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BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Landasan Teori

1. Manajemen Kelas

a) Pengertian manajemen kelas

Istilah manajemen telah lahir dan diartikan oleh berbagai pihak

dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan,

pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, dan lain

sebagainya. Masing-masing memberikan pandangan yang berbeda sesuai

dengan latar belakang pekerjaan mereka. Manajemen sebagai sebuah istilah

yang sering dipakai di dunia bisnis pada dasarnya juga dipakai untuk

organisasi pendidikan pada umumnya. Berikut pengertian manajemen

menurut para ahli:

M. Sobry Sutikno menyimpulkan bahwa “manajemen adalah
serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi,
mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur
dan memberdayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana
untuk mencapai tujuan organisasi”.1

John. D Millet dalam Pengantar Manajemen karangan dari H.B.
Siswanto membatasi manajemen adalah suatu proses pengarahan dan
pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam
kelompok formal untuk mencapai tujuan. sedangkan James A.F Stoner
dan Charles Wankel memberikan batasan manajemen adalah proses
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian

1M. Sobry Sutikno, Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga

Pendidikan yang Unggul. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 2.
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upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya
organisasi lainnya demi terwujudnya tujuan organisai.2

Selanjutnya adapun pengertian kelas memiliki dua pengertian yaitu:

1. Kelas dalam arti sempit  yaitu ruangan yang dibatasi oleh empat dinding

tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses

pembelajaran.

2. Kelas dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan

bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai kesatuan diorganisir

menjadi unit kerja secara dinamis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan

belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai tujuan. 3Sedangkan

pengertian dari ruang kelas adalah kondisi fisik kelas yang akan

digunakan oleh guru bersama dengan siswanya dalam aktifitas

pembelajaran.4

Dari pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa

manajemen secara umum adalah serangkaian proses pengarahan,

perencanaan dan pengendalian terhadap suatu kelompok untuk mencapai

tujuan. Dengan demikian manajemen kelas merupakan suatu perangkat

prilaku penyelenggaraan proses belajar mengajar agar sesuatu yang dikelola

dapat berjalan dengan lancar dan efesien di lingkungan kelas.

2H.B. Siswanto, Pengantar Manajemen. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 2.
3Mudasir, Manajemen  Kelas, (Yogyakarta: Penerbit Zanafa Publishing, 2011),

hlm. 1.
4Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar Landasan Konsep dan Implementasi

(Bandung: Penerbit Alfabeta,2009). hlm. 7.



15

Pengertian manajemen kelas 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.”5

Selanjutnya menurut J.M Cooper mengemukakan lima

pengelompokan definisi manajemen kelas yaitu:

a. Seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan

ketertiban suasana kelas sebagai pandangan dalam mengontrol tingkah

laku.

b. Seperangkat kegiatan guru untuk memaksimalkan kebebasan siswa

sebagai pandangan yang bersifat permisif kaitannya dengan tugas guru

dalam memaksimalkan kebebasan siswa.

c. Seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku siswa

yang diingingkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang

tidak diinginkan.

d. Seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan

interpersonal yang baik dan iklim sosioemosional kelas yang positif

sebagai pandangan hubungan kegiatan interaksi belajar mengajar guru

dengan siswa.

5Salfen Hasri. Sekolah Efektif dan Guru Efektif. (Yogyakarta: Aditya Media Printing

and Publising, 2009), hlm. 41.
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e. Seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan

organisasi yang efektif.6

b) Tujuan manajemen kelas

Manajemen kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan

memelihara situasi kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan bila

terjadi gangguan belajar dari siswa dalam proses belajar mengajar. Dengan

kata lain manajemen kelas merupakan kegiatan untuk menciptakan dan

mempertahankan kondisi kelas yang optimal dalam proses belajar

mengajar. Manajemen kelas bagi guru perlu dikuasai dan diterapkan dalam

setiap kegiatan belajar mengajar.

Manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan untuk

mengembangkan tingkalaku siswa yang tidak diinginkan dan mengurangi

atau meniadakan tingkalaku yang tidak diinginkan, mengembangkan

hubungan interpersonal, iklim sosio emosional yang positing serta

mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif.7

Tujuan pengelolaan atau menurut Sudirman penyediaan fasilitas
bagi macam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial,
emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu
memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Sedangkan Arikunto
berpendapat bahwa tujuan pengelolaan atau manajemen kelas adalah
agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera
tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efesien.8

6Mudasir, Manajemen  Kelas, (Yogyakarta: Penerbit Zanafa Publishing, 2011), hlm. 4.
7Barnawi, dkk, Etika & Profesi Kependidikan. (Jogjakarta: Ar-Rzz Media, 2012). hlm.

233.
8Mudasir, Op.Cit. hlm. 20 .
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Menurut Ahmad tujuan manajemen kelas atau pengelolaan sebagai

berikut:

1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar

maupun sebagai kelompok belajar.

2. Menghilangkan berbagai hambatan belajar yang dapat menghalagi

terwujudnya kegiatan belajar.

3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang

mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan

sosial, emosional, dan intelektual siswa di kelas.

4. Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosiol,

ekonomi dan budaya serta sifat individual.9

5. Menyadari kebutuhan peserta didik

6. Merespon secara efektif perilaku peserta anak didik

7. Mengembangkan anak didik agar betanggung jawab terhadap tingkah

lakunya

8. Membangun kesadaran peserta anak didik agar anak didik bertingkah

laku sesuai dengan tata tertib

9. Menumbuhkan kewajiban untuk melibatkan diri dalam kegiatan

aktivitas kelas.10

9Id. at . 20.
10Barnawi, dkk, Etika & Profesi Kependidikan. (Jogjakarta: Ar-Rzz Media, 2012).

hlm. 233 .
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Pada akhirnya tujuan manajemen kelas yang diharapkan adalah

menciptakan disiplin kelas dan kemampuan guru mengagendakan fasilitas

yang dibutuhkan di dalam kelas.11 Keterampilan manajemen merupakan

keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal

jika terjadi gangguan. Tujuan dari manajemen kelas adalah Menciptakan

lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik untuk mencapai tujuan

pengajaran secara efektif dan efisien.

Diantara komponen dalam pengelolaan atau  manajemen kelas

adalah terdiri dari dua yaitu: a. Keterampilan yang berhubungan dengan

penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal diantaranya:

Persiapan belajar, sikap tanggap, perhatian baik visual dan verbal

pemusatan perhatian terhadap kelompok belajar. b. Keterampilan yang

berhubungan  dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal

diantaranya: Melakukan pembinaan hubungan interaksi belajar mengajar,

menghentikan prilaku siswa yang menyelewengkan perhatian kelas,

memberikan hukuman yang mendidik pada siswa yang melanggar

ketentuan aturan dan mengawasi tugas-tugas siswa sampai selesai dengan

baik.

Dalam pelaksanaan manajemen kelas terdapat beberapa tahapan-

tahapan yaitu diantaranya; 1. Merumuskan kondisi kelas yang dikehendaki,

11Mudasir, Manajemen  Kelas, (Yogyakarta: Penerbit Zanafa Publishing, 2011), hlm.
19 .
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2. Menganalisis kondisi kelas, 3. Memilih dan menggunakan strategi

manajerial, 4. Menilai efektivitas manajerial.12

1. Merumuskan kondisi kelas yang dikehendaki.

Manajemen kelas adalah proses yang bertujuan, yaitu guru yang

menggunakan berbagai strategi manajerial untuk mencapai tujuan yang

telah dirumuskan dan identifikasi dengan baik, oleh karena itu tahapan

pertama yang harus dilakukan guru ialah merumuskan spesifikasi

kondisi kelas yang dikehendaki sebagai suatu kondisi yang ideal. Secara

konkrit kelas yang dikehendaki dapat dirumuskan dalam bentuk

rumusan prilaku peserta didik yang diharapkan terjadi pada saat proses

pembelajaran, sebagai contoh, apakah prilaku berikut diharapkan terjadi

pada peserta didik.

a) Siswa menampilkan perilaku berorentasi tugas.

b) Siswa berperilaku sesuai dengan harapan kita.

c) Siswa menampilkan prilaku belajar yang produktif.

d) Siswa mengikuti aturan yang ditetapkan.

e) Siswa berkomunikasi terbuka dan jujur.

2. Menganalisa kondisi kelas

Kondisi kelas aktual ialah kondisi untuk membantu seorang guru

untuk mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

12Djam’an Satori. dkk. Profesi Keguruan. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010),
hlm. 3.



20

a) Kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi ideal, dan

menetapkan hal-hal apa yang segera memerlukan perhatian dalam

proses pembelajaran.

b) Masalah-masalah potensial yang bisa muncul sekiranya guru tidak

berhasil mencegahnya.

c) Kondisi nyata yang perlu dipelihara, ditingkatkan dan dipertahankan

kerena merupakan kondisi yang dikehendaki.13

3. Memilih dan menggunakan strategi manajerial

Penggunaan strategi yang tepat dan efektif akan menjadikan

hasil dari tujuan mencapai sasan dengan baik. Salah satunya adalah

penggunaan metode pembelajaran bervariasi yang disesuaikan dengan

kondisi pembelajaran di kelas.

Setelah mengidentifikasi kesenjangan kondisi aktual dengan

kondisi ideal yang dirumuskan dalam masalah  manajerial, langkah

berikut adalah memilih dan menggunakan strategi yang akan dilakukan

untuk menjembatani kesenjangan memecahkan masalah, mencegah

munculnya masalah, dan memelihara kondisi positif, untuk

mengembangkan kondisi kelas dalam proses belajar mengajar yang

efektif” Salah satu strategi yang dilakukan adalah memperbaiki

pengajaran yang sesuai dengan tingkat kecakapan siswa.

13Ibid., hlm. 3.
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4. Menilai efektivitas manajerial

Pada tahap keempat ini guru menilai upayanya sendiri. sampai

dimana upaya yang dilakukan itu dalam mengembangkan dan

memelihara kondisi yang dikehendaki, serta sampai dimana upaya itu

dapat mempersempit kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi

ideal, penilaian ini difokuskan kepada dua perangkat prilaku, yaitu

prilaku guru dan peserta didik.14

Untuk hal pertama guru menilai sampai dimana prilaku dan

strategi menajerial yang telah digunakan dapat menumbuhkan kondisi

yang dikehendaki, dan hal kedua, guru menilai sampai dimana para

peserta didik berprilaku sesuai dengan cara-cara yang dikehendaki,

dalam keperluan penilaian ini dapat dikumpulkan dari tiga sumber, yaitu

guru, peserta didik dan pengamat luar. Berikut ini hasil yang dicapai

dari pengelolaan atau manajemen yang baik dan efektif adalah:

a. Prestasi siswa yang meningkat.

Wang, Haerted, dan Walberg menyatakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi pembelajaran menyimpulkan, “manajemen kelas

yang efektif dan baik dimunculkan untuk meningkatkan keterlibatan

siswa, mengurangi perilaku-perilaku yang mengganggu, dan semua

ini dapat meningkatkan prestasi siswa.

14Djam’an Satori. dkk. Profesi Keguruan. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010),

hlm. 4.
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b. Motivasi siswa yang bertambah.

Keteraturan dan keamanan sangatlah penting dalam

mendorong motivasi siswa. Brophy telah mengidentifikasi

manajemen kelas sebagai prasyarat penting untuk memotivasi siswa.

Manajemen kelas merupakan landasan yang dibangun guru dalam

menciptakan kelas yang lebih bersemangat.15

Sebagai  manajer guru bertanggung jawab memelihara

lingkungan fisik kelasnya agar menyenangkan untuk belajar dan

mengarahkan dan membimbing proses-proses intelektual dan sosial

di dalam kelasnya. Dengan demikian guru tidak hanya

memungkinkan siswa belajar, akan tetapi juga mengembangkan

suatu kebiasaan bekerja serta belajar secara efektif dikalangan

siswa-siswi.

Secara umum faktor yang mempengaruhi manajemen

kelas dibagi menjadi dua golongan yaitu, faktor intern dan faktor

ekstern siswa. Faktor intern siswa berhubungan dengan masalah

emosi, pikiran, dan perilaku. Faktor ekstern siswa berhubungan

dengan masalah lingkungan belajar, penempatan siswa,

pengelompokan siswa, jumlah siswa, dan sebagainya. Semakin

banyak jumlah siswa di kelas maka semakin mudah terjadi konflik

15David A . Jacobsen, Methods For Teaching (Metode-Metode Pengajaran.

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. hlm. 39.



23

sebaliknya semakin sedikit jumlah siswa di kelas cendrung lebih

kecil terjadi konflik.

c) Kegiatan manajemen atau pengelolaan kelas

Keberhasilan dalam mengajar bagi seorang guru adalah sangat berkaitan

dengan kegiatan proses belajar mengajar, contonya adanya tujuan,

penguasaan materi, metode yang digunakan, sarana dan prasarana serta dan

evaluasi. Selain dari itu  keberhasilan guru dalam kegiatan belajar mengajar

adalah kemampuan dalam mencegah terjadinya perilaku siswa yang

mengganggu dalam proses belajar mengajar dan kemampuan dalam

memanajemen kelas. Kegiatan manajemen atau mengelola kelas terdiri dari:

1). Kemampuan mengelola lingkungan kelas

Salah satu faktor penting dalam belajar adalah lingkungan belajar.

Menurut John Dewey, dan Tyler bahwa proses belajar terjadi melalui

pengalaman yang diperoleh siswa dari lingkungan belajar tempat siswa

berada. Untuk itu guru harus dapat menciptakan lingkungan kelas yang

membantu perkembangan pendidikan  anak didiknya. Lingkungan juga

hendaknya mencerminkan kepribadian guru dan perhatian serta

penghargaan atas usaha siswanya.

Pengaturan pada lingkungan kelas juga perlu diperhatikan,

tempat duduk paling popular di kebanyakan kelas adalah siswa secara

secara berderat menghadap ke papan tulis. Pada umumnya pengaturan
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berdasarkan tinggi pendeknya siswa. Tempat duduk pada kegiatan

proses belajar mengajar dapat dilakukan berdasarkan variasi bentuk

tempat dududuk siswa, misalnya penempatan secara berderat

menghadap ke papan tulis, pola penempatan tempat duduk secara

berkelompok dengan jumlah empat hingga enam dalam satu kelompok,

penempatan pola tempat duduk meja bundar dan persegi dan pola lain

yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran di kelas.

2). Kegiatan penegakan disiplin kelas

Disiplin adalah kesediaan untuk mematuhi ketertiban agar anak didik

dapat belajar. disiplin yang dimaksud adalah sebagai upaya untuk

mengatur dan mengontrol perilaku anak untuk mencapai tujuan

pendidikan kerena ada perilaku yang harus dicegah dan ada perilaku

yang harus dilarang dan sebaliknya harus dilakukan.

3). Kontrol perilaku anak didik

Perilaku anak didik merupakan masalah kerena terkait erat dengan

efektif belajar dari siswa dan guru. Ketika perilaku seluruh kelas

memenuhi harapan, maka pembelajaran dapat dimaksimalkan dan

kegiatan pembelajaran juga menjadi terarah.

4). Manajemen komplik di dalam kelas

Kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar antara guru

dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelas yang baik
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adalah kelas yang di dalamnya selalu terdapat interaksi baik antara guru

dan siswa maupun siswa dengan siswa. Beberapa hal yang menjadi

timbulnya komplik adalah seperti: adanya kesalahpahaman atau

kegagalan komunikasi, penilaian pandangan dan tujuan, hal-hal yang

berhubungan dengan kekuasaan, frustasi dan kejengkelan dan lain-lain.

5). Kegiatan penataan kelas

Kelas merupakan taman belajar bagi siswa dan menjadi tempat mereka,

bertumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun secara fisik,

intelektual maupun emosional. Menurut Ahmad syarat kelas yang baik

adalah: rapi, bersih, sehat, tidak lembab, cukup cahaya yang menerangi,

siskulasi udara cukup, perabot dalam keadaan baik.16

Peran guru dalam manajemen kelas adalah sebagai berikut:

1) Memelihara lingkungan fisik kelas

2) Mengarahkan/membimbing proses intelektual dan sosial anak didik

3) Mampu memimpin pembelajaran yang efektif dan efesien17

Selanjutnya adapun tugas-tugas guru diantaranya adalah sebagai

manajer, pendidik dan pengajar.

d) Prinsip-prinsip dalam manajemen kelas

Syaiful Bahri Djmarah menyebutkan “Dalam rangka memperkecil

gangguan-gangguan dalam penerapan pengelolaan atau manajemen kelas

16Mudasir, Loc.Cit. hlm. 122.
17Barnawi,, Etika & Profesi Kependidikan. (Jogjakarta: Ar-Rzz Media, 2012). hlm. 6.
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dapat dipergunakan prinsip-prinsip pengelolaan atau manajemen kelas yang

dikemukakan oleh Syaiful Bahri Djmarah beberapa diantaranya adalah

sebagai berikut:

1. Hangat dan Antusias

Hangat dan antusias diperlukan dalam proses pembelajaran. Guru yang

hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada

tugasnya.

2. Tantangan

Penggunaan kata-kata, tindakan, cara karja, atau atau bahan-bahan yang

menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk terus belajar.

3. Bervariasi

Penggunaan alat media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru

dan siswa, meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan proses

pembelajaran.

4. Keluwesan

Keluwesan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya

dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta

menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif.

5. Penekanan pada hal-hal yang positif

Guru harus menekankan pada hal-hal positif dan menghindari

pemusatan perhatian pada hal-hal negatif.
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6. Tujuan akhir dari manajemen kelas adalah siswa dapat mengembangkan

disiplin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan

mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab.18

e) Prosedur manajemen kelas dalam menciptakan yang optimal

Manajemen kelas merupakan suatu tindakan yang menunjukkan

kepada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi

yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Langkah kegiatan

manajemen kelas mengacu pada tindakan pencegahan dengan tujuan

menciptakan kondisi yang menguntungkan dan tindakan korektif yang

merupakan tindakan koreksi terhadap tingkalaku yang menyimpang yang

dapat mengganggu kondisi optimal proses pembelajaran.

1. Prosedur dimensi pencegahan (preventif)

Merupakan tindakan yang mengatur siswa dan peralatan serta format

pembelajaran yang tepat sehingga menimbulkan kondisi yang

menguntungkan bagi berlangsungnya proses belajar mengajar.

Langkah yang harus dilakukan dalam manajemen pencegahan adalah

a) Peningkatan kesadaran diri guru sebagai guru

b) Peningkatan kesadaran siswa

c) Sikap tulus dari guru

d) Mengenal dan menemukan alternative pengolahan

18Mudasir, Manajemen  Kelas, (Yogyakarta: Penerbit Zanafa Publishing, 2011),

hlm 23.
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e) Menciptakan kontrak sosial

2. Prosedur pengolahan dimensi pencegahan

Langkah-langkah dimensi penyembuhan (kuratif) meliputi hal-hal

berikut:

a) Mengidentifikasi masalah

b) Menganalisa masalah

c) Menilai aternatif-aternatif pemecehan

d) Melaksanakan aternatif yang telah ditetapkan

e) Mendapatkan balikan.19

f) Masalah dalam manajemen kelas

Manajemen kelas merupakan berbagai jenis kegiatan yang dengan

sengaja dilakukan guru dalm tujuan menciptakan kondisi optimal bagi

terjadinya proses pembelajaran di kelas. Manajemen kelas berkaitan dengan

upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal

bagi terjadinya proses belajar mengajar (penghentian perilaku peserta didik

yang menyeleweng perhatian kelas, pemberian pelajaran, penetapan norma

kelompok yang produktif, di dalamnya mencangkup pengaturan orang

(peserta didik) dan fasilitas yang ada).

Kegagalan seorang guru mencapai tujuan pembelajaran berbanding

lurus dengan ketidakmampuan guru mengelola kelas. Indikator dari

19Mudasir, Manajemen  Kelas, (Yogyakarta: Penerbit Zanafa Publishing, 2011),
hlm 82.
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kegagalan itu seperti prestasi belajar yang rendah, tidak sesuainya dengan

standar batas ukuran yang ditentukan.

Untuk mengatasi masalah-masalah dalam manajemen kelas guru

harus mampu:

1. Mengenali berbagai jenis masalah manajemen kelas baik bersifat

pengolahan kelas baik perorangan maupun kelompok.

a) Contoh masalah perorangan: pola perilaku mencari perhatian, pola

perilaku menunjukkan kekuatan, pola perilaku menunjukkan balas

dendam dan peragaan ketidakmampuan.

b) Contoh masalah kelompok seperti: kurang kekompakan,

kekurangmampuan mengikuti aturan kelompok, reaksi negatif

terhadap sesama anggota kelompok, tingkah laku yang

menyimpang, tidak semangat, tidak mau bekerja, dan tinkah laku

agresif atau protes dan ketidakmampuan menyesuaikan diri.

2. Memahami pendekatan yang cocok dan tidak cocok untuk jenis masalah

tertentu.

3. Memilih dan menetapkan pendekatan yang tepat untuk memecahkan

masalah yang dimaksud.20

4. Menunjukkan sikap tanggap terhadap aktivitas siswa

5. Memberi perhatian secara visual dan verbal

20Mudasir, Manajemen  Kelas, (Yogyakarta: Penerbit Zanafa Publishing, 2011),
hlm 174.
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6. Memusatkan perhatian kelompok

7. Memberi petunjuk yang jelas dalam kegiatan belajar

8. Menegur dengan bijaksana dan lain-lain.21

2. Evaluasi hasil belajar

a) Pengertian Evaluasi

Evaluasi berasal dari bahasa inggris To Evaluate dan dalam

bahasa arab Al-Qimah yang berarti menilai. Edwint Wand dan Gerald

W. Brown menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau

proses dalam menentukan nilai.22 Suharsimi Arikunto menyatakan

bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang

bekerjanya sesuatu, selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk

menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Evaluasi

belajar pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengukur

perubahan prilaku yang telah terjadi.

Tardif Et Al mengatakan bahwa evaluasi adalah proses penilaian
untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang siswa
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.23 Menurut Raph Tyler
evaluasi yaitu proses menentukan sejauh mana tujuan
pendidikan dapat dicapai, Scriven mendifinisikan evaluasi
adalah penilaian atas manfaat atau guna.24

21Barnawi, Etika & Profesi Kependidikan. (Jogjakarta: Ar-Rzz Media, 2012). hlm. 234
22Muhammad Syaifudin, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Penerbit

Bahari Press, 2012), hlm. 118.
23Muhibbin Syah, Op.Cit., hlm. 197.
24Farida Yusuf Tabibnapis, Evaluasi Program dan Instrument Evaluasi Untuk

Program Pendidikan dan Penelitian, (Jakarta:Reneka Cipta, 2008), hlm. 3.
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Hasil dari evaluasi yang telah dilakukan oleh guru dapat

dijadikan guru untuk laporan kepada pihak sekolah dan orang tua murid

dan kepada pemerintah. Penilaian atau evaluasi menitikberatkan kepada

sejauh mana penguasaan seseorang atas unit pelajaran yang telah

diberikan.

Hamalik mengemukakan bahwa evaluasi itu adalah keseluruhan
kegiatan pengukuran (pengambilan data informasi), pengolahan,
dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat
hasil belajar yang dicapai peserta didik setelah melakukan
kegiatan belajar mengajar dalam upaya mencapai tujuan
pembelajaran yang ditetapkan.25

Evaluasi atau penilaian pembelajaran biasanya dilaksanakan

dengan cara menyelenggarakan ulangan harian dan ulangan umum.

Guru bukan hanya mengetahui kompetensi peserta didik setelah

pembelajaran dan pembentukan kompetensi, tetapi harus pula

mengetahui bagaimana perubahan dan kemajuan perilaku peserta didik

setelah proses pembelajaran. Itulah yang disebut evaluasi hasil belajar

peserta didik.

b) Hasil belajar

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah

melalui belajar.26 Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari

seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan

25Hamid Darmadi,  Kemampuan Dasar Mengajar, (Bandung: Penerbit CV Alfabeta,
2010), hlm. 175.

26Asep Jihad., dkk. Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Presindo, 2012). hlm.
14.
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perilaku yang relatif menetap. Menurut S. Blom tiga ranah (domain)

hasil belajar, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Menurut A.J.

Rromizowski hasil belajar merupakan keluaran dari suatu sistem

pemprosesan masukan. Masukan dari sistem tersebut bermacam-macam

informasi sedangkan keluarannyaperubahan atau kinerja.

Dapat kita simpulkan bahwa hasil belajar pencapaian bentuk

perubahan prilaku yang cendrung menetap dari ranah kognitif, afektif,

dan psikomotoris dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu

tertentu. Untuk memperoleh hasil belajar, dilakukan penilaian yang

merupakan tindak lanjut atau cara untuk mengukur tingkat penguasaan

siswa. Kemajuan prestasi belajar tidak saja diukur dari tingkat

penguasan pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan. penilaian

hasil belajar siswa mencangkup segala hal yang dipelajari di sekolah

baik menyangkut pengatahuan, sikap dan keterampilan.

Hasil belajar adalah segala sesuatu yang menjadi milik siswa

sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukannya. Menurut

hamalik hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai,

pengertian-pengertian dan sikap-sikap, serta aparsepsi dan abilitas.27

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian hasil

belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah

27Asep Jihad., dkk. Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Presindo, 2012). hlm.

15.
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dilakukan proses mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran.

Setelah melalui proses belajar maka siswa diharapkan dapat mencapai

tujuan belajar yang disebut juga sebagai hasil belajar. Tujuan belajar

adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah

melakuakan pebuatan belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan,

keterampilan sikap, yang diharapakan dapat dicapai oleh siswa.

Hasil belajar yang dicapai oleh siswa sangat erat kaitannya

dengan rumusan tujuan intruksional yang direncanakan guru

sebelumnya. Hai ini dipengaruhi pula kemampuan guru dalam

merancang belajar mengajar.

Berikut ini klasifikasi Taksonomi hasil belajar (Bloom, 1956).

1. Klasifikasi tujuan kognitif (Bloom, 1956).

a) Ingatan/recall yaitu kemampuan menganal dan mengingat materi

yang sudah dipelajari.

b) Pemahaman yaitu kemampuan memahami makna materi

c) Penerpan yaitu kemampuan menggunakan atau menerapkan

materi yang sudah dipelajari

d) Analisis yaitu kemampuan menguraikan materi ke dalam

komponen atau kemampuan berpikir dalam pemahaman.

e) Sistesis yaitu kemampuan memadukan konsep yang memerlukan

tingkah laku yang kreatif
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f) Evaluasi yaitu kemampuan memberikan pertimbangan dan

penilaian.

2. Klasifikasi tujuan Afektif (Krathwohl, 1964)

a) Penerimaan yaitu kemampuan memperhatikan dan memberikan

respon

b) Pemberian respons yaitu memberikan respon pada matri yang

disampaikan

c) Penilaian yaitu reaksi penerimaan dan penolakan

d) Pengorganisasian yaitu menyesuaikan dengan tingkah laku

kehidupan

e) Karakterisasi yaitu gaya hidup seseorang

3. Klasifikasi tujuan Psikomotor (Dave, 1970)

a) Peniruan yaitu mengikuti atau mengamati suati gerakan atau

keadaan

b) Manipulasi yaitu mengikuti pengarahan atau suatu penampilan

melalui latihan.

c) Ketepatan yaitu kecermatan atau tingkat kesalahan-kesalahan.

d) Artikulasi yaitu tepat dalam mencapai sasaran

e) Pengalamahan yaitu menuntut tingkahlaku yang telah

ditampilkan.28

28Moh. User Usman, Menjadi Guru Profesional. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2009) hlm: 37.
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c) Tujuan Evaluasi

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap siswa dalam

proses belajar mengajar adalah:

1. Untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi tentang taraf

perkembangan dan kemajuan yang diperoleh peserta didik.29

2. Untuk mengetahui tingkat kemampuan yang telah dicapai oleh siswa

dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu. Hal ini berarti,

dengan evaluasi guru dapat mengetahui kemajuan perubahan

tingkah laku siswa dengan hasil proses belajar mengajar yang

melibatkan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

3. Untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam

kelompok kelasnya. Dengan demikian, hasil evaluasi ini dapat

dijadikan guru sebagai alat penetap apakah siswa tersebut termasuk

kategori cepat, sedang atau lambat dalam arti mutu kemampuan

belajarnya.

4. Mengetahui tingkat usaha yang dilakuakan oleh siswa dalam belajar.

Hal ini berarti bahwa dengan evaluasi, guru-guru akan mengetahui

gambaran tingkat usaha siswa.

5. Mengetahui sejauh mana siswa telah mendayagunakan afektif,

kognitifnya dan psikomotornya dalam belajar.

29Muhammad Syaifudin, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Penerbit
Bahari Press, 2012), hlm. 122.
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6. Mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang

telah digunakan guru dalam proses belajar.30

Menurut UU Sisdiknas No.20/2003 Bab XVI. Pasal 57 (1)
Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan
secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara
pendidikan kepada pihak yang berkepentingan. Pasal 58 (1)
evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik
untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar
peserta didik secara berkesinambungan.31

Pelaksanaan evaluasi perlu adanya penerapan dengan baik,

beberapa kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi hasil belajar secara berkesinambungan
2. Melakukan penilaian dari berbagai aspek seperti tugas terstruktur,

aktivitas siswa di kelas dan ranah siswa.
3. Memahami dan terampil menerapkan berbagai teknik evaluasi
4. Memilih jenis test yang sesuai materi pembelajaran
5. Mengoreksi hasil pekerjaan siswa secara cermat dan objektif
6. Mengembalikan hasil pekerjaan siswa
7. Membuat data kemajuan tiap siswa
8. Melakukan perbaikan pembelajaran lebih lanjut.32

d) Ragam Evaluasi

Pada prinsipnya, evaluasi belajar merupakan kegiatan berencana dan

berkesinambungan. Oleh kerena itu, kegiatan evaluasi guru dapat dilakukan

dengan ragam evaluasi pre-test dan post test, prasyarat, diagnostik, formatif

dan ujian akhir.

30Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rajagrapindo Persada, 2011), hlm.
199.

31Undang-Undang RI dan Peraturan Pemerintah Guru dan Dosen, (Bandung:
Penerbit Citra Umbara, 2009), hlm. 89.

32Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
R & D, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 156.
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4. Kegiatan pre test dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai

penyajian materi baru. Tujuannya, ialah untuk mengidentifikasi taraf

pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Selanjutnya

post test adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir

penyajian materi. Tujuannya adalah untuk mengetahui taraf penguasaan

siswa atas materi yang telah disajikan.

5. Evaluasi prasyarat sangat mirip dengan pre test.

6. Evaluasi diaknostik dilakukan setelah penyajian satuan pelajaran dengan

tujuan mengidentifikasi bagian tertentu yang belum dikuasai siswa.

7. Evaluasi formatif dapat dipandang sebagai ulangan.

8. Evaluasi Ujian Akhir Nasional (UAN).33

Kegiatan evaluasi siswa dari ranah yang dilakukan untuk mengukur

tingkat keberhasilan siswa yang dapat dilihat dari hal berikut:

a. Ranah Kognitif (rasa cipta)

Mengukur tingkat keberhasilan yang diperoleh siswa dari ranah kognitif

(rasa cipta) dapat dilakukan dengan cara tes tertulis, tes lisan dan tes

perbuatan.

b. Ranah Afektif (ranah rasa)

Mengukur keberhasilan siswa dari ranah Afektif (ranah rasa) dari

pengendalian sikap dan perbuatan siswa.

33Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rajagrapindo Persada, 2011), hlm.
202.
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c. Ranah Psikomotor

Mengukur keberhasilan siswa dari ranah Afektif (ranah karsa) dengan

penilaian observasi terhadap peristiwa, tingkah laku dan penomena lain

yang berlangsung.

3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

a) Pengertian Belajar

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur

yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan

jenjang  pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil dan gagalnya pencapaian

tujuan pendidikan sangat tergantung pada proses belajar yang dialami

oleh siswa baik di sekolah maupun lingkungan rumah atau keluarga

sendiri, adapaun menurut pendapat Skinner bahwa belajar adalah suatu

proses adaptasi (penyesuaian tingkah laku) yang berlangsung secara

progresif.

Chaplin membatasi belajar dengan dua macam rumusan,

rumusan pertama berbunyi belajar adalah perolehan ubahan tingkah laku

yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengelaman. Rumusan

kedua berbunyi belajar adalah proses memperoleh respons-respons

sebagai akibat dari latihan khusus.34

34Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rajagrapindo Persada, 2011),
hlm. 65.
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Hintzman berpendapat bahwa belajar adalah suatu perubahan

yang terjadi dalam diri organisme, manusia atau hewan, disebabkan dari

pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme. Witting

menyatakan perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala

macam Keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil

pengalaman.35

b) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat kita

bedakan menjadi tiga macam, yakni

1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi

jasmani dan rohani siswa;

a) Intelegensi

Intelegensi pada umumnya sebagai kemampuan dasar yang

bersifat umum untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan

diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat.

b) Sikap siswa

Yaitu gejala internal yang berdimensi afektif berupa

kecendrungan untuk mereaksi atau merespons dengan cara

relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya.

35Id., at. hlm. 67.
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c) Bakat siswa, Bakat merupakan kemampuan potensial yang untuk

mencapai tujuan yang akan datang.

d) Minat siswa, Minat berarti kecendrungan dan kegairahan yang

tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.

e) Motivasi siswa

Motivasi adalah keadaan internal organisme baik yang

mendoronnya untuk berbuat sesuatu.36

2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yaitu kondisi lingkungan di

sekitar siswa.

a) Lingkungan sosial

Lingkungan ini dapat dipengaruhi oleh para guru, para staf,

administrasi,  dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi

semangat belajar seorang siswa

b) Lingkungan non sosial

Faktor ini dapat dipengaruhi oleh gedung sekolah dan letaknya, alat-

alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa.

3. Faktor pendekatan siswa yaitu jenis upaya belajar siswa yang

meliputi strategi dan penggunaan metode yang digunakan siswa

untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran

dalam pembelajaran.

36Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rajagrapindo Persada, 2011), hlm.
148.
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c) Pengertian Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Ditinjau dari segi etimologi pendidikan Islam berasal dari kata

rabba-yarbu-tarbiyah yang berarti tumbuh dan berkembang atau

tumbuh dan menjadi besar, Artinya pendidikan merupakan proses

mengembangkan atau upaya untuk menumbuhkan dan mendewasakan

diri yang ada di diri peserta didik baik secara fisik, psikis, sosial, dan

spiritual.37

Kata “Islam” dalam pendidikan Islam menunjukkan warna

pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang berwarna atau berwawasan

Islam, pendidikan yang Islami yaitu pendidikan yang berdasarkan

Islam.

Beberapa pengertian pendidikan agama Islam diantaranya

adalah:

Ahmad D. Marimba: Pendidikan Agama Islam adalah
“bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap
perkembangan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum
agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama
menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian yang lain
sering kali beliau mengatakan kepribadian yang memiliki nalai-
nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat
berdasarkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai
dengan nilai-nilai Islam”.38

37Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rajagrapindo Persada, 2011), hlm.
26.

38Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspekktif Islam, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2008). hlm. 24.
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Di dalam buku proses belajar mengajar karangan Oemar
Hamalik:Pendidikan adalah “Suatu proses dalam rangka
mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik
mungkin terhadap lingkungan, dan dengan demikian akan
menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memilikinya untuk
kehidupan masyarakat, dan Pendidikan agama Islam adalah
“upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik
untuk mengenal, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak
mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya
kitab suci Al-Quran dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan,
pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman”.39

Dengan demikian pendidikan Islam merupakan kumpulan

ilmu pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam yang mempunyai

sumber dari Al-Qur’an, Hadits, ataupun berupa argumen (akal).

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Dasar kehidupan adalah pandangan hidup yang menyatakan
bahwa pendidikan yang sangat penting adalah tujuan yang
harus diambil sebagai pandangan hidup. Menurut Al-Attas
tujuan pendidikan Islam adalah tujuan manusia yang baik,
sedangkan menurut Ahmad D. Marimba adalah tujuan
pendidikan agama Islam adalah manusia yang berakhlak
mulia. adapun menurut Abdul Fattah Jalal adalah
terwujudnya manusia sebagai hamba Allah.40

Adapun Al-Abrasyi merinci tujuan akhir dari pendidikan agama

Islam adalah:

a. Pembentukan akhlak yang mulia

39Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001). hlm.
79.

40Ahmad Tafsir., Ilmu Pendidikan dalam Perspekktif Islam, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2008). hlm. 46.
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b. Menyiapkan anak didik untuk kehidupan di dunia dan akhirat

c. Persiapan untuk mencari rezki

d. Penguasaan ilmu

e. Keterampilan bekerja dalam masyarakat

Bagi Al-Buthi menjabarkan tujuan akhir dari pendidikan Islam

adalah:

a. Mencari keridhoan Allah

b. Mengangkat taraf akhlak dalam masyarakat

c. Mewujutkan ketentraman jiwa.41

Untuk itu bahwa tujuan pendidikan Islam ialah muslim yang

sempurna, atau manusia yang taqwa, atau manusia beriman, atau

manusia yang beribadah kepada Allah.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan Pendidikan

Agama Islam adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang

ajaran Islam, keterampilan mempraktekkannya, dan meningkatkan

pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara

ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan utama pendidikan agama

Islam adalah keberagamaan, yaitu menjadi seorang muslim dengan

intensitas keberagamaan yang penuh kesungguhan dan didasari oleh

keimanan yang kuat. Upaya untuk mewujudkan sosok manusia

41Muhammad Syaifudin, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Penerbit
Bahari Press, 2012), hlm. 43.
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seperti yang tertuang dalam definisi pendidikan di atas tidaklah

mudah. Upaya itu harus melalui proses pendidikan dalam

kehidupan, khususnya pendidikan agama dan kehidupan beragama.

Proses itu berlangsung seumur hidup, di lingkungan keluarga,

sekolah dan lingkungan masyarakat.

d) Hakekat pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Hakikat belajar adalah untuk menghantarkan siswa menguasai

konsep-konsep pendidikan agama Islam dan keterkaitannya untuk dapat

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kata menguasai di

sini mengisyaratkan bahwa harus menjadikan siswa tidak sekedar tahu

dan hafal tentang konsep-konsep pendidikan agama Islam, melainkan

harus menjadikan siswa untuk mengerti dan memahami konsep-konsep

tersebut dan menghubungkan suatu konsep dengan konsep lain.

Menurut Nana Sudjana hasil belajar pada dasarnya merupakan

akibat dari suatu proses belajar.42 Selanjutnya, sebuah kegiatan belajar

dapat pula dikatakan efesien apabila dengan usaha belajar tertentu

memberikan prestasi atau perubahan.43 baik perubahan dari segi

kognitif, afektif maupun pada psikomotor anak didik.

42Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Sinar Baru
Algesindo, 2000), hlm. 28.

43Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rajagrapindo Persada, 2011),
hlm. 135.
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Hasil belajar menempatkan seseorang dari tingkat abilitas yang

satu ke tingkat abilitas yang lain. Mengenai perubahan tingkat abilitas

menurut Bloom meliputi tiga ranah, yaitu:

1. Kognitif: pengetahuan, pemahaman, penerapan,  analisis, sintesis,

dan evaluasi.

2. Afektif: sikap menerima, memberi respon, menilai, organisasi,

karakterisasi.

3. Psikomotor: peniruan, manipulasi, ketetapan artikulasi,

pengalaman.44

Dengan adanya penilaian belajar anak didik sesungguhnya

pendidik atau guru tidak hanya menilai hasil usaha anak didik saja akan

tetapi juga telah menilai hasil dari usahanya sendiri. Penilaian

pembelajaran anak didik mempunyai fungsi dalam membantu guru

untuk mengetahui kesiapan anak pada suatu pembelajaran, mengetahui

kesulitan anak dalam kelas, membantu guru dalam perbaikan metode

belajar mengajar yang digunakan. Kegunaan hasil belajar juga berguna

terhadap administrator yaitu sebagai laporan terhadap kemajuan anak

didik kepada orang tua, sekolah dan pmerintah.

Baik buruknya dari evaluasi belajar sangat tergantung dari

pengetahuan dan perubahan perilaku dari individu yang bersangkutan

44Moh. User Usman, Loc.Cit. hlm. 37.
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terhadap apa yang dipelajarinya. Untuk itu hasil belajar pendidikan

agama Islam siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

pengetahuan yang dicapai siswa pada mata pelajaran pendidikan agama

Islam setelah mengalami proses belajar mengajar di sekolah dari hasil

tes atau ujian yang diberikan setelah melewati proses belajar.

4. Pengaruh Manajemen Kelas Terhadap Hasil Belajar

Kualitas dan kuantitas belajar siswa di dalam kelas bergantung pada

banyak faktor, antara lain ialah guru, hubungan antara siswa di kelas,

kondisi umum dan suasana di dalam kelas. Faktor-faktor yang mungkin

dapat mempengaruhi manajemen kelas terhadap evaluasi belajar siswa

tersebut dilihat dari diri guru sendiri (individu guru) antara lain:

a) Kesadaran dari dalam diri guru untuk mengajar dan memberi perhatian

pada siswa agar belajar dengan sungguh-sungguh.

b) Inteligensi, kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh tiap

guru yang berbeda-beda.

c) Perhatian guru dan kemampuan dalam memanajemen kelas.

d) Pengetahuan tentang manajemen dan evaluasi yang minim

e) Faktor sarana dan prasarana yang mendukung dalam melaksanakan

pembelajaran.

f) Faktor-faktor lain di luar dan di dalam diri guru.
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Agar manajemen kelas dapat berjalan sesuai dengan tujuannya maka

dibutuhkan suatu kemampuan guru sebagai prasyarat yang diantaranya

adalah kemampuan untuk mengkondisikan kelas, mempertahankan kelas

melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan evaluasi, menata

lingkungan belajar yang kondusif. Penataan lingkungan belajar yang

kondusif bagi kebermaknaan kegiatan belajar peserta didik adalah hal

penting. Dengan adanya manajemen kelas dan evaluasi belajar diharapkan

dapat memberikan hasil belajar dengan lebih baik.

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan manajemen kelas

dan bagian ini akan memberikan deskripsi yang jelas tentang posisi

penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

1. Tesis hubungan antara kondisi fisik sekolah, pemahaman guru tentang

manajemen  kelas dan partisipasi orang tua terhadap sekolah dengan

prestasi belajar siswa di sekolah dasar di Surabaya, penelitian yang

dilakukan oleh Purwanto.

2. Tesis kemampuan guru dalam pengelolaan kelas (studi kasus tentang

pengelolaan kelas dalam meningkatkan kemampuan guru di Sekolah Dasar

Negeri Sidayu Kecamatan Tirtayasa Propensi Banten, penelitian yang

dilakukan oleh Masyhudi.
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3. Tesis pengaruh kecerdasan emosional terhadap kemampuan manajemen

kelas guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di kota Watansoppeng 2004,

penelitian yang dilakukan oleh Nur Alim.

Penelitian pertama bertumpu pada fokus persoalan yang meliputi

persoalan;

a. Bagaimana kondisi fisik sekolah, pemahaman guru tentang manajemen

kelas dan partisipasi orang tua terhadap sekolah dengan prestasi belajar

siswa.

b. Adakah hubungan yang signifikan antara kondisi fisik sekolah, pemahaman

guru tentang manajemen  kelas dan partisipasi orang tua terhadap sekolah

dengan prestasi belajar siswa di sekolah dasar di Surabaya.

Penelitian kedua tentang kemampuan guru dalam mengelola kelas (studi

kasus tentang pengelolaan kelas dalam meningkatkan kemampuan guru di

Sekolah Dasar Negeri  Sidayu Kecamatan Tirtayasa Propensi Banten. Persoalan

ini bertumpu pada  penelitian bagaimana kemampuan guru kemampuan guru

Sekolah Dasar Negeri  Sidayu Kecamatan Tirtayasa Propensi Banten dalam

mengelola atau memanajemen kelas. Selanjutnya pada penelitian ketiga

pengaruh kecerdasan emosional terhadap kemampuan manajemen kelas guru

Sekolah Menengah Pertama  Negeri di kota Watansoppeng, persoalan ini fokus

pada kemampuan manajemen kelas guru dengan pengaruh terhadap kecerdasan

emosional siswa.
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C. Konsep Operasional/ Kriteria Variabel

Konsep operasional ialah konsep teoritis yang dioperasionalkan, untuk

dijadikan alat ukur dalam suatu penelitian, konsep operasional ini memudahkan

penulis dalam menentukan indikator dalam sebuah penelitian, dalam penelitian

ini ada dua konsep utama yang dioperasionalkan yaitu tentang:

I. Penerapan manajemen kelas pada pendidikan agama Islam

a. Kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan

kondisi belajar yang optimal.

1) Guru mempersiapkan materi pembelajaran dalam lingkungan belajar

2) Guru tanggap terhadap perilaku siswa yang tidak memperhatikan

3) Guru melakukan perhentian tingkah laku yang buruk secara verbal

4) Guru melakukan pengarahan terhadap kegiatan belajar siswa

5) Guru melakukan preventif atau pencegahan gangguan siswa dalam

belajar

b. Kegiatan yang berhubungan  dengan pengembangan kondisi belajar

yang optimal.

1) Guru melakukan pembinaan atau bimbingan belajar kepada siswa

2) Guru menghentikan perilaku siswa yang menyelewengkan perhatian

pembelajaran

3) Guru memberikan hukuman yang mendidik pada siswa yang

melanggar ketentuan aturan kelas
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4) Guru mengawasi tugas siswa hingga selesai

5) Guru melaksanakan norma atau aturan kelas

c. Kegiatan menciptakan iklim belajar mengajar yang baik.

1) Guru menggunakan metode bervariasi dalam pembelajaran.

2) Guru menggunakan strategi dalam pembelajaran.

3) Guru memberikan motivasi atau pujian kepada siswa

4) Guru menguasai materi pembelajaran

5) Guru mengetahui permasalahan yang ada di kelas

II. Evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam

a. Aspek kognitif siswa

1) Siswa/i mampu mengingat materi yang sudah disampaikan

2) Siswa/i mengerti materi pelajaran yang disampaikan

3) Siswa/i menerapkan atau melaksanakan materi pelajaran yang telah

disampaikan

4) Siswa/i mampu menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan

5) Siswa/i mampu menyimpulkan materi yang telah disampaikan

6) Siswa/i mampu menilai materi yang disampaikan guru.

b. Aspek afektif siswa

1) Siswa/i dapat senang memberi respons terhadap materi yang

disampaikan

2) Siswa/i dapat senang menanggapi materi yang disampaikan
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3) Siswa/i dapat senang menerima materi yang telah disampaikan

4) Siswa/i senang melaksanakan materi yang disampaikan

5) Siswa/i senangmembentuk perilaku baik sesuai materi yang

disampaikan

c. Aspek psikomotor siswa

1) Siswa/i dapat membaca Al-Qur’an dengan lancar terhadap materi

yang telah disampaikan

2) Siswa/i dapat membaca MAD dengan lancar

3) Siswa/i dapat menulis huruf Al-Qur’an dengan benar

4) Siswa/i mampu menguasai Makhraj huruf Al-Qur’an dengan benar


