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A. Konsep Teoretis

1. Pengelolaan Kelas

a. Pengertian Pengelolaan Kelas

Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yakni kata pengelolaan

dan kata kelas.Untuk mendefenisikan istilah pengelolaan kelas perlu

melacak defenisi kedua kata tersebut. Kata pengelolaan memiliki

makna yang sama dengan management dalam bahasa Inggris,

selanjutnya dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen. Menurut

Saiful Sagala manajemen adalah serangkaian kegiatan pendayagunaan

segala sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan.1Kelas

adalah ruangan yang dibatasi oleh empat dinding tempat sejumlah

siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran.2

Menurut Syaiful Bahfri Djamah pengelolaan kelas adalah
keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar
yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam
proses interaksi edukatif. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan
untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal
bagi terjadinya proses interaksi edukatif. Yang dimaksud dalam hal
ini misalnya penghentian tingkah laku anak yang menyeleweng
perhatian kelas, perhatian ganjaran bagi ketepatan waktu
penyelesaian kerja siswa, atau penetapan norma kelompok
produktif.3

Sedangkan  menurutTim Dosen Administrasi Pendidikan UPI

pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk

1 Saiful Sagala, 2010, Manajemen Strategi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan,
Bandung : Alfabeta, h. 52

2 Mudasir, op.cit,  h. 1
3 Syaiful Bahfri Djamah, 2000, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, Jakarta:

Rineka Cipta  h. 145



mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan

serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan

kemampuannya.4

Mulyasa mengemukakan bahwa pengelolaan kelas merupakan

keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang

kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam

pembelajaran.5 Sedikitnya terdapat tujuh hal yang harus diperhatikan

untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan

menyenangkan yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan

tempat duduk, penerangan, suhu, pemanasan sebelum masuk materi

yang akan dipelajari, dan bina suasana dalam belajar.6 Pengertian

pengelolaan kelas di atas sesuai dengan ayat al-Quran surat As-Sajadah

ayat 5 yang berbunyi:








Artinya :Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian

(urusan) itu naik kepadaNya dalam satu hari yang kadarnya

adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan

4 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, op, cit h. 106
5 E. Mulyasa, 2007, Menjadi Guru Profesioanal, Bandung: Remaja Rosda Karya, h. 91
6 Abdul Majid, 2012, Perencanaan Pembelajaran, Bandung,: PT Remaja Rosda Karya,

h. 165



suasana belajar yang kondusif sehingga siswa dapat mengikuti

pembelajaran dengan tenang.Guru juga harus dapat mengendalikan

kelas apabila terjadi gangguan-gangguan yang dapat mengganggu

ketenangan siswa dalam mengikuti pembelajaran.

b. Komponen Pengelolaan Kelas

Mulyasa menjelaskan bahwa keterampilan pengelolaa kelas

memiliki komponen sebagai berikut:

1) Penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal,
antara  lain:
a) Menunjukkan sikap tanggap dengan cara memandang secara

seksama, mendekati, memberikan pernyataan dan memberikan
reaksi terhadap gangguan di kelas

b) Membagi perhatian secara visual dan verbal
c) Memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan

peserta didik dalam pembelajaran
d) Memberi petunjuk yang jelas
e) Memberi teguran secara bijaksana
f) Memberikan penguatan ketika diperlukan

2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi
belajar yang optimal
a) Modifikasi perilaku

(1) Mengajarkan perilaku baru dengan contoh dan pembiasaan
(2) Meningkatkan perilaku yang baik melalui penguatan
(3) Mengurangi perilaku yang buruk dengan hukuman

b) Pengelolaan kelompok dengan cara peningkatan kerjasama dan
keterlibatan, menangani konflik dan memperkecil masalah

c) Menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah
(1) Pengabaian yang direncanakan
(2) Campur tangan dengan isyarat
(3) Mengawasi dengan ketat
(4) Mengakui perasaan negative peserta didik
(5) Mendorong peserta didik untuk mengungkapkan perasaannya
(6) Menjauhkan benda-benda yang dapat menggangu

perasaannya
(7) Menjauhkan benda-benda yang dapat mengganggu

konsentrasi
(8) Menyusun kembali program
(9) Menghilangkan ketegangan dan humor



(10)Mengekang secara fisik.7

Selanjutnya, menurut Mulyasa ada tiga dimensi pengelolaan kelas

yaitu pengelolaan tindakan guru dalam mengatur lingkungan belajar,

mengatur peralatan, dan mengatur sosial emosional. Pengaturan kondisi

lingkungan belajar meliputi:

1) Kondisi fisik
a) Ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar
b) Pengaturan tempat duduk
c) Ventilasi dan pengaturan cahaya
d) Pengaturan penyimpanan barabg-barang

2) Kondisi sosioemosional
a) Tipe kepemimpinan
b) Sikap guru
c) Suara guru
d) Pembinaan raport

3) Kondisi organisasional
a) Penggantian pelajaran
b) Guru yang berhalangan hadir
c) Masalah antar peserta didik
d) Upacara bendera
e) Kegiatan lainnya8

Menurut Radno Harsanto pengelolaan kelas yang dinamis

ditunjukkan dengan pengelolaan:

1) Berbagai jenis kelas
2) Belajar bersama dalam kelompok
3) Mengadakan analisis sosial
4) Mengefektifkan papan tulis di kelas
5) Mengefektifkan posisi tempat duduk siswa
6) Mengembangkan pemetaan bahan
7) Memanfaatkan perpustakaan sekolah
8) Mengembangkan kemampuan bertanya
9) Mengatasi masalah disiplin kelas9.

7 E.  Mulyasa, Menjadi Guru Profesioanal, op. cit,  hh. 91-92
8Ibid, h. 127
9 Radno Harsano, 2007, Pengelolaan Kelas Yang Dinamis, Yogyakarta: Kanisius,  h .
40



Menurut Mulyasa yang dikutip oleh Abdul Majid bahwa

lingkungan belajar yang kondusif dapat dikembangkan melalui berbagai

layanan kegiatan sebagai berikut:

1) Memberikan pilihan bagi peserta didik yang lambat maupun yang
cepat dalam melakukan tugas pembelajaran.

2) Memberikan pembelajaran remedial bagi para peserta didik  yang
kurang berprestasi, atau berprestasi rendah.

3) Mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, dan
aman bagi perkembangan potensi seluruh peserta didik secara optimal.

4) Menciptakan suasana kerjasama saling menghargai, baik antar peserta
didik maupun antara peserta didik dengan guru dan pengelolaan
pembelajaran lain.

5) Melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan belajar dan
pembelajaran.

6) Mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab
bersama anatara peserta didik dan guru, sehingga guru lebih banyak
bertindak sebagai fasilitator dan sebagai sumber belajar.

7) Mengembangkan system evaluasi belajar dan pembelajaran yang
menekankan pada evaluasi diri (self assessment).10

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa komponen pengelolaan terdiri dari penciptaan dan pemeliharaan

iklim pembelajaran yang optimal, keterampilan yang berhubungan dengan

pengendalian kondisi belajar yang optimal, pengaturan kondisi fisik,

kondisi sosioemosional, serta kondisi organisasi kelas.

c. Tujuan Pengelolaan Kelas

Tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut, pertama,

mewujudkan situasi dan kodisi kelas, baik secara lingkungan belajar

maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk

mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Kedua,

menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya

10 Abdul Majid, op.cit, h. 165



interaksi pembelajaran. Ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta

perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai

dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam

kelas.Keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang

sosial, ekonomi, budaya serta sifat-sifat individunya.11

Sedangkan menurut Nurhasnawati  tujuan pengelolaan kelas yaitu:

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

2) Membantu siswa agar mengerti tingkah laku yang sesuai dengan
tata tertib kelas.

3) Menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri sendiri  diri
dalam tugas serta tingkah laku sesuai dengan kegiatan kelas.12

Selanjutnya Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa tujuan

pengelolaan kelas adalah agar setiap siswa dikelas dapat bekerja dengan

tertib sehingga segera tercapai tujuan pengejaran secara efektif dan efisien.

Indikator kelas yang tertib adalah sebagi berikut:

1) Setiap anak terus bekerja, tidak macet, artinya tidak ada anak
yang terhenti karena tidak tahu akan tugasnya.

2) Setiap anak harus melakukan pekerjaan tanpa membuang
waktu, artinya setiap anak akan bekerja secepatnya agar lekas
menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya.13

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahawa tujuan pengelolaan

kelas adalah untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan

menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik

sesuai dengan kemampuannya dan menghilangkan hambatab yang dapat

11Mudasir, op.cit. h. 18
12 Nurhasnawati, 2002, Strategi Pengajaran  Micro,  Pekanbaru: Suska Press, h. 31
13 Suharsimi Arikunto, 2000, Pengelolaan Kelas dan Siswa, Jakarta: Rajawali Pers,  h.
69



mengganggu pembelajaran sehingga dapat tercapainya

efektifitas/keberhasilan pembelajaran.

d. Ruang Lingkup Pengelolaan Kelas

Aspek yang sering di diskusikan oleh penulis professional dan

pengajaran adalah pengelolaan kelas.Pengelolaan kelas diperlukan karena

dari hari ke hari bahkan dari waktu kewaktu tingkah laku dan perbuatan

siswa selalu berubah.Hari ini siswa dapat belajar dengan baik dan tenang,

tetapi besok belum tentu.Kelas selalu dinamis dalam bentuk perilaku,

perbuatan, sikap, mental dan emosional siswa.Oleh karena itu, guru harus

mengetahui ruang lingkup pengelolaan kelas agar dapat mengelola kelas

dengan baik.Ruang lingkup pengelolaan kelas adalah sebagi berikut:

1) Pengelolaan tata lingkungan fisik kelas

Salah satu faktor yang penting dalam belajar adalah lingkungan.

Guru harus menciptakan lingkunagan kelas yang membatu

perkembangan pendidikan subjek didiknya (siswa). Lingkungan fisik

kelas harus bersih dan sehat.Kelas sedapat mungkin harus merupakan

suatu tempat yang indah dan menyenangkan.Selain itu, pegaturan

tempat duduk di kelas juga harus disesuaikan dengan kondisi kelas,

sehingga kelas menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk

belajar.

2) Pengelolaan dan penegakan disiplin kelas



Pengelolaan disiplin dimaksud sebagai upaya untuk mengatur atau

mengontrol perilaku siswa untuk mencapai tujuan pendidikan karena

ada perilaku yang harus dicegah atau dilarang atau sebaliknya harus

dilakukan.

3) Pengelolaan perilaku siswa

Perilaku siswa merupakan masalah karena terkait erat dengan

efektif belajar dari kedua siswa dan persfektif guru.Ketika ruang kelas

yang bebas dari gangguan, siswa dapat menggunakan waktu untuk

kegiatan belajar dikelas.Perilaku satu siswa yang menganggu dapat

mengalihkan siswa lainnya dari pembelajaran.Perilaku yang tidak

pantas harus ditangani dengan segera untuk mencegah perilaku tersebut

terus berkembang dan menyebar.Pengabaian yang berlangsung lama

menyulitkan bagi para siswa untuk belajar dan menyelesaiakan

tugas.14Apabila seluruh perilaku kelas memenuhi harapan, maka

pembelajaran dapat dimaksimalkan.

4) Pengelolaan konflik di dalam kelas

Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara

guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelas yang

baik adalah kelasyang di dalamnya selalu terdapat interaksi baik anatar

guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Bila interaksi ini

berjalan dengan baik maka proses pembelajaran akan lebih kondusif

dan efisien. Sebaliknya bila tidak adanya interaksi antara guru dengan

14 Carolyn M Evertson; Edmund T. Emmer, 2011, Manajemen Kelasa Untuk Guru SD,
Jakarta: Kencana,  h. 186



siswa  atau siswa  dengan siswa maka kemungkinan besar proses

pembelajaran terasa tidak nyaman.15

Dari penjelasan di atas, data diketahui bahwa ruang lingkup

pengelolaan kelas terdiri dari, pengelolaan tata lingkungan fisik kelas,

pengelolaan dan penegakan disiplin kelas, pengelolaan perilaku siswa,

dan pengelolaan konflik di dalam kelas.

2. Efektifitas Pembelajaran

a. Pengertian pembelajaran

Pembelajaran adalah usaha untuk membuat peserta didik belajar atau

kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dengan kata lain,

pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi belajar agar terjadi

kegiatan belajar. Dalam UU. No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1

ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.16

Menurut Rusman pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri

atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang

lainnya.17Pembelajaran merupakan kegiatan melaksanakan kurikulum suatu

lembaga pendidikan guna untuk mempengaruhi peserta didik agar mereka

dapatmencapai tujuan dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam

kurikulum.18

15Mudasir, op.cit.hh. 83-113
16 Bambang Warsita, 2008, Teknologi Pembelajaran,  Jakarta:  Rinrka Cipta, h. 85
17 Rusman, 2011, Model-Model Pembelajaran, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, h. 1
18 Nurhasnawati,  2011, Media Pembelajaran, Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, h.  4



Sedangkan menurut Mulyasa pembelajaran pada hakikatnya

adalahproses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga

terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut

banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang

datang dari dalam diri individu, maupun faktor eksternal yang datangnya

dari lingkungan.Dalam kondisi pembelajaran, tugas guru yang paling utama

adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan

perilaku peserta didik.19Perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat

latihan dan pengalaman disebut juga dengan belajar.20

Wina Sanjaya berpendapat bahwapembelajaran ditunjukkan oleh

beberapa ciri sebagai berikut:

1) Pembelajaran adalah proses berfikir

Belajar adalah proses berfikir. Belajar berfikir menekankan

kepada proses mencari dan menemukan pengetahuan melalui interaksi

antara individu dengan lingkungannya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah surat As-Shaad ayat 29 yang

berbunyi:









19 E. Mulyasa, 2004, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bandung: Rosda Karya, h. 100
20 Oemar Hamalik, 2008, Perencanaan Pengajaran, Jakarta:PT.Bumi Angkasa,  h. 154



Artinya :Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu

penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan

supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.

2) Proses pembelajaran adalah memanfaatkan potensi otak

Pembelajaran berfikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak

secara maksimal.Menurut beberapa ahli otak manusia terdiri dari dua

bagian, yaituotak kanan dan otak kiri.Masing-masing fungsi belahan otak

memiliki spesialisasi dalam kelampuan-kemampuan tertentu. Dengan

demikian, pembelajaran mestinyamengembangkan kemampuan-

kemampuan yang berhubunga dengan  fungsi otak.

3) Pembelajaran berlangsung sepanjang hayat

Belajar adalah proses terus menerus yang tidak pernah berhenti

dan tidak terbatas pada dinding kelas. Hal ini berdasarkan pada asumsi

bahwa sepanjang kehidupannya manusia akan selalu dihadapkan pada

masalah atau tujuan yang ingin dicapainya. Atas dasar itulah sekolah

harus berperan sebagai wahana untuk memberikan latihan bagaimana

cara belajar. Melalui kemampuan bagaimana belajar, siswa akan dapat

belajar memecahkan setiap rintangan yang dihadapi sampai akhir

hayatnya.21

Belajar sepanjang hayat adalah belajar yang mengacu kepada

empat pilar pendidikan universal seperti yang dirumuskan UNESCO

21 Wina Sanjaya,2009, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, hh.219-222



yaitu learning to know, learning to do, learning to be dan learning to

live together.22

Dari uaraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran

adalah interaksi antara siswa dengan linkungannya dimana di dalam

interaksi tersebut siswa memanfaatkan potesi otak untuk mngubah

dirinya ke rah yang lebih baik.

b. Prinsip-Prinsip Pembelajaran

Proses pembelajaran dalam pendidikan agama Islam selalu

memperhatikan perbedaan individiu (furq al-fardiyyah)peserta didik serta

menghormati harkat, martabat, dan kebebasan berfikir mengeluarkan

pendapat dan menetapkan pendiriannya, sehingga bagi peserta didik belajar

merupakan hal yang meenyenangkan dan sekaligus mendorong

kepribadiannya berkembang secara optimal. Oleh karena itu, pembelajaran

harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran sebagai berikut:

1) Berpusat pada peserta didik
2) Belajar dengan melakukan
3) Mengembangkan kemampuan social
4) Mengembankan keingintahuan
5) Menembankan fitrah berTuhan
6) Menembangkan keterampilan pemecahan masalah
7) Mengembankan kreatifitas peserta didik
8) Mengembangkan kemampuan menunakan ilmu dan teknologi
9) Menumbuhkan kesadaran sebagai warga Negara yang baik
10) Belajar sepanjang hayat
11) Keterpaduan kompetensi, kerjasama dan solidaritas
12) Belajar melalui peniruan
13) Belajar melalui pembiasaan23

22 Wina Sanjaya,2006, Pembelajaran dan Implementasi Kurikulum Berbasis
Kompetensi, Jakarta: Kencana, h. 97
23Ramayulis , 2008, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulia, hh.

95-103



c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan proses

pembalajaran diantaranya faktor guru, faktor siswa, sarana, alat dan media

yang tersedia, serta faktor lingkungan.

1) Faktor guru

Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam proses

pembelajaran.Guru dalam proses pembelajaran memegang peranan yang

sangat penting. Peran guru, apalagi untuk siswa pada usia pendidikan

dasar, tidak mungkin dapat digantikan oleh perangkat lain, seperti

televisi, radio, komputer dan lain sebagainya. Sebab siswa adalah

organisme yang sedang berkembang yang memerlukan bimbingan dan

bantuan orang dewasa.

Guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan

pengetahuan dan perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus

memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik, baik

jasmani, rohani, sosial maupun yang lainnya yang sesuai dengan hakikat

pendidikan.24

Dalam proses pembelajaran guru bukan hanya berperan sebagai

model atau teladan bagi siswa yang diajarnya, akan tetapi juga sebagai

pengelola pembelajaran. Dengan demikian efektifitas proses

pembelajaran terletak dipundak guru. Oleh karenanya keberhasilan suatu

24 Soetjipto dan Faflis Kosasi, 2009, Profesi Keguruan,Jakarta :  PT. Rineka Cipta. h. 50



proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan

guru.25

2) Faktor siswa

Siswa merupakan “raw material” (bahan mentah) dalam proses

tranformasi dalam pendidikan.26Sedangkan menurut Made Wina siswa

adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap

perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluru

aspek kepribadiannya, akan tetapi tempo dan irama pekembangan

masing-masing anak pada setiap aspek tidak sama. Proses pembelajaran

dapat dipengaruhi oleh perkembangan anak yang tidaksama itu, di

samping karakteristik lain yang melekat pada diri anak.

3) Faktor sarana prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung

terhadap kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran,

alat-alat pembelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya.

Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung

dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran, misalnya

jalanmenuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil dan lain

sebagainya.

Kelengkapan saran dan prasaran akan membantu guru dalam

penyelenggaraan proses pembelajaran, dengandemikian, saran dan

25 Wina Sanjaya, Pembelajaran dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi,
op.cit. h. 198

26Ramayulis ; Samsul Nizar, 2009, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, h.
169



prasasrana merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi

proses pembelajaran.27

4) Faktor lingkungan

Dilihat dari dimensi lingkungan ada dua faktor yang dapat

mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu organisasi kelas dan iklim

social-psikologis.Factor organisasai kelas yang di dalamnya meliputi

jumlah siswa dalam satu kelas merupakan aspek penting yang dapat

mempengaruhi proses pembelajaran. Organisasikelas yang terlalu besar

akan kurang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini sesuai

dengan ayat al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang menjelaskan

bahwa linkungan belajar haruslah lingkungan yang kondusif.









Artinya :Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman

kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali

yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi

Maha Mengetahui.

27Wina Sanjaya, 2010, Perencanaan,dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta:
Kencana, h. 18



Faktor lain dari dimensi lingkungan yang dapat mempengaruhi

proses pembelajaran adalah faktor iklim social-psikologis, maksudnya

adalah keharmonisan hubungan antaraorang yang terlibat dalam proses

pembelajaran. Iklim social ini dapat terjadi secara internal atau

eksternal.Iklim social-psikologis secara internal adalah hubungan antara

orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah, mislanya iklim sosial antara

siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara guru dengan guru

bahkan antara guru dengan pimpinan sekolah.

Iklim social-psikologis eksternal adalah keharmonisan hubungan

anatara pihak sekolah dengan dunia luar, misaanya hubungan sekolah

dengan orang tua siswa, hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga

masyarakat, dan lain sebagainya.28

d. Efektifitas Pembelajaran

Efektifitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melakukan

tugas dengan sasaran yang dituju.Efektifitas berkaiatan dengan

terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu,

dan adanya partisipasi aktif dari anggota.29Berdasarkan pengertian di atas,

di ketahui bahwa efektifitas adalah tercapainya sasaran/tujuan yang

diinginkan.Apabila tercapai sasaran/tujuan, maka dapat dikatakan sesuatu

itu berhasil. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa efektifitas

memiliki makna yang sama dengan keberhasilan.

28 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, op,cit. hh. 199-202
29 E. Mulyasa, 2004, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung : Remaja Rosda Karya, h.
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Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa.30

Sedangkan menurut E.Mulyasa pembelajaran adalah proses interaksi

antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan

perilaku kearah yang lebih baik, perubahan itu berupa pengetahuan,

keterampilan ataupun sikap.31 Jadi, dapat disimpulkan bahwa efektifitas

pembelajaran adalah keberhasilan pembelajaran yang terlihat dari

tercapainya tujuan pembelajaran, siswa memahami dan menguasai materi

pembelajaran, dan adanya partisipasi aktif dari siswa dalam proses

pembelajaran.

Wina Sanjaya mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan

suatu sistem yang kompleks yang keberhasilannya dapat dilihat dari dua

aspek, yakni aspek hasil dan aspek proses.32Menurut Hamzah, efektifitas

pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian si belajar. Ada

empat aspek penting yang dipakai untuk mendeskripsikan keefektifitan

pembelajaran, yaitu kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari atau

sering disebut dengan tingkat kesalahan, kecepatan unjuk kerja, tingkat

alih belajar, dan tingkat resitasi dari apa yang dipelajari.33

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektifitas

pembelajaran atau keberhasilan pembelajaran dapat diukur melalui empat

aspek yaitu, penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, partisipasi

siswa dalam proses pembelajaran, interaksi  siswa dalam proses

30 Made Wena, 2009, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, Jakarta: Bumi
Aksara, h. 2

31E.  Mulyasa, 2004, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bamdung : Rosdakarya, h. 100
32 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Pembelajaran,op. cit h. 13
33 Hamzah,2006, Pencanaan Pembelajaran, Jakarta: Kreasindo Media Cita, h. 21



pembelajaran, dan  minat siswa yang ditujukkakn melalui tingkat

pengulangan siswa terhadap materi pelajaran.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan dipaparkan disini dengan maksud untuk menghindari

duplikasi pada desain dan temuan penelitian. Selain itu, untuk menunjukkan

keaslian peneliti bahwa topik yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti

lain dalam konteks yang sama.

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafi pada tahun 2009 dengan

judul implementasi manajemen kelas oleh guru-guru Madrasah Tsanawiyah

Yaspika Karimun yang menjunjukkan bahwa implementasi manajemen kelas

oleh guru-guru Madrasah Tsanawiyah Yaspika Karimun dikategorikan efektif

dengan porsentase terletak pada rentang 76%-100% tepatnya 82, 12% dan

85,11%.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafi hanya sebatas untuk

mengetahui implementasi pengelolaan kelas oleh guru.Sedangkan penelitian

yang dilakukan penulis adalah penelitian untuk mengetahui pengeruh

pengelolaan kelas terhadap efektifitas pembelajaran.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Elva

Novita Sari tahun 2012 dengan judul pengaruh keterampilan pengelolaan

kelas oleh guru terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran al-quran

hadist di Madrasah TsanawiyahLKMDKasikan Kecamatan Tapung Hulu

Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahawa ada pengaruh yang



signifikantara keterampilan pengelolaan kelas oleh guru terhadap motivasi

belajar siswa dengan dengan hasil perhitungan rxy= 0.652,dengan demikain Ha

diterima.

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pengaruh pengelolaan

kelas terhadap efektifitas pembelajaran pada bidang studi Pendidikan Agama

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Pekanbaru. Meskipun

penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Elva Novita Sarimemiliki

kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama- sama meneliti

tentang pengelolaan kelas.

Namun secara subtansi memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu Elva

Novita Sari meneliti pengaruh keterampilan pengelolaan kelas oleh guru

terhadap motivasi, dimana motivasi yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah motivasi belajar siswa. Sedangkan penulis meneliti pengaruh

pengelolaan kelas terhadap efektifitas pembelajaran, dimana efektifitas yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan pembelajaran yang di lihat

dari penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran dan juga di lihat dari

partisipasi siswa selama proses pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa

baik judul maupun permasalahan penelitian yang penulis bahas dalam

penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti lain.

C. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini terdapat dua buah variabel yaitu

pengelolaankelas oleh guru dan efektifitas pembelajaran pada bidang studi



Pendidikan Agama Islam. Kedua variable tersebut perlu dioperasionalkan

agar mudah diukur.

1. Pengelolaan Kelas oleh Guru

Pengelolaan kelas oleh guru diukur melalui indikator sebagai berikut:

a. Siswa diatur tempat duduknya oleh guru agar dapat mengikuti

pembelajaran dengan baik

b. Pajangan kelas seperti poster ditata dengan baik oleh guru

c. Siswa yang tidak mengikuti tata tertib kelas ditegur oleh guru secara

bijaksana

d. Siswa yang ribut di dalam kelas diberi hukuman oleh guru seperti

berdiri di depan kelas

e. Tata tertib kelas diatur oleh guru agar kelas menjadi tertib selama

proses pembelajaran

f. Siswa yang mengikuti tata tertib kelas diberi penghargaan berupa pujian

oleh guru

g. Kebersihan kelas ditata oleh guru sehingga kelas menjadi nyaman untuk

belajar

h. Siswa yang membuang sampah sembarangan didalam kelas ditegur

oleh guru

i. Siswa yang tidak mengikuti tata tertib kelas diberikan bimbingan oleh

guru agar tidak mengulangi perbuatannya

j. Siswa yang mengganggu konsentrasi siswa lainnya dalam belajar

dipindahkan tempat duduknya oleh guru



k. Siswa diawasi oleh guru secara ketat selama proses pembelajaran

l. Siswa yang menjaga kebersihan kelas selama belajar mendapat pujian

dari guru

m. Ruang belajar diatur oleh guru agar menjadi nyaman untuk belajar

n. Sarana belajar seperti papan tulis diatur oleh guru agar dapat dilihat

dengan jelas oleh semua siswa apa yang ditulis guru di papan tulis

2. Efektifitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Efektifitaspembelajaran Pendidikan Agama Islam diukur melalui indikator

sebagai berikut:

a. Siswa memahami dan menguasai materi pembelajaran yang diberikan

oleh guru.

b. Siswa memperhatikan penjelasan guru selama proses pembelajaran

c. Siswa bertanya kepada guru mengenai pelajaran yang tidak dipahami

d. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru yang berkaitan

dengan materi pembelajaran

e. Siswa memberikan pendapatnya tentang materi pembelajaran

f.Siswa tidak bermain selama proses pembelajaran berlangsung

g. Siswa tidak menggangu temannya selama proses pembelajaran

berlangsung

h. Siswa mengulang kembali pelajaran yang diberikan oleh guru dirumah

i. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu

j.Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik dan benar

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis



1. Asumsi

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan asumsi bahawa :

a. Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru berbeda-beda.

b. Efektifitas pembelajaran pada setiap mata pelajaran berbeda-beda.

c. Semakin baik pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru semakin baik

pula efektifitas/keberhasilan pembelajaran.

2. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan pengelolaan kelas oleh guru

terhadap efektifitas pembelajaran di SMP Negeri 25 Pekanbaru.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengelolaan kelas oleh guru

terhadap efektifitas pembelajaran di SMP Negeri 25 Pekanbaru.


