dalam rangka menghasilkan sesuatu, d) Situasi yang mendorong tanggung

jawab dan kemandirian, e) Situasi yang menekankan inisiatif diri untuk

menggali, mengamati, bertanya, mencatat, menerjemahkan, menguji hasil

prakiraan dan mengkomunikasikan, f) bahasaan yang memungkinkan untuk

mengem bangkan potensi kreativitas secara lebih luas karena akan

26 S.C.Utami Munandar, Op.cit.. hlm 45
27 Ibid
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memberikan pandangan dunia secara lebih bervariasi, lebih fleksibel dalam

menghadapi masalah dan mampu mengekspresikan dirinya dalam cara yang

berbeda dari umumnya orang lain yang dapat muncul dari pengalaman yang

dimilikinya.

Selain itu faktor yang mendukung kreativitas menurut Seto, seorang

ahli pendidikan anak mengatakan bahwa ”upaya mengembangkan kreativitas

anak dapat dilakukan dengan menggunakan strategi 4P, yakni dengan melihat

kreativitas sebagai produk, pribadi, proses, dan pendorong.28

Ditinjau dari hasil (produk), kreativitas diartikan sebagai kemampuan

untuk mencipta atau menghasilkan produk-produk baru. Ditinjau dari proses,

kreativitas diartikan sebagai suatu bentuk pemikiran dimana individu berusaha

menemukan hubungan-hubungan yang baru, mendapatkan jawaban, cara baru

dalam menghadapi suatu masalah. Dari segi pribadi (person), kreativitas dapat

diartikan sebagai adanya ciri-ciri orang kreatif yang terdapat pada diri anak.

Dari segi pendorong (press), kreativitas berasal dari diri sendiri (internal)

berupa motivasi yang kuat untuk berkreasi.

d. Faktor yang menghambat Kreativitas

Faktor yang menghambat kreativitas siswa atau peserta didik dalam

pembelajaran adalah sebagai berikut :

1) Adanya kebutuhan akan keberhasilan, ketidakberanian dalam menanggung

resiko atau upaya mengejar sesuatu yang belum diketahui.

2) Konformitas terhadap teman-teman kelompoknya dan tekanan sosial.

28 S.C.Utami Munandar, Ibid. hlm 19.



43

3) Kurang berani dalam melakukan eksplorasi, menggunakan imajinasi dan

penyelidikan.

4) Diferensiasi antara bekerja dan bermain.

5) Otoritarisme.

6) Tidak menghargai fantasi dan hayalan“29

4. Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar

Ahli psikologi dan pendidikan mengemukakan rumusan yang

berlainan sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing. Tentu saja

mereka mempunya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli

mengenai defenisi belajar. Slameto dalam pendapatnya mendefenisikan bahwa

belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.30

Dalam kegiatan belajar terjadi perubahan perilaku, sebagaimana

dikemukakan oleh dimyati bahwa belajar merupakan suatu proses internal

yang kompleks, yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang

meliputi unsur afektif, dalam materi afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai,

interes, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial.31

29 S.C.Utami Munandar, Op.cit. hlm 20.
30 Slameto, Belajar dan factor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,

2003), hlm. 2
31 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.

32
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Dari defenisi tersebut, dapat digambarkan bahwa belajar merupakan

segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh

individu dan mengakibatkan perubahan perubahan dalam dirinya berupa

penambahan pengetahuan melalui alat indera dan pengalamannya serta terjadi

perubahan tingkah laku.

Setelah proses pembelajaran berlangsung, seorang guru atau pendidik

ingin mengetahui sejauh mana kemampuan siswa menyerap materi pelajaran

yang disampaikannya. Adakalanya kemampuan siswa tersebut tinggi, sedang,

atau pun rendah. Kemampuan siswa dalam menyerap materi pelajaran dikenal

dengan hasil belajar.

Dimyati dan mudjiono mengatakan, hasil belajar adalah hasil dari

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi belajar. Dari siswa, hasil belajar

merupakan berakhirnya batas dan puncak belajar. Hasil belajar, untuk

sebagian adalah berkat tindak guru, suatu pencapaian atau (proses, cara,

perbuatan mencapai) tujuan pengajaran. Pada bagian lain merupakan

peningkatan kemampuan mental siswa. Hasil belajar tersebut dibedakan

menjadi dampat pengajaran dan dampak pengiring. Dampak pengajaran

adalah hasil dapat diukur, seperti tertuang dalam angka rapor dan dampak

pengiring adalah terapan pengetahuan dan kemampuan di bidang lain, suatu

transfer belajar.32

32 Dimiyati dan ,Mudjiono, Loc. cit. hlm. 3
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Nana Sudjana mengemukakan unsur-unsur yang terdapat dalam ketiga

aspek hasil belajar, yakni:

1) Hasil belajar bidang kognitif

a) Tipe hasil pengetahuan hafalan (knowledge)

b) Tipe hasil belajar pemahaman (comperhention)

c) Tipe hasil belajar penerapan (application)

d) Tipe hasil belajar analisis

e) Tipe hasil belajar sintesis

f) Tipe hasil belajar evaluasi

2) Hasil bidang afektif

Bidang afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Beberapa ahli

mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya, bila

seseorang telah menguasai bidang kognitif tingkat tinggi. Hasil belajar

bidang afektif kurang mendapat perhatian dari guru. Para guru lebih

banyak memberi tekanan pada bidang kognitif semata-semata, tipe hasil

belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti

perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru

dan teman sekelas,kebiasaan belajar, dan lain-lain.

3) Hasil belajar psikomotor

Hasil belajar bidang psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan

(skill), kemampuan bertindak individu (seseorang). Seseorang yang telah
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menguasai tingkat kgnitif maka prilaku orang tersebut sudah diramalkan

carl Rogers.33

Dalam tulisannya, hartono mengemukakan bahwa belajar merupakan

usaha individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan.

Perubahan yang dimaksud adalah perubahan pada aspek pengetahuan, sikap

dan keterampilan. Sedangkaan ciri-ciri perubahan yang terjadi dari belajar

seperti:

1) Perubahan terjadi secara sadar

2) Bersifat kontiniu dan fungsional

3) Bersifat positif dan aktif

4) Bersifat permanen

5) Perubahan terjadi secara terarah dan bertujuan

6) Mencakup seluruh aspek tingkah laku.34

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar secara garis besar

dipengaruhi oleh dua factor, yaitu faktor dari dalam diri seseorang dan faktor

luar (lingkungan sosial). Tulus Tu’u mengemukakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi Hasil Belajar antara lain:

a) Kecerdasan

Bahwa tinggi rendahnya kecerdasan yang dimiliki sesorang siswa sangat

menentukan keberhasilannya mencapai Hasil Belajar, termasuk prestasi-

prestasi lain sesuai macam kecerdasan yang menonjol yang ada dalam

dirinya.

33 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),
hlm. 54

34 Hartono, Strategi Pembelajaran, (Pekanbaru: LSFK2P, 2000), hlm. 1



47

b) Bakat

Bakat diartikan sebagai kemampuan yang ada pada seseorang yang

dibawa sejak lahir, yang diterima sebagi warisan dari orang tuanya.

c) Minat dan Perhatian

Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. Perhatian

adalah melihat dan mendengar dengan baik dan teliti terhadap sesuatu.

Minat dan perhatian biasanya berkaitan erat. Minat dan perhatian yang

tinggi pada suatu materi akan memberikan dampak yang baik bagi Hasil

Belajarnya.

d) Motif

Motif adalah dorongan yang membuat seorang berbuat sesuatu. Motif

selalu mendasari dan mempengaruhi setiap usaha serta kegiatan

seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Dalam belajar, jika

siswa mempunyai mitif yang baik dan kuat, hal itu akan memperbesar

usaha dan kegiatannya mencapai prestasi yang tinggi.

e) Cara Belajar

Keberhasilan studi siswa dipengaruhi pula oleh cara belajarnya. Cara

belajar yang efisien memungkinkan siswa mencapai prestasi yang tinggi

dibandingkan dengan cara belajar yang tidak efisien. Cara belajar yang

efisien sebagai berikut:

1) Berkonsentrasi sebelum dan pada saat belajar

2) Segera mempelajari kembali bahan yang telah diterima
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3) Membaca dengan teliti dan baik bahan yang sedang dipelajari, dan

berusaha menguasai sebaik-baiknya

4) Mencoba menyelesaikan dan melatih mengerjakan soal-soal

f) Lingkungan keluarga

Keluarga merupakan salah satu potensi yang besar dan positif memberi

pengaruh pada prestasi siswa.

g) Sekolah

Selain keluarga, sekolah adalah lingkungan kedua yang berperan besar

member pengaruh pada Hasil Belajar siswa.35

B. Kajian Penelitian yang relevan

Penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini telah

dilakukan oleh

Pertama, Ahmad Sudja’i (2006) dengan judul Pengaruh Kreativitas dan

Disiplin Kerja Terhadap Kemampuan Melaksanakan Supervisi Kepala Madrasah

Ibtidaiyah Se-Kota Semarang. Hasil penelitian ini adalah: 1) Kreativitas

berpengaruh positif terhadap kemampuan melaksanakan supervisi Kepala

Madrasah Ibtidaiyah Se-Kota Semarang, 2) Disiplin kerja berpengaruh positif

terhadap kemampuan melaksanakan supervisi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Se-

Kota Semarang, 3) Kreativitas dan disiplin kerja mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap kemampuan melaksanakan supervisi Kepala Madrasah

Ibtidaiyah Se-Kota Semarang.36

35 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, ( Jakarta:Grasindo,
2001), hlm. 78

36 Ahmad Sudja’i dengan judul Pengaruh Kreativitas dan Disiplin Kerja Terhadap
Kemampuan Melaksanakan Supervisi Kepala Madrasah Ibtidaiyah Se-Kota Semarang, 2006
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Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis

adalah penelitian di atas berhubungan dengan teori supervisi pendidikan, dan hasil

penelitiannya lebih menekankan pada kemampuan seseorang dalam melaksanakan

supervisi atau pengawasan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Se-Kota Semarang dan

keberhasilannya akan dipengaruhi beberapa aspek, salah satunya adalah aspek

kreativitas dan aspek kedisiplinan kerja. Sedangkan penelitian yang dilakukan

penulis berhubungan dengan teori prestasi belajar, teori kreativitas dan teori

pengelolaan kelas, yaitu prestasi belajar siswa yang akan dipengaruhi dari faktor

luar (ekstrinsik), yaitu kemampuan guru dalam mengajar, khususnya kreativitas

guru PAI dalam mengajar dengan disertai kemampuan mengelola kelas yang baik

dan benar.

Kedua, Fahrurrozi (2007) dengan judul Hubungan Sikap Profesi Guru dan

Kreativitas dengan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Tsanawiyah

Se-Kab. Grobogan. Hasil penelitian ini adalah: 1) Terdapat hubungan yang

signifikan antara sikap profesi guru dengan kinerja guru Pendidikan Agama Islam

Madrasah Tsanawiyah Se-Kab. Grobogan, 2) Terdapat hubungan yang signifikan

antara kreativitas dengan kinerja guru Pendidikan Agama Islam Madrasah

Tsanawiyah Se-Kab. Grobogan, 3) Terdapat hubungan yang signifikan dan positif

antara sikap profesi guru dan kreativitas dengan kinerja guru Pendidikan Agama

Islam Madrasah Tsanawiyah Se-Kab. Grobogan.37

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis

adalah penelitian di atas berhubungan dengan teori etos kerja, yaitu dengan

37 Tesis, Fahrurrozi, dengan judul Hubungan Sikap Profesi Guru dan Kreativitas dengan
Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Madrasah Tsanawiyah Se-Kab. Grobogan, 2007,
(Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2011)
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adanya sikap profesi guru dan kreativitas mempunyai kedudukan yang secara

bersamaan, yang sama-sama mempunyai keterkaitan dengan kinerja guru PAI

khususnya di Madrasah Tsanawiyah Se-Kab. Grobogan. Sedangkan penelitian

yang dilakukan penulis berhubungan dengan kegiatan proses belajar mengajar di

kelas, yaitu lebih menekankan pada Penelitian Tindakan Kelas (PTK) salah

satunya adalah seorang guru mampu melakukan kegiatan pengelolaan kelas agar

supaya kondisi kelas tetap kondusif untuk kegiatan belajar mengajar.

Ketiga, Nur Asyiah (2008) dengan judul Hubungan Antara Motivasi

Belajar dan Kreativitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab di Madrasah

Tsanawiyah Nu Sunan Katong Kaliwungu. Hasil penelitian ini adalah terdapat

hubungan yang signifikan dan positif antara motivasi belajar dan kreativitas

belajar terhadap hasil belajar bahasa arab di Madrasah Tsanawiyah NU Sunan

Katong Kaliwungu.38

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis

adalah penelitian di atas berhubungan dengan teori belajar, yaitu hasil belajar

siswa akan dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya unsur dari dalam siswa itu

sendiri yaitu motivasi belajar dan kreativitas belajar siswa, khususnya pada

pelajaran bahasa arab di Madrasah Tsanawiyah NU Sunan Katong Kaliwungu.

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berhubungan dengan kompetensi

guru dalam bidang profesionalitas, yaitu ketika guru mengajar siswa di kelas

dengan menerapkan kegiatan ketrampilan mengajar yang disertai dengan tindakan

pengelolaan kelas.

38 Tesis Nur Asyiah dengan judul: Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Kreativitas
Belajar Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Nu Sunan Katong
Kaliwungu ( Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2008)
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Ketiga, Nur Shodiq, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah

Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2011. Judul skripsinya adalah

“Upaya Meningkatkan Minat Dan Hasil Belajar Siswa Melalui Remedial

Pelajaran IPA Materi Pokok Perkembangbiakan Vegetatif Kelas VI MIM

Mendut”39. Penelitian tersebut bersifat kualitatif. Dalam skripsi tersebut

membahas tentang upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan minat dan

hasil belajar melalui remedial pelajaran IPA.

Dari kajian pustaka tersebut di atas, meskipun terdapat beberapa penelitian

dengan variabel yang sama, namun belum ada penelitian yang bertema sama

dengan penelitian yang penulis teliti.

C. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan defenisi operasional dari semua variabel

yang dapat diolah dan bukan defenisi konseptual. Konsep operasional adalah

konsep yang digunakan dalam rangka memberikan batasan terhadap kerangka

teoritis. Konsep operasional ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman

dalam penelitian ini. Berkaitan tentang Kemampuan dan Kreativitas Guru

Pendidikan Agama Islam Dalam Mengelola Kelas di SMP Negeri Se Kecamatan

Rumbai Kota Pekanbaru.  Adapun indikatornya sebagai berikut:

1. Kemampuan mengelola kelas dengan indikator-indikator sebagai berikut :

a. Guru mampu melakukan pengaturan tempat duduk siswa dengan baik

b. Guru mampu melakukan pengaturan alokasi waktu belajar dengan baik

39 Skripsi Nur Shodiq, Upaya Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Siswa Melalui
Remedial Pelajaran IPA Materi Pokok Perkembangbiakan Vegetatif Kelas VI MIM
Mendut,(Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2011)
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c. Guru mampu memberikan perhatian pada siswa dalam setiap waktu dan

kondisi

d. Guru mampu memberikan tanggung jawab kepada siswa

e. Guru mampu memberi arahan kepada siswa dalam pembelajaran dan

setiap kegiatan

2. Kreativitas guru PAI , dengan indikator-indikator sebagai berikut :

a. Guru Pendidikan Agama Islam memiliki ketrampilan mengajar denga baik

b. Guru Pendidikan Agama Islam memiliki motivasi tinggi dalam melakukan

pembelajaran dikelas

c. Guru Pendidikan Agama Islam memiliki Demokratis dalam melakukan

pembelajaran dikelas

d. Guru Pendidikan Agama Islam memiliki Percaya diri dalam melakukan

pembelajaran dikelas

e. Guru Pendidikan Agama Islam memiliki Berpikir divergen dalam

melakukan pembelajaran dikelas


