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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan teori yang dijadikan dasar

untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Suasana Kelas

Berbicara tentang suasana kelas maka tidak dapat dipisahkan dengan

pengelolaan kelas dan pengelolaan siswa. Karena, suasana kelas bagian

kecil dari pengelolaan kelas itu sendiri. Dilihat dari asal kata

“manajemen”dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan

atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar.

efektif dan efisien. Pengelolaan diartikan sebagai kemampuan atau

keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan

kegiatan-kegiatan orang lain.23

Kelas adalah lingkungan sosial bagi siswa. Dimana di dalam kelas

terjadi proses interaksi baik siswa dengan siswa mapun siswa dengan guru.

Didalam kelas juga terjadi kontak secara fisik dimana siswa pun akan

berhubungan dengan segala fasilitas yang ada didalam kelas. Oleh karena

itu kelas harus di desain sedemikian oleh guru sehingga kelas merupakan

lingkungan yang menyenangkan bagi siswa dalam tugas dan peranannya

didalam kelas sebagai peserta didik dan tugas serta peranannya dalam

perkembangan fisik maupun emosionalnya.24

23Mudasir, Manajemen Kelas, Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2011, h.1.
24Ade Rukmana dan Suryana, Pengelolaan Kelas, Bandung: UPI Press, 2006, h. 73.
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Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat yang menggambarkan

sebagai kondisi/iklim kelas yang baik dan menvenangkan:

a. Kelas itu harus rapi, bersih, sehat dan tidak lembab

b. Kelas harus memiliki/memperoleh cukup cahaya yang meneranginya

c. Sirkulasi udara dari dalam dan luar kelas harus cukup

d. Perabot dalam keadaan baik, cukup jumlahnya dan di tata dengan rapi

e. Jumlah siswa tidak melebihi dari 40 orang

Kelas yang nyaman meliputi:

1) Penataan ruang kelas. kelas menjadi terasa nyaman sebagai tempat

untuk belajar dan bermain bagi siswa bila ruangan kelas tertata dengan

rapi. Penempatan setiap fasilitas dalam kelas mengikuti asas

keindahan (estesis) dan keamanan (safety).

2) Penataan perabot kelas, kelas yang nyaman dimana perabot kelas yang

dimiliki tidak harus mahal akan tetapi perabot tersebut ditempatkan

pada tempat yang tepat sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar

dan dari sisi kebersihan terjaga dengan baik, serta tidak menimbulkan

rasa tidak nyaman dan nyaman bagi siswa.

Proses pembelajaran adalah seperangkat kegiatan belajar yang

dilakukan siswa (peserta didik). Kegiatan belajar yang dilaksanakan siswa di

bawah bimbingan guru. Proses pengajaran dan pembelajaran dalam konteks

pendidikan formal merupakan usaha radar dan sengaja serta teroganisir

secara baik guna untuk mencapai tujuan intitusional yang diemban oleh

lembaga yang menjalankan misi pendidikan.25

25Mukhtar dan Iskandar, Desain Pembelajaran Berhasil Teknologi dan Komunikasi,
Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2010, h. 76.
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Tugas guru di dalam kelas sebagian besar adalah membelajarkan

siswa denaan menyediakan kondisi belajar yang optimal. Kondisi belajar

yang optimal dapat dicapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana

pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan

untuk mencapai tujuan pelajaran.26

Kelas yang baik dapat menciptakan situasi yang memungkinkan

anak-anak menjadi giat belajar dan merupakan titik awal keberhasilan

pengajaran, untuk bisa menciptakan suasana yang menumbuhkan minat dan

motivasi serta meningkatkan prestasi belajar diperlukan pengorganisasian

kelas yang memadai.

Mengelola kelas yang dilakukan guru merupakan usaha untuk

menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal dan

mengembalikannya jika kondisi terganggu. Sementara Ibrahim, dkk

mengartikan bahwa pengelolaan kelas sebagai suatu usaha menciptakan

kondisi yang memungkinkan pengelolaan pengajaran dapat berlangsung

secara optimal.27

Mengelola kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi

terjadinya proses belajar mengajar yang efektif.28 Guru adalah pendidik

profesional.29 Guru sebagai penanggung jawab keberhasilan proses belajar

mengajar sudah sepatutnya guru mampu membantu lancarnya kegiatan

belajar mengajar sehingga tercapai hasil yang diharapkan. Guru mempunyai

26J.J Hasibuan dan Moedjiono, Proses Belajar mengajar, Bandung: Remaja Rosdakarya,
2009, h. 82.

27Ibrahim, dkk. Proses Belajar Mengajar (Keterampilan Dasar Pengajaran Mikro),
Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994, h. 104.

28Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka
Cipta, 2006, h. 174.

29Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, h. 39.
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tugas dan tanggung jawab terhadap kemajuan dan peningkatan kompetensi

siswa, dimana hasilnya akan terlihat dari jumlah siswa yang lulus dan tidak

lulus.30

Seorang guru harus bisa mengelola siswanya dengan baik ketika di

dalam kelas, artinya pengaturan suasana belajar sedemikian rupa sehingga

setiap siswa mendapat pelayanan menurut kebutuhannya dan mencapai hasil

pendidikan maksimal secara efektif dan efisien.31

Dengan demikian, pengelolaan kelas yang baik akan dapat

rnenciptakan suasana kelas yang nyaman, damai, tenang serta mendorong,

siswa untuk belajar secara efektif, dimana suasana yang demikian

merupakan titik awal sebuah keberhasilan siswa dalam proses belajar

mengajar.32 Suasana belajar yang baik adalah suasana dimana proses

pembelajaran dapat berjalan dengan sebaik mungkin.

Di dalam kelas juga terjadi kontak secara fisik dimana siswa akan

berhubungan dengan segala fasilitas yang ada di dalam kelas. Oleh karena

itu kelas harus di disain sedemikian rupa oleh guru sehingga kelas

merupakan lingkungan yang menyenangkan bagi siswa.

Berdasarkan kutipan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa

yang dimaksud dengan suasana kelas di sini adalah suatu kondisi belajar

yang optimal di mana seorang guru mampu mengatur anak didik dan sarana

pengajaran dan mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan

sehingga tercapai efektifitas proses pembelajaran.

30Mukhtar dan Iskandar, Desain Pembelajaran Berbasis Teknologi Informusi dan
Komunikasi, Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2010, h. 80.

31Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Kelas dan Siswa, Jakarta: Rajawali, 1992, h. 24.
32M. Syafi’i, Strategi Mengajar, Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah IAIN Susqa, 1995, h. 64.
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a. Tujuan dan Fungsi

Secara umum bertujuan menyediakan fasilitas bagi bermacam

macarn kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, 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 pada siswa.33

Sehubungan dengan tujuan dalam menciptakan, suasana
kelas yang efektif dan efisien seorang guru juga harus mampu
mengelola kelasnya dengan baik dan memilik tujuan pengelolaan
yang tepat, Uzer Usman membagi tujuan pengelolaan kelas
menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan
umumnya ialah untuk menyediakan dan menggunakan fasilitas
kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar
tercapai hasil yang baik, sedangkan tujuan khususnya ialah
mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat
pengajaran, menyediakan kondisi yang memungkinkan siswa
bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil
yang diharapkan.34

Sedangkan menurut Hasibuan tujuan dari suasana kelas adalah

sebagai berikut:

1) Mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu
terhadap tingkah lakunya.

2) Membantu siswa untuk mengerti tingkah laku yang sesuai
dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru
merupakan suatu peringatan, bahkan kemarahan.

3) Menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas
serta bertingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas.35

Sementara fungsi dari mengelola kelas itu sendiri secara umum

berfungsi untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan untuk

33Syaiful Bahri DJamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka
Cipta, 2006, h. 178.

34Moh, I Jzcr Usmar, Op. Cit., h. 10
35J. J I lasihuan, Op. Cit., h. 83
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mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.36 Dari analisis

problem, suasana kelas berfungsi untuk:

1) Memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas, yang
termasuk ke dalam fungsi ini adalah:
a) Membantu kelompok adalam pembagian tugas
b) Membantu pembentukan kelompok
c) Membantu kerjasama dalam menentukan tujuan-tujuan oroanisasi
d) Membantu individu agar dapat bekerjasama dalam kelompok kelas
e) Membantu prosedur kerja
f) Merubah kondisi kelas

2) Memelihara agar tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan siswa
dengan lancar.37

b. Tugas-tugas guru dalam menciptakan suasana kelas

Secara umum tugas guru dalam menciptakan suasana kelas ialah

menciptakan kondisi dalam kelompok kelas berupa lingkungan jelas

yang baik yang memungkinkan para siswa berbuat sesuai dengan

kemandiriannya seperti halnya dalam lingkungan masyarakat.

Di antara tugas-tugas yang dilakukan guru adalah:

1) Mengarahkan usaha-usaha guru itu sendiri
2) Mengadakan kerja sama antar guru
3) Memodifikasi perilaku anak dalam kelas agar sesuai dengan

kebutuhan pendidikan
4) Membimbing anak-anak yang susah menyesuaikan diri
5) Memberi hadiah dan hukuman, mengontrol kelas dengan

hukuman terselubung agar tidak ditantana anak-anak.38

Selain tugas-tugas di atas, guru juga mempunyai tugas-tugas

sebagai berikut:

1) Mengenal sebanyak mungkin masing-masing siswa
2) Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengorganisir kelas
3) Mempunyai kemampuan mengenal problem kelas
4) Dapat menciptakan dan dapat memelihara lingkungan belajar

36Made Pidarta, Pengelolaan Kelas, Usaha Nasional, h. 18.
37Ibid., h. 10.
38Ibid., h. 17
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5) Dapat menangani problem kelas secara efektif dan efislen.39

c. Langkah-langkah yang dilakukan guru dalam kelas

Adapun langkah yang perlu diperhatikan guru ketika mengelola

kelas adalah:

1) Berusaha memberikan kehangatan dan keantusiasan kepada siswa
dalam mengikuti pelajaran yang diberikan.

2) Menggunakan variasi media/gaya mengajar dan pola interaksi
3) Diperlukan keluwesan tingkah lakue guru dalam mengubah

strategi mengajarnya untuk mencegah gangguan-gangguan yang
timbul

4) Penekanan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan,
perhatian siswa pada hal-hal yang negatif

5) Mendorong siswa untuk berdisiplin dengan contoh dari guru
sendiri.40

d. Syarat yang dipenuhi bila ingin menciptakan suasana belajar yang baik

yaitu sebagai berikut:

1) Murid harus mengalami kemajuan.
2) Murid menghargai pelajaran yang disajikan.
3) Pengaajar harus memperoleh manfaat karenanya.

2. Efektifitas Pembelajaran

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa efektifitas adalah

pengukuran dalam arti tercapainya sasaran tujuan yang telah ditentukan,

sedangkan pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh guru

untuk membelajarkan siswa dalam belajar, bagaimana belajar memperoleh

dan memproses pengetahuan keterampilan dan sikap.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas proses

pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan

39Ibid., h. 13.
40Nurhasnawati, Strategi Pengajaran Mikro, Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah IAIN Sulthan

Syarif Qasim, 2002, h. 31.
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guru dan sisiwa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung, dengan

studi edukatif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Oemar Hamalik proses yang dimaksud dalam hal ini

merupakan urutan kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan,

bertaraf, bergilir dan terpadu yang secara keseluruhan mewarnai dan

memberikan karakteristik terhadap belajar mengajar itu.41

Oleh karena itu tugas guru adalah menciptakan suasana kelas

sedemikian rupa sehingga terjadi interaksi yang mendorong siswa belajar

secara aktif dan harus memiliki kemampuan mengatur/mengelola kelas.

Usaha guru dalam menciptakan kondisi yang diharapkan akan

efektif apabila:

a. Diketahui secara tepat faktor-faktor yang dapat menunjang
terciptanya kondisi yang menguntungkan dalam proses belajar
mengajar

b. Dikenal masalah-masalah yang diperkirakan dan biasanya timbul
dan dapat merusak iklim belajar mengajar

c. Dikuasainya berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas dan
diketahui pula kapan dan untuk masalah mana suatu pendekatan
digunakan.42

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bilamana ingin

menciptakan suasana belajar yang baik. Yang dimaksud dengan suasana

belajar yang baik adalah dimana proses belajar dapat berjalan sebaik

mugkin. Adapun syarat-syarat yang harus yang diperlukan dalam mengajar

dan membangun pembelajaran siswa agar efektif di kelas diantaranya:

a. Guru harus lebih banyak menggunakan metode pada waktu
mengajar, variasi metode mengakibatkan penyajian bahan lebih

41Oemar Hamalik, Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan CBSA, Bandung: Sinar Baru,
1999, h. 6.

42Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 115.
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menarik perhatian siswa, mudah diterima siswa, sehingga kelas
menjadi lebih hidup.

b. Menumbuhkan motivasi.43

Dengan suasana kelas yang baik pengajar akan merasa senag dan

berusaha menyajikan pelajaran dengan sebaik-baiknya. Di lain pihak murid

pun akan merasa puas dan mempunyai motivasi umuk menghayati serta

memikirkan secara kritis hal yang disampaikan oleh pengajar. Tetapi kalau

suasana belajar tidak baik, proses belajar mengajar tidak akan berjalan

seperti yang diharapkan.

B. Konsep Operasional

Adapun indikator dari suasana kelas yang baik ialah sebagai berikut:

Konsep operasional ialah konsep yang digunakan untuk menentukan

bagaimana mengukur variabel dalam penelitian. Adapun yang penulis maksud

suatu variabel bebas (independent variabel) yang dilambangkan dengan (X)

dan variabel terikat (dependent variabel) yang dilambangkan dengan (Y).

Dalam hal im pengaruh suasana kelas sebagai variabel (X), dan efektifitas

pembelajaran sebagai variabel (Y). Indikator variabel X dan Y diambil dari

hasil angket yang diisi oleh siswa.

1. Indikator Suasana Kelas

Pada konsep teoretis telah dijelaskan bahwa suasana kelas adalah

bagaimana seorang guru menciptakan suatu kondisi kelas yang optimal

(nyaman, tenang) dan mampu menguasai kelas serta mampu mengontrol

dan mengendalikan perilaku siswa sehingga tercipta lingkungan belajar

43Mukhtar dan Iskandar, Desain Pembelajaran Berbasis Teknologi dan Komunikasi.
Jakarta: Gaung Persada (GP), 2010, h 80.
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yang efisien. Dan konsep tersebut dapat dioperasionalkan menjadi indikator

sebagai berikut:

a. Siswa duduk dengan tenang saat guru menjelaskan materi pelajaran

b. Siswa mendengarkan dengan  baik saat guru menjelaskan materi

pelajaran

c. Siswa mencatat pelajaran dengan tenang,

d. Suasana kelas tidak ribut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat

e. Penataan ruan kelas yang rapi.

2. Indikator efektifitas pembelajaran

Adapun indikator dari efektifitas pembelajaran adalah:

a. Siswa bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik

b. Siswa selalu bertanya tentang hal-hal yang tidak dimengerti

c. Siswa bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru

d. Siswa termotivasi dalam belajar

e. Antara guru dan siswa sama-sama aktif untuk mencapai tujuan pelajaran

Kedua indikator tersebut digunakan untuk mengukur pengaruh suasa

kelas terhadap efektifitas pembelajaran. Kemudian untuk dapat mengetahui

besarnya pengaruh tersebut maka dilakukan pengelompokan atas lima kriteria

skala sikap untuk pernyataan positif yaitu : sangat setuju (5), setuju (4), netral

(3), tidak setuju (2), sangat tidak setuju  (1), dan untuk pernyataan negatifnya

yaitu: sangat setuju (1), setuju (2), netral (3), tidak setuju (4) dan sangat tidak

setuju (5), untuk menguraikan suasana kelas dan efektifnya pembelajaran dapat

diketahui berdasarkan klasifikasi: baik/efektif 76%-100%, cukup baik/cukup
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efektif 56%-75%, kurang baik/kurang efektif 40%-55% dan tidak baik/tidak

efektif 0%-39%.44

Dari kedua indikator diatas akan diketahui hasil dari penelitian masing-

masing variabel, kemudian dapat ditarik kesimpulan apakah ada pengaruh yang

signifkan antara kedua variabel atau tidak.

C. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar

Sebagai asumsi dasar dari penelitian ini adalah:

a. Efektifitas belajar mengajar itu bervariasi

b. Efektifitas proses belajar mengajar itu dipengaruhi oleh kemampuan guru

dalam mengelola kelas untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif.

2. Hipotesis

Ha : Ada pengaruh suasana kelas terhadap efektifitas pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMAN 01 Tambang.

Ho : Tidak ada pengaruh suasana kelas terhadap efektifitas pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMAN 01 Tambang.

44Suharsirni Arikunto, Prosedur Penelilian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka
Cipta, 1998, 4. 246.


