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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan

perlu mendapat perhatian. Salah satu syarat utama yang harus diperhatikan

dalam pendidikan agar dapat meningkatkan sumber daya manusia adalah tenaga

pendidik. Guru memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan

pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan membantu perkembangan

peserta didik untuk mewujutkan tujuan hidupnya secara optimal. Kegiatan

mengajar pada hakekatnya adalah proses mengatur, mengorganisasi lingkungan

yang ada di sekitar siswa. Semua komponen pengajaran meliputi bahan

pelajaran, kegiatan belajar mengajar,  metode, alat dan sumber serta evaluasi.

Syaiful Bahri Djamarah menyebutkan “masalah yang dihadapi guru,

baik pemula maupun yang sudah berpengalaman adalah pengelolaan atau

manajemen kelas.1 Mengingat tugas utama yang paling sulit bagi pengajar

adalah manajemen kelas, Hari ini siswa dapat belajar dengan tenang akan tetapi

besok belum tentu.

Manajemen kelas merupakan berbagai jenis kegiatan yang dengan

sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk menciptakan kondisi optimal

1Mudasir, Manajemen  Kelas, (Yogyakarta: Penerbit Zanafa Publishing, 2011), hlm.

16.
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bagi terjadinya proses pembelajaran di kelas. Kegiatan guru di dalam kelas

meliputi dua hal yaitu mengajar dan mengelola kelas. Kegiatan mengajar

dimaksudkan secara langsung menggiatkan siswa mencapai tujuan yang

ditetapkan. Kegiatan mengelola kelas bermaksud menciptakan dan

mempertahanakan suasana kondisi kelas agar kegiatan belajar mengajar itu

dapat berlangsung secara efektif dan efesien. Keterampilan manajemen kelas

merupakan manajemen guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang

optimal jika terjadi gangguan dalam belajar. Manajemen kelas adalah ketentuan

dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan

tempat terjadi kegiatan proses kegiatan belajar dan mengajar yang

menyenangkan bagi anak didiik.

Manajemen kelas guru mempunyai implikasi langsung untuk melakukan

pencegahan perilaku  buruk siswa, seperti tidak memperhatikan, mengganggu

teman, dan membuat keributan. Manajemen kelas mengacu kepada semua hal

yang dilakukan guru untuk mengorganisasikan siswa-siswi, waktu, tata ruang,

dan bahan pelajaran agar pembelajaran siswa di kelas bisa menjadi baik,

disiplin dan berhasil dalam pembelajaran. Dengan demikian kegiatan

manajemen kelas guru dimaksudkan untuk mengatasi gangguan belajar anak

didik agar terfokus pada pembelajaran. Untuk itu peran guru dalam manajemen

kelas sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang menarik dan

menyenangkan.
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Menurut Emmer yang dikutif dalam buku “Sekolah Efektif dan Guru
Efektif” yang ditulis oleh Hasri Salfen mendefinisikan “manajemen
kelas sebagai perangkat perilaku dan kegiatan guru yang diarahkan
untuk menarik perilaku siswa yang wajar, pantas, dan layak serta usaha
dalam meminimalkan gangguan, Sedangkan Duke menyatakan
“Manajemen kelas adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna
menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar
dan mengajar”.2

Kegiatan manajemen kelas guru yang baik akan dapat meningkatkan

hasil belajar siswa yang baik pula. Hasil belajar ini merupakan usaha

kemampuan siswa dalam menerima pelajaran yang telah disampaikan guru. Hal

ini dapat diihat dari tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam

waktu proses belajar mengajar atau tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam

belajar. untuk itu Semakin baik manajemen kelas maka hasil belajar siswa

dalam pembelajaran juga semakin baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

Peranan guru manajemen kelas dan evaluasi hasil belajar menjadi faktor

penting dalam tercapainya tujuan pendidikan dan belajar dengan baik. Guru

yang perhatian terhadap anak didik akan mempengaruhi kesiapan belajar siswa.

Manajemen kelas yang kurang baik akan membuat interaksi terputus dan siswa

kurang bersemangat dalam belajar.

Kegagalan seorang guru mencapai tujuan pembelajaran berbanding lurus

dengan ketidakmampuan guru dalam mengelola kelas.  Hal ini dapat dilihat dari

prestasi murid rendah, tidak sesuai dengan batas ukuran yang ditentukan. Melihat

2Salfen Hasri. Sekolah Efektif dan Guru Efektif. (Yogyakarta: Aditya Media Printing
and Publising, 2009), hlm. 41.
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kondisi realita yang ada, ketika peneliti mengadakan observasi di sekolah yang

dijadikan objek penelitian yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Tembilahan hulu dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Indra Praja

Tembilahan dalam proses pembelajaran, manajemen dan evaluasi hasil belajar,

khususnya pada pelajaran pendidikan agama Islam telah ada kegiatan penerapan

dan perlu untuk selalu melakukan peningkatan kearah yang lebih baik, begitu

juga dalam penerapan dan penguasaan manajemen kelas dan evaluasi hasil

belajar siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tembilahan Hulu dan

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Indra Praja Tembilahan. Hal ini

ditemukan dengan masih adanya beberapa guru dalam hal penerapan

manajemen kelas serta evaluasi hasil belajar yang belum sepenuhnya tercapai

hasil dengan baik.

Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa ketidakmampuan beberapa

guru dalam memanajemen kelas  yang mana pada dasarnya sebagai guru sudah

sepantasnya mampu dan dapat menguasai manajemen dengan baik namun

kenyataannya masih ada yang belum mampu melakasanakannyaa, Kegagalan

seorang guru mencapai tujuan pembelajaran berbanding lurus dengan

ketidakmampuan guru dalam mengelola kelas. Pada proses pembelajaran

berlangsung beberapa diantara guru sudah melaksanakan dengan baik dan beberapa

diantaranya belum maksimal mengelola kelas dengan baik dan menyenangkan

yaitu terlihat gejala-gejala seperti terkadang belum maksimalnya pengkondisian

kelas secara optimal, kadang belum maksimalnya pengembangkan kondisi
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belajar yang optimal, kadang interaksi guru dengan siswa yang banyak bersifat

monoton, kadang masih kurang tepatnya pengaturan tata ruang, dan kadang

tidak semangatnya siswa dalam belajar. Hal ini karena beberapa guru dalam

metode penerapan manajemen kelas dan evaluasi belajar yang diterapkan oleh

guru masih belum maksimal. Adapun beberapa kegiatan guru dalam penerapan

manajemen kelas pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tembilahan Hulu

dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Indra Praja Tembilahan sudah ada

indikasi kegiatan dalam manajemen kelas dan evaluasi belajar yang

dilaksanakan meskipun masih perlu peningkatan yang lebih baik, hal ini terlihat

saat anak-anak dalam belajar siswa ada antusias mengikuti pelajaran dan

kondisi kelas sebagai tempat belajar juga cukup menyenangkan.

Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu
mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam
suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan belajar.  Juga
hubungan baik antara siswa dan guru dan siswa dengan siswa
merupakan syarat keberhasilan manajemen kelas.3

Salah satu tugas dari guru dalam manajemen kelas adalah pelaksanaan

proses belajar mengajar dalam pembelajaran, dan untuk mengetahui hasil

belajar dilakukan dengan kegiatan evaluasi. Evaluasi merupakan tugas guru dan

guru perlu kegiatan manajemen yang baik untuk melaksanakannya.

Pelaksanaan manajemen yang baik akan menghasilkan hasil belajar yang baik

pula.

3Moh. User Usman, Menjadi Guru Propesional, (Bandung: PT Rosdakarya, 2009),

hlm. 97.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan

manajemen kelas terhadap hasil belajar pada pendidikan agama Islam yang

disajikan semenarik mungkin oleh guru agar dapat membuat siswa lebih

bersemangat  belajar pada materi pelajaran ini. Oleh karena itu, penulis

terdorong meneliti tentang Penerapan Manajemen Kelas dan Pengaruhnya

Terhadap Hasil Belajar Siswa pada pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 1 Tembilahan Hulu dan Sekolah Menengah

Pertama Negeri I Indra Praja Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelas atas konsep penelitian yang ada

pada judul penelitian. Definisi istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman

dan batasan yang jelas agar penelitian ini tetap terfokus pada kajian yang akan

diteliti. Penegasan istilah yang dipakai dalam judul, dan untuk memudahkan

dan menghindari dari kesalahpahaman dalam pelaksanaan kegiatan penelitian

ini, Maka penulis mengemukakan penjelasan tentang istilah-istilah dari

beberapa istilah yang berhubungan dengan judul dalam penulisan ini, yaitu:

1. Manajemen   kelas adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna

menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar dan

mengajar.4

4Salfen Hasri. Sekolah Efektif dan Guru Efektif. (Yogyakarta: Aditya Media Printing

and Publising, 2009), hlm. 41
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Kegiatan manajemen kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan

mempertahankan suasana kondisi kelas, sehingga dalam proses

pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas dapat secara aktif, efektif

dan efesien.

2. Evaluasi adalah penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai

tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program.5 Hasil dari evaluasi

yang telah dilakukan oleh guru dapat dijadikan guru untuk laporan kepada

pihak sekolah dan orang tua murid serta kepada pemerintah. Hasil evaluasi

juga dapat digunakan guru untuk melakukan tindakan dan perbuatan

terhadap proses belajar.

3. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah kegiatan

belajar.6

4. Pendidikan agama Islam adalah proses interaksi belajar mengajar dengan

perubahan sikap dan tatalaku seseorang, atau kelompok orang dalam usaha

mendewasakan manusia melalui kegiatan pembelajaran yang dilandasi

nilai-nilai agama islam.7

Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk anak didik menjadi

dewasa dan berkepribadian muslim

5Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rajagrapindo Persada, 2011), hlm.
197.

6Asep Jihad., dkk. Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Presindo, 2012). hlm.
14.

7Soeganda Poerbakawatja dkk, Ensiklopedi Pendidikan (Jakarta: Gunung Agung,
2000). hlm. 42.
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah yang dijelaskan, Maka

identifikasi masalah penelitian ini adalah:

a) Masih kurangnya penguasaan manajemen kelas oleh guru

b) Masih kurang sempurnanya kondisi kelas dalam kegiatan belajar

mengajar yang menyenangkan dan tidak teraturnya tata ruang kelas

dengan baik.

c) Masih kurangnya penggunaan metode bervariasi dalam  pembelajaran.

d) Masih terdapatnya gangguan belajar

e) Masih kurangnya perhatian guru terhadap siswa yang tidak mengikuti

pelajaran

f) Masih kurang sempurnanya pelaksanaan kegiatan evaluasi belajar siswa

oleh guru

g) Masih rendahnya hasil belajar siswa

h) Manajemen kelas dipengaruhi oleh banyak faktor

2. Pembatasan Masalah

Mengingat penelitian ini akan difokuskan pada Penerapan Manajemen

Kelas terhadap Evaluasi Belajar Pada Pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tembilahan Hulu dengan
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Sekolah Menengah Pertama Negeri I Indra Praja Tembilahan Kabupaten

Indragiri Hilir. Maka permasalahan tentang hal tersebut pada penelitian ini

dengan batasan diantaranya:

a) Penerapan manajemen kelas dan pengaruhnya terhadap evaluasi belajar

siswa pada pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 1 Tembilahan Hulu dan Sekolah Menengah Pertama Negeri I

Indra Praja Tembilahan.

b) Kegiatan evaluasi hasil belajar siswa pada pendidikan agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tembilahan Hulu dan Sekolah

Menengah Pertama Negeri I Indra Praja Tembilahan belum

menunjukkan hasil yang memuaskan.

c) Faktor lain mempengaruhi manajemen kelas

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dikemukakan, maka penelitian dalam hal

ini fokus dalam masalah Penerapan Manajemen Kelas dan pengruhnya

Terhadap Hasil Belajar Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tembilahan Hulu dengan Sekolah

Menengah Pertama Negeri I Indra Praja Tembilahan Kabupaten Indragiri

Hilir.” Agar lebih jelas masalah penelitian akan dirinci dalam bentuk

pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:
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a) Bagaimanakah penerapan manajemen kelas di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 1 Tembilahan Hulu dan Sekolah Menengah Pertama

Negeri 1 Indra Praja Tembilahan ?

b) Bagaimanakah pelaksanaan evaluasi hasil belajar di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 1 Tembilahan Hulu dan Sekolah Menengah Pertama

Negeri 1 Indra Praja Tembilahan ?

c) Bagaimana penerapan manajemen kelas dan pengaruhnya terhadap hasil

belajar siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tembilahan Hulu

dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Indra Praja Tembilahan ?

d) Apakah faktor dominan yang mempengaruhi manajemen kelas ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang “Penerapan Manajemen Kelas dan Pengaruhnya

Terhadap evaluasi Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tembilahan Hulu

dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri I Indra Praja Tembilahan

Kabupaten Indragiri Hilir.” ini bertujuan sebagai berikut:

a) Untuk mendeskripsikan kondisi pelaksanaan manajemen kelas di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tembilahan Hulu.
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b) Untuk mendeskripsikan kondisi pelaksanaan manajemen kelas di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Indra Praja Tembilahan.

c) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan evaluasi hasil belajar siswa pada

pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Tembilahan Hulu dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Indra Praja

Tembilahan.

d) Untuk mendeskripsikan penerapan manajemen kelas terhadap evaluasi

hasil belajar pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Tembilahan Hulu dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Indra Praja

Tembilahan.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiyah

terhadap berbagai pihak terutama:

a) Bagi guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 1 Tembilahan Hulu dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Indra Praja Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, terutama sekali untuk

meningkatkan kualitas pelaksanaan manajemen kelas dan evaluasi hasil

belajar dalam pembelajaran. Juga hasil penelitian diharapkan dapat

dijadikan sebagai masukan dalam memperluas pengetahuan dan

wawasan mengenai manajemen kelas dalam kegiatan proses belajar
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mengajar untuk mengevaluasi kualitas belajar baik dari segi mutu

maupun hasil pembelajarannya.

b) Bagi Kepala Sekolah, dapat menentukan langkah dan kebijakan untuk

lebih meningkatkan profesionalisme sehingga dapat meningkatkan

prestasi belajar. Juga sebagai bahan referensi untuk lebih meningkatkan

perhatian dan pembinaan khususnya dalam menjalin hubungan interaksi

guru dengan siswa yang lebih terarah.

c) Bagi UIN, sebagai bahan keilmuan dan pengembangan kajian

khususnya bidang manajemen pendidikan Islam di program pasca

sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Qasim Pekanbaru.

d) Bagi peneliti, diharapkan dapat membuka wawasan sebagai bahan

masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang

berkaitan dengan manajemen kelas dan evaluasi belajar dalam

penerapannya pada proses kegiatan pembelajaran di kelas.

e) Bagi siswa, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi

suatu bahan pertimbangan untuk dapat meningkatkan aktifnya siswa

dalam proses pembelajaran serta sebagai bahan ilmu pengetahuan bagi

siswa sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan

tentang manajemen kelas dan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan.


