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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Kompetensi Guru

Kompetensi secara harfiah dapat diartikan sebagai kecakapan

atau kemampuan. Dalam bahasa arab kompetensi disebut dengan

kafaah ,dan juga alahliya, yang berarti memiliki kompetensi dan

keterampilan dalam bidangnya sehingga ia mempunyai kewenangan

atau otoritas untuk melakukan sesuatu dalam ilmunya itu.

Pengertian kompetensi guru yaitu terdiri dari dua kata yaitu

kompetensi dan guru. Kompetensi yaitu penilaian pengetahuan

,ketrampilan,dan kecakapan atau kemampuan sebagai seorang tenaga

pendidik/gurudalam menentukan atau memutuskan sesuatu

berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya agar proses pembelajaran

dapat berjalan dengan baik. Guru yaitu orang yang bertugas sebagai

pengajar dan pendidik bagi siswa mengelola pembelajaran.1

Jadi kompetensi guru yaitu seperangkat pengetahuan,

keterampilan, kecakapan atau kemampuan dan perilaku yang harus

dimiliki, dihayati, dikuasai,dan diaktualisasikan oleh guru dalam

menjalankan tugas keprofesionalan.

1Nasrul HS, Loc.Cit



11

W.Robert Houston mendefinisikan kompetensi dengan :

“competence ordinarily is defined as adequacy for task or as possessi

on of require knowledge, skill, and abilities” (suatu tugas yang

memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan

yang dituntut oleh jabatan seseorang ).2 Definisi ini mengandung arti

bahwa calon pendidik perlu mempersiapkan diri untuk menguasai

sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan khusus yang

terkait dengan profesi keguaruannya, agar dapat menjalankan

tugasnya dengan baik, serta dapat memenuhi keinginan dan harapan

peserta didiknya.

Dalam versi yang berbeda, kompetensi seorang peserta didik di

jabarkan dalam beberapa kompetensi sebagai berikut :3

a. Mengetahui hal-hal yang perlu diajarkan, sehingga ia harus

belajar dan mencari informasi tentang materi yang diajarkan.

b. Menguasai keseluruhan bahan materi yang akan disampaikan

pada peserta didiknya.

c. Mempunyai kemampuan menganalisis materi yang diajarkan dan

menghubungkannya dengan konteks komponen-komponen lain

secara keseluruhan melalui pola yang diberikan Islam tentang

bagaimana cara berfikir (way of thinking) dan cara hidup (way of

life ) yang perlu dikembangkan melalui proses edukasi.

2Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, 2008, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, h.
93

3Ibid., h. 96-97
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d. Mengamalkan terlebih dahulu informasi yang telah didapat

sebelum disajikan kepada peserta didiknya (QS.As-Shaf:2-3)








2.Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu

mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
3.Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan

apa-apa yang tidak kamu kerjakan.4

Ayat di atas menjelaskan tentang peran seorang guru
yaitu, harus mengamalkan terlebih dahulu informasi dan
melaksanakannya sebelum seorang guru memberikan pemahaman
dan penjelasan kepada siswa.

e. Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan yang sedang dan sudah

dilaksanakan (QS.Al-Baqarah: 31)











31. dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-
benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para
Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-
benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!”5

Ayat di atas menjelaskan tentang seorang guru harus
memiliki kemampuan untuk mengevaluasi siswa sebagaiman
yang di jelaskan dalam ayat diatas bahwa, Allah SWT juga
melakukan evaluasi kepada Nabi Adam setelah Allah SWT
mengajarkan kepada Nabi Adam tentang Nama- nama benda
yaitu dengan bertanya kepada Nabi Adam.

4 QS.As-Shaf: 2-3
5 QS.Al-Baqarah: 31
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f. Memberi hadiah/reward dan hukuman/punishment sesuai dengan

usaha dan upaya yang dicapai peserta didik dalam rangka

memberikan persuasi dan motivasi dalam proses belajar (QS.Al-

Baqarah : 119)







119. Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad)
dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan
pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta
(pertanggungan jawab) tentang penghuni-penghuni neraka.6

Ayat di atas menjelaskan tentang seorang guru harus
memiliki kemampuan dalam memberi reward/hadiah dan
punishment/hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan oleh
siswa, sebagaimana Allah SWT mengutus Rasulullah SAW
dengan membawa berita gembira untuk orang- orang saleh dan
peringatan atau hukuman kepada orang- orang yang ingkar.

Sementara itu dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional,

pemerintah telah merumuskan empat jenis kemampuan guru

sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 17

tahun 2007 tentang guru yang menyatakan bahwa kompetensi yang

harus dimiliki guru meliputi 4 kompetensi, yaitu:7

1. Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola

peserta didik.

2. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian.

6 QS.Al-Baqarah : 119
7 Buchari Alma, 2010, Guru Profesional, Bandung: Alfabeta, h. 135
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3. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai

bagian dari masyarakat.

4. Kompetensi Profesional merupakan kemampuan penguasaan

materi pembelajaran secara luas dan mendalam.

Kemampuan dan keterampilan seorang guru menggambarkan

kompetensi profesional seorang guru, ada sepuluh kemampuan dasar

yang harus dimiliki oleh seorang guru yang dikemukan oleh Sardiman

mengemukakan bahwa :

Untuk dapat mampu melaksanakan tugas mengajar
dengan baik, guru harus memiliki kompetensi atau kemampuan
profesional, yaitu terpenuhinya sepuluh kompetensi guru, yang
meliputi (1) Menguasai bahan, (2) Mengelola program belajar
mengajar, (3) Mengelola kelas, (4) Penggunaan media atau
sumber, (5) Menguasai landasan-landasan pendidikan, (6)
Mengelola interaksi belajar mengajar, (7) Menilai prestasi
siswa untuk kepentingan pelajaran, (8) Mengenal fungsi
layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah, (9) Mengenal
dan menyelenggarakan administrasi sekolah dan (10)
Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian
pendidikan guna keperluan pengajaran.8

Guru yang profesional harus memiliki berbagai macam

kompetensi dasar yang dimanfaatkan dan di praktekan di dalam dunia

pendidikan. Salah satu kompetensi atau kemampuan guru yang ingin

penulis bahas di sini yaitu kompetensi guru dalam manajemen kelas.

8 Sardiman, Loc.Cit
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2. Manajemen Kelas

a. Pengertian Manajemen Kelas

Manajemen kelas adalah salah satu kompetensi atau

kemampuan yang harus diiliki seorang guru. Guru harus mampu

mengelola kelas dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.

Manajemen kelas atau pengelolaan kelas dimaksudkan untuk

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik

sehigga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien.

Manajemen kelas  secara bahasa Manajemen kata ini berasal

dari bahasa inggris, yaitu management, yang  berarti ketatalaksanaan,

tata pimpinan, pengelolaan. Manajemen atau pengelolaan dalam

pengertian umum menurut Suhasimi Arikunto adalah

pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan.9

Konsep dasar yang perlu dicermati dalam manajemen kelas

adalah penempatan individu, kelompok, sekolah dan faktor

lingkungan yang mempengaruhinya. Tugas guru seperti mengontrol,

mengatur atau mendisiplinkan peserta didik adalah tindakan yang

kurang tepat lagi untuk saat ini. Karena tugas guru tidak hanya

memperhatikan sebatas sikap atau perilaku siswa saja. Sekarang

aktifitas guru yang terpenting adalah memanajemen, mengorganisir

dan mengkoordinasikan segala aktifitas peserta didik menuju tujuan

pembelajaran. Mengelola kelas merupakan keterampilan seorang guru

9Syaiful Bahri Djamarah, 2006, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rhineka
Cipta, h.175
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dalam memutuskan, memahami, mendiagnosis, dan

kemamapuanbertindak menuju perbaikan suasana kelas terhadap

aspek-aspek manajemen kelas. Adapun aspek-aspek yang perlu

diperhatikan dalam manajemen kelas adalah sifat kelas, pendorong

kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan selektif dan kreatif.

Manajemen kelas adalah kegiatan pengelolaan perilaku murid-

murid, sehingga murid-murid dapat belajar. E.C.Wragg dari Wilford

A.Weber dalam buku Manajemen Pendidikan menjelaskan

manajemen kelas adalah :10

1. Seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan

mempertahankan ketertiban suasana kelas melalui penggunaan

disiplin (pendekatan otoriter)

2. Seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan

memperahankan ketertiban suasana kelas melalui intimidasi

(pendekatan intimidasi)

3. Seperangkat kegiatan guru untuk memaksimalkan kebebasan

siswa (pendekatan permisif)

4. Seperangkat kegiatan guru menciptakan suasana kelas dengan

cara mengikuti petunjuk/resep yang telah disajikan (pendekatan

buku masak)

10Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2011, Manajemen
Pendidikan,Bandung: Alfabeta, h.107-108
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5. Seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan suasana kelas yang

efektif melalui perencanaan pembelajaran yang bermutu dan

dilaksanakan dengan baik (pendekatan instruksional)

6. Seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku

peserta didik yang diinginkan dengan mengurangi tingkah laku

yang tidak diinginkan (pendekatan perubahan tingkah laku)

7. Seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan

interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang

positif (pendekatan penciptaan iklim sosio-emosional)

8. Seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan

mempertahankan organisasi kelas yang efektif (pendekatan sistem

sosial)

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa manajemen kelas ialah

seperangkat kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam bentuk mengelola

lingkungan kelas untuk menciptakan suasana kelas yang efektif dan

kondusif untuk belajar dengan cara mengembangkan segala potensi yang

ada di dalam kelas. Guru yang profesional harus mampu melaksanakan

kegiatan manajemen kelas agar terciptanya suasana yang kondusif untuk

belajar.

Buchari alma menjelaskan ada beberapa perinsip manajemen

kelas yang harus dikuasai oleh seorang guru, yaitu:

1) Kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar dapat menciptakan

iklim kelas yang menyenangkan.
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2) Dapat menggunakan kata-kata yang atau tindakan yang dapat

menantang siswa untuk berfikir

3) Guru dapat melakukan variasi

4) Keluwesan guru dalam pelaksanaan tugas perlu ditingkatkan.

5) Penanaman disiplin diri sendiri merupakan dasar modal guru

6) Penekanan pada hal-hal yang bersifat positif prlu diperhatikan.11

b. Kompenen Keterampilan Manajemen Kelas

Keterampilan dalam manajemen/pengelolaan kelas dikelompokan menjadi

dua, yaitu :

1) Keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan

kondisi belajar yang optimal

a) Menunjukan sikap tanggap: melalui perbuatan sikap tanggap ini

siswa merasakan bahwa ”guru hadir bersama denan mereka” dan

“tau apa yang mereka perbuat“. Kesan ini dapat ditunjukan

dengan cara memandang kelas secara saksama, gerak mendekati,

memberian pernyataan, dan memberikan reaksi terhadap

gangguan serta kekacauan siswa.

b) Membagi perhatian: pengelolaan kelas yang efektif ditandai

dengan pembagian perhatian yang efektif pula. Perbuatan

membagi perhatian dapat dikerjakan secara visual dan verbal.

c) Memusatkan perhatian kelompok: perbuatan ini penting untuk

mempertahankan perhatian siswa dari waktu ke waktu dan dapat

11Buchari Alma, 2010, Guru Profesional, Bandung: Alfabeta, h. 84
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dilaksanakan  dengan cara menyiagakan siswa, menuntut

tanggung jawab siswa.

d) Memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas

e) Menegur: teguran verbal yang efektif harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut: (1) tegas, jelas tertuju kepada siswa

yang mengganggu dan tingkah laku yang harus dihentikan; (2)

menghindari peringatan yang kasar atau yang mengandung

penghinaan; (3) menghindari ocehan yang berkepanjangan.

f) Memberi penguatan: Pemberian penguatan dapat dilakukan

kepada siswa yang suka mengganggu jika pada suatu saat

”tertangkap” melakukan perbuatan yang positif. Dapat pula

kepada siswa yang bertingkah laku wajar sebagai contoh.

2) Keterampilan yang berkaitan dengan pengembalian kondisi belajar

yang optimal

Keterampilan ini berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan

siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat

mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar

yang optimal. Beberapa strategi yang digunakan oleh guru adalah:

a) Memodifikasi tingkah laku: Beberapa langkah yang dipergunakan

untuk mengorganisasi tingkah laku ialah: (1) merinci tingkah laku

yang menimbulkan tingkah laku; (2) memilih norma yang realistis

untuk tingkah laku yang menjadi tujuan dalam program remedial;

(3) bekerja sama dengan rekan atau konselor; (4) memilih tingkah
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laku yang akan diperbaiki; dan (5) memvariasikan pola penguatan

yang tersedia misalnya dengan cara meningkatkan tingkah laku

yang diinginkan, mengajarkan tingkah laku baru, mengurangi dan

menghilangkan tingkah laku yang tidak diinginkan dngan teknik

tertentu, misalnya penghapusan penguatan, memberikan

hukuman, membatalakan kesempatan, dan mengurangi hak.

b) Pengelolaan kelompok : pendekatan pemecahan masalah

kelompok dapat dikerjakan oleh guru sebagai salah satu alternatif

dalam mengatasi masalah-masalah pengelolaan kelas.

Keterampilan yang diperlukan antara lain: (1) memperlancar

tugas, (2) memelihara kegiatan kelompok.

c) Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan

masalah: seperangkat cara yang dapat dikerjakan, menurut

Marshall,adalah: (1) pengabaian yang direncanakan, (2) campur

tangan dengan isyarat, (3) mengawasi dari dekat, (4) menguasai

perasaan yang mendasari terjadinya suatu perbuatan yang negatif,

(5) mengungkapkan perasaan siswa, (6) memindahkan masalah

yang bersifat mengganggu, (7) menyusun kembali rencana

belajar, (8) menghilangkan ketegangan dengan humor, (9)

memindahkan penyebab gangguan, (10) pengekangan fisik, (11)

pengasingan.12

12Hasibuan, Moedjiono, 1999, Proses Belajar Mengajar, Bandung: Remaja
Rosdakarya, h. 83-85



21

Lebih lanjut bahwa pengelolaan kelas guru lebih dituntut untuk

memiliki keterampilan dalam bertindak untuk memanfaatkan sesuatu

diantaranya:

1) Menata tempat duduk siswa
2) Menata alat peraga yang ada di dalam kelas
3) Menata kedisiplinan siswa
4) Menata pergaulan siswa
5) Menata tugas siswa
6) Menata ruang fisik kelas
7) Menata kebersihan dan keindahan kelas
8) Menata kelengkapan kelas
9) Menata pajangan kelas13

Keterampilan di atas harus dimiliki oleh seorang guru

sebagai tenaga kependidikan yang profesional dalam menjalankan

tugasnya dalam manajemen kelas. Keterampilan di atas apabila sudah

dikuasai seorang guru maka dengan keterampilan itu pasti guru

mampu memanajemen kelas dengan baik dan menciptakan lingkungan

yang kondusif dan menyenangkan untuk belajar.

c. Tujuan dari Manajemen Kelas

Manajemen kelas memiliki tujuan seperti yang dikemukakan oleh

Dirjen PUOD dan Dirjen Dikdasmen dalam buku manajemen pendidikan

yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan situasi dankondisi kelas,baik sebagai lingkungan belajar

maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan peserta didik

untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

13Mudasir, Op.cit., h. 8
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2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi

terwujudnya interaksi pembelajaran.

3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang

mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan

lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas.

4. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakangsosial,

ekonomi, budaya serta sifat-sifat individualnya.14

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Kelas

Dalam menjalankan tugasnya mengelola kelas sebagai seorang

pendidik/guru harus mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi

manajemen kelas diantaranya :15

1. Faktor Kurikulum

Faktor kurikulum disini kaitannya dengan pengelolaa kelas yaitu

haruslah di rancang sebagai jumlah pengalaman edukatif  yang

menjadi tanggung jawab sekolah dalam membantu anak mencapai

ujuan pembelajaran.

2. Faktor gedung dan Sarana Kelas

Perencanaan dalam membangun sebuah gedung harus sesuai dengan

suasana kelas yang kondusif dan kurikulum yang digunakan. Dalam

konteks ini kepandaian guru dalam pengelolaan kelas sangat di

butuhkan.

14Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2011, Op.Cit., h. 111
15Mudasir, Op.Cit., h. 158-168
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3. Faktor Guru atau tenanga pengajar

Peran guru disini sangat lah penting karena guru tidak hanya berdiri di

depan kelas tetapi tugas guru yaitu sebagai orang yang harus

mengorganisasikan dan memaksimalkan segala potensi yang

ada,sehingga dapat mewujudkan tujuan belajar dengan cara yang

paling efektif efisen dan ekonomis.

4. Faktor Siswa

Murid sebagai unsur kelas memiliki perasaan kebersamaan merupakan

kondisi yang sanagt penting bagi terciptanya kelas yang dinamis.

5. Faktor Dinamika Kelas

Kelas adalah kelompok sosial yang dinamis yang harus diperhatikan

oleh setiap guru kelas untuk kepentingan siswa dalam proses

kependidikannya. Guru harus berusaha menyalurkan berbagai saran,

pendapat,gagasan, keterampilan, potensi dan energi yang dimiliki

murid menjadi kegiatan yang berguna. Dengan demikian kelas tidak

akan berlangsung secarastatis, rutin dan membosankan.

6. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan meliputi 2 faktor yaitu situasi fisik yang ada

didalam kelas maupun situasi fisik diluar tempat berlangsungnya

proses pembelajaran. Dalam hal ini guru memegang peranan penting

menciptakan situasi, sehingga proses pembelajaran dapat mencapai

tujuan yang di harapkan.

7. Komponen- komponen belajar
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Komponen pembelajar yang di maksud di sini yaitu:

1. Tujuan pembelajaran
2. Bahan pelajaran
3. Metode
4. Alat
5. Sumber Pelajaran
6. evaluasi

e. Hal yang Harus Dihindari dalam Manajemen Kelas

Beberapa hal yang perlu dihindari dalam mengelola kelas,yaitu :

1. Campur tangan yang berlebihan.

2. Kesenyapan atau penghentian suatu pembicaraan / kegiatan karena

ketidak siapan guru.

3. Ketidak tepatan memulai dan menututup pelajaran.

4. Penyimpangan, terutama yang berkaitan dengan disiplin diri.

5. Bertele-tele.

6. Pengulangan penjelasan yang tidak diperlukan.16

Guru harus mampu menghindari hal yang dihindari dalam

mengelola kelas di atas supaya tidak merusak suasana kelas yang kondusif

dan menyenangkan. Apabila guru mampu melaksanakan kegiatan

manajemen kelas sesuai dengan keterangan di atas akan menciptakan

sebuah linkungan dan suasana belajar efektif yang akan membangkitkan

minat belajar siswa.

3. Minat Belajar

a. Pengertian Minat Belajar

16Buchari, Loc.Cit, h.84
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Minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu  hal

atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar

diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut,semakin besar minatnya.

Crow and Crow mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak

yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan

orang, benda, kegiatan, pengalaman yang di rangsang oleh kegiatan itu

sendiri.17

Jadi minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukan

bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripadahal lainnya, dapat pula

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktifitas. Minat tidak di

bawa sejak lahir,melainkan diperoleh kemudian.

Minat adalah kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan dan

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang

diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi berbeda

dengan perhatian, karena perhatian sifatnya sementara(tidak dalam waktu

yang lama) dan belum tentu diikuti dengan perasaan senang dan dari situ

diperoleh keputusan.18

Jadi minat merupakan sebuah gaya dorongan yang mampu membuat

seseorang tertarik terhadap sesuatu dan membuat seseorang senang

melakukan kegiatan itu. Semakin tinggi minat siswa maka akan membuat

17Djaali, 2012, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, h. 121
18Daryanto, 2010, Belajar dan Mengajar, Bandung: CV.Yrama Widya, h. 38
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siswa itu lebih senang mengerjakan apa disenangi dan akan meningkatkan

semangat belajar siswa.

Para ahli psikologi membedakan dua jenis minat :19

1. Minat situasional : minat yang dipicu oleh sesuatu dari lingkungan
sekitar: hal-hal yang baru, berbeda, tak terduga, atau secara khusus
hidup sering menghasilkan minat situasional, demikian pula hal-hal
yang  melibatkan tingkat aktifitas tinggi atau emosi yang kuat.

2. Minat yang bersifat jangka panjang dan relatif stabil pada suatu topik
atau aktivitas. Minat pribadi cendrung memiliki prefensi pribadi
tentang topik-topik yang mereka kejar dan aktifitas yang mereka ikuti.
Minat pribadi semacam  ini relatif  stabil sepanjang waktu dan
menghasilkan pola yang konsisten dalam pilihan yang dibuat siswa.

b. Fungsi Minat dalam Belajar

Minat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

usaha yang dilakukan seseorang. Minat yang kuat akan menimbulkan

usaha yang gigih serius dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi

tantangan. Jika seorang siswa memiliki rasa ingin belajar, ia akan cepat

dapat mengerti dan mengingatnya. Elizabeth B. Hurlock menulis tentang

fungsi minat bagi kehidupan anak sebagaimana yang ditulis oleh Abdul

Wahid sebagai berikut.

1. Minat mempengaruhi bentuk intensitas cita-cita. Sebagai contoh

anak yang berminat pada olah raga maka cita-citanya adalah menjadi

olahragawan yang berprestasi, sedang anak yang berminat pada

kesehatan fisiknya maka cita-citanya menjadi dokter.

19 Jeanne Ellis Ormrod, 2009, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Erlangga, h. 102-
103
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2. Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat. Minat anak untuk

menguasai pelajaran bisa mendorongnya untuk belajar kelompok di

tempat temannya meskipun suasana sedang hujan.

3. Prestasi selalu dipengaruhi oleh jenis dan intensitas. Minat seseorang

meskipun diajar oleh guru yang sama dan diberi pelajaran tapi antara

satu anak dan yang lain mendapatkan jumlah pengetahuan yang

berbeda. Hal ini terjadi karena berbedanya daya serap mereka dan

daya serap ini dipengaruhi oleh intensitas minat mereka.

4. Minat yang terbentuk sejak kecil/masa kanak-kanak sering terbawa

seumur hidup karena minat membawa kepuasan. Minat menjadi guru

yang telah membentuk sejak kecil sebagai misal akan terus terbawa

sampai hal ini menjadi kenyataan. Apabila ini terwujud maka semua

suka duka menjadi guru tidak akan dirasa karena semua tugas

dikerjakan dengan penuh sukarela. Dan apabila minat ini tidak

terwujud maka bisa menjadi obsesi yang akan dibawa sampai mati.20

c. Sifat- Sifat dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Minat

Berikut di jelaskan sifat– sifat dan faktor– faktor yang

mempengaruhi minat. Minat memiliki sifat dan karakter yang khusus

sebagai berikut : 21

20Hadi Susanto, 2012, Minat Belajar Siswa, (online), tersedia di:
http://bagawanabiyasa.wordpress.com/2013/05/12/minat-belajar-siswa/ di akses pada
tanggal: 27-februari-2014 , jam 13:40

21Yudrik Jahja, 2011, Psikologi perkembangan, Jakarta: Kencana, h. 63-64
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1. Minat bersifat pribadi (individual), ada perbedaan antara minat

seseorang dengan orang lain.

2. Minat menimbulkan efek diskriminatif

3. Erat hubungannya dengan motivasi, mempengaruhi dan dipengaruhi

motivasi.

4. Minat sesuatu yang dipelajari bukan bawaaan dari lahir dan dapat

berubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman dan mode.

Salah satu pendorong dalam keberhasilan belajar adalah minat

belajar terutama minat belajar yang tinggi. Minat belajar itu tidak muncul

dengan sendirinya akan tetapi banyak faktor yang dapat mempengaruhi

munculnya minat belajar.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat belajar belajar

siswa, menurut Syah mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi minat

belajar secara umum dibagi atas dua golongan yaitu :

a. Faktor internal (faktor dari dalam diri manusia) yang meliputi :

1. Faktor fisiologi

2. Faktor psikologis

b. Faktor eksternal (faktor dari diri manusia) meliputi :

1. Faktor lingkungan keluarga

a) Faktor orang tua meliputi cara mendidik anak, hubungan

orang tua dengan anak, contoh dan bimbingan dari orang

tua.
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b) Faktor suasana atau keadaan rumah, meliputi suasana yang

terlalu gaduh, terlalu tegang, banyak ceksok dalam

keluarga mengakibatkan anak tidak betah tinggal di rumah

sehinggga kegiatan belajarnya dapat terganggu.

c) Faktor ekonomi keluarga, ekonomi yang kurang atau

terlalu miskin dan ekonomi yang terlalu kaya juga

mempengaruhi proses belajar siswa.

2. Faktor lingkungan sekolah

a) Faktor guru meliputi, guru yang kuarang kualitif,

hubungan guru dan siswa (akibat dari guru yang kurang

senyum, suka mara, suka membentak dan lainnya) guru

tidak pandai menerangkan, sinis dan sombong semua

faktor lain yang diakibatkan oleh guru yang dapat menjadi

penyebab kesulitan belajar siswa.

b) Alat belajar di sekolah, alat belajar di sekolah yang kurang

lengkap membuat penyajian kurang baik, terutama

pelajaran yang bersifat praktikum, kurang alat

laboraturium yang banyak menimbulkan kesulitan dalam

belajar, misalnya alat-alat seperti mikroskop, gelas ukur,

dal lainnya, tidak adanya alat-alat tersebut menimbulkan

perubahan metode belajar guru, segi ilmu pengetahuan

dalam pemikiran anak memenuhi tuntutan dari berbagai

tipe anak.
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c) Faktor kondisi gedung terutama ditujukan oada ruang

kelas tempat belajar anak, jika gedung dekat keramaian,

gelap, lantai basah, ruangan sempit maka situasi belajar

kurang baik.

d) Kurikulum yang kurang baik

e) Waktu sekolah dan disiplin kurang.

3. Faktor lingkungan masyarakat dan media massa

a) lingkungan masyarakat yaitu : teman bergaul, lingkungan

keluarga dan segala aktivitas dalam masyarakat.

b) media massa yaitu, bioskop, surat kabar, majalah, buku

komik, hal ini menjadi penghambat apabila anak terlalu

banyak menggunakan waktunya untuk hal tersebut.22

d. Indikator Minat Belajar Siswa

Menurut Safari bahwa untuk mengetahui berapa besar minat belajar
siswa, dapat diukur melalui:

1. Kesukaan, pada umumnya individu yang suka pada sesuatu

disebabkan karena adanya minat. biasanya apa yang paling

disukai mudah sekali untuk diingat. Sama halnya dengan siswa

yang berminat pada suatu mata pelajaran tertentu akan menyukai

pelajaran itu. Kesukaan ini tampak dari kegairahan dan

inisiatifnya dalam mengikuti pelajaran tersebut. Kegairahan dan

22Man, 2011, Pengaruh minat dan motivasi belajar siswa, (online), tersedia di:
http://wasolo.blogspot.com/2011/06/pengaruh-minat-dan-motivasi-belajar.html, di akses
pada tanggal: 27-februari-2014 , jam 13:40



31

inisiatif ini dapat diwujudkan dengan berbagai usaha yang

dilakukan untuk menguasai ilmu pengetahuan yang terdapat

dalam mata pelajaran tersebut dan tidak merasa lelah dan putus

asa dalam mengembangkan pengetahuan dan selalu bersemangat,

serta bergembira dalam mengerjakan tugas ataupun soal yang

berkaitan dengan pelajaran yang diberikan guru di sekolah.

2. Ketertarikan, seringkali dijumpai beberapa siswa yang merespon

dan memberikan reaksi terhadap apa yang disampaikan guru pada

saat proses belajar mengajar di kelas. Tanggapan yang diberikan

menunjukkan apa yang disampaikan guru tersebut menarik

perhatiannya, sehingga timbul rasa ingin tahu yang besar.

3. Perhatian, semua siswa yang mempunyai minat terhadap

pelajaran tertentu akan cenderung memberikan perhatian yang

besar terhadap pelajaran itu. Melalui perhatiannya yang besar ini,

seorang siswa akan mudah memahami inti dari pelajaran tersebut.

4. Keterlibatan yakni keterlibatan, keuletan, dan kerja keras yang

tampak melalui diri siswa menunjukkan bahwa siswa tersebut ada

keterlibatannya dalam belajar di mana siswa selalu belajar lebih

giat, berusaha menemukan hal-hal yang baru yang berkaitan

dengan pelajaran yang diberikan guru di sekolah. Dengan

demikian, siswa akan memiliki keinginan untuk memperluas
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pengetahuan, mengembangkan diri, memperoleh kepercayaan

diri, dan memiliki rasa ingin tahu.23

Minat besar pengaruhnya dalam belajar karena bila bahan pelajaran

yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar

dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya, ia segan-

segan dalam belajar dan tidak memperoleh kepuasan dari pelajaran itu.

Minat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari lubuk

hati sanubari.24 Dengan demikian minat diperlukan dalam proses

pembelajaran. Cara-cara membangkitkan minat siswa adalah sebagai

berikut :

1. Membangkitkan adanya suatu kebutuhan

2. Menghubungakan dengan persoalan pengalaman yang lampau

3. Memberi kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik

4. Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar.25

Beberapa strategi yang dapat membangkitkan minat terhadap
topik-topik di kelas :

1. Modelkan (contohkan) kesenangan dan antusiasme tentang topik-
topik di kelas

2. Sesekali masukkan keunikan, variasi, fantasi, atau misteri sebagai
bagian dari pelajaran dan prosedur.

3. Doronglah siswa mengindentifikasi tokoh-tokoh sejarah atau
karakter fiksi serta membayangkan apa yang mungkin dipikirkan
atau dirasakan oleh orang- orang ini.

23Kamriantiramli, 2012, Faktor- faktor yang membangkitkan minat belajar,

(online), tersedia di: https://kamriantiramli.wordpress.com/tag/faktor-faktor-yang-
membangkitkan-minat-belajar/ .  di akses pada tanggal: 27-februari-2014 , jam 13:40

24Dalyono, 2009, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, h. 56
25Sardiman, 1992, Interaksi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali, h. 94
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4. Berikan kesempatan bagi siswa untuk merespon materi pelajaran
secara aktif, mungkin dengan memanipulasi dan bereksperiment
dengan objek-objek fisik, menciptakan produk baru,
memperdebatkan isu-isu kontroversial, atau mengajarkan sesuatu
yang telah mereka pelajari kepada teman teman sebayanya.26

Jika terdapat siswa yang kurang berminat terhadap belajar dapatlah

diusahakan agar dia mempunyai minat yang lebih besar dengan cara

menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi kehidupan, serta hal

–hal yang berhubungan dengan cita-cita dan ada kaitannya dengan bahan

yang dipelajari itu.

4. Pengaruh Kompetensi Guru dalam Manajemen Kelas Terhadap Minat
Belajar Siswa

Seorang guru sebagai tenaga pendidik yang profesional tidak hanya

di tuntut untuk memiliki wawasan yang luas tetapi juga mebutuhkan

berbagai macam kompetensi yang selanjutnya akan di aplikasikan di dalam

proses kegiatan belajar mengajar. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki

sorang guru yaitu seorang guru harus memiliki kemampuan dalam

manajemen kelas atau pengelolaan kelas.

Manajemen kelas merupakan kompetensi mutlak yang harus dimiliki

guru karena ketika kegiatan proses belajar mengajar yang terjadi di dalam

kelas tanpa adanya kopetensi manajemen kelas yang dimiliki seorang guru

maka kelas itu tidak akan terkontrol, yang akan menimbulkan kondisi yang

tidak efektif untuk belajar bagi murid dan guru.

Antara manajemen kelas dan minat belajar siswa memiliki pengaruh

seperti yang diungkapkan oleh saudara Mudassir dalam bukunya

Manajemen kelas “Pengelolaan kelas yang efektif merupakan syarat mutlak

26 Jeanne Ellis Ormrod, 2009, Op.Cit, h.104
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bagi terjadinya proses pembelajaran yang efektif. Untuk itu seorang guru

harus mengetahui prosedur menciptakan suasanan kelas, dengan demikian

siswa dapat belajar dengan suasanan yang tenang dan aman sekaligus dapat

membangkitkan minat dan perhatian siswa dalam belajar “27 oleh karena itu

untuk dapat meningkatkan minat belajar siswa maka seorang guru harus

memiliki kompetensi manajemen kelas untuk menciptakan lingkungan yang

efektif untuk belajar agar minat belajar siswa meningkat.

B. Penelitian Relevan

Judul penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang

dilakukan penulis dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini

antara lain :

1. Penelitian yang di lakukan oleh Elva Novita Sary pada tahun 2012

dengan judul penelitian : “Pengaruh Keterampilan Pengelolaan

Kelas oleh Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata

Pelajaran Al-Quran Hadist di Madrasah Tsanawiyah LKMD

Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”. Hasil dari

penelitiannya dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif yang

signifikan keterampilan pengelolaan kelas oleh guru terhadap

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadist di MTs

LKMD Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Tingakat pengaruh kedua variabel berada pada kategori sedang yaitu

0.652 (sedang). Penelitian yang di lakukan oleh Elva Novita Sary

27Mudasir, 2011, Manajemen Kelas, Pekanbaru: Zanafa, h. 69
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untuk mengetahui apakah ada pengaruh keterampilan pengelolaan

kelas oleh guru terhadap motivasi belajar siswa sedangkan penulis

ingin mengetahui apakah ada pengaruh keterampilan manajemen

kelas terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan

Agama Islam28

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mashita pada tahun 2011 dengan

judul penelitian : “Pengaruh Kemampuan Komunikasi

Pembelajaran Guru Terhadap Minat Belajar Siswa di MTs Al-Islam

Rumbio Kecamatan Kampar kabupaten Kampar “.Hasil dari

penelitiannya dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh  positif yang

signifikan kemampuan komunikasi pembelajaran guru terhadap

minat belajar siswa. Tingkat pengaruh antara kedua variabel berada

pada kategori cukup kuat, yaitu 0.796 (cukup kuat). Penelitian yang

di lakukan oleh Mashita yaitu untuk mengetahui apakah ada

pengaruh kemampuan komunikas pembelajaran guru terhadap minat

belajar siswa sedangkan penulis ingin meneliti ingin mengetahui

apakah ada pengaruh keterampilan manajemen kelas terhadap minat

belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam.29

3. Jurnal Pendidikan oleh Kusharyanti Ira Tri, Ade Rustiana, Nina

OktarinaVol 1, No 2 (2012) dengan judul “Pengaruh Kompetensi

28 Elva Novita Sary, 2012, Pekanbaru: judul Skripsi: Pengaruh Keterampilan
Pengelolaan Kelas Oleh Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Al-Quran
Hadist Di Madrasah Tsanawiyah LKMD Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

29 Mashita, 2011, Pekanbaru: judul skripsi : Pengaruh Kemampuan Komunikasi
Pembelajaran Guru Terhadap Minat Belajar Siswa di MTs Al-Islam Rumbio Kecamatan
Kampar kabupaten Kampar
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Profesional Guru Dan Iklim Sekolah Terhadap Minat Belajar Siswa

“30 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :(1) pengaruh

kompetensi profesional terhadap minat belajar siswa (2) pengaruh

iklim sekolah terhadap minat belajar (3) pengaruh kompetensi

professional guru dan iklim sekolah terhadap minat belajar (4)

besarnya pengaruh kompetensi profesional guru dan iklim sekolah

terhadap minat belajar. Hasil dari penelitian ini berdasarkan rumus

regresi linear berganda diperoleh persamaan:

Y=12,934+0,134X1+0,213X2. Hasil uji parsial dengan

menggunakan uji t diperoleh thitung untuk variabel kompetensi

profesional guru (X1) diperoleh thitung = 2,065,dengan probabilitas

0,043 < 0,05. Hal ini berati ada pengaruh yang signifikan antara

X1 terhadap Y. thitung untuk variabel iklim sekolah (X2) diperoleh

thitung sebesar 2,529, dengan probabilitas 0,014 < 0,05. Hal ini berarti

ada pengaruh yang signifikan antara iklim sekolah dan minat belajar.

Uji secara simultan diperoleh Fhitungsebesar 39,4%, dengan

probabilitas 0,000 < 0,05 yang berarti secara simultan ada pengaruh

antara kompetensi profesional guru dan iklim sekolah terhadap minat

belajar. Simpulan penelitian ini adalah kompetensi profesional guru

dan iklim sekolah berpengaruh terhadap minat belajar siswa baik

30Kusharyanti Ira Tri, 2012, Pengaruh kompetensi profesional guru  dan iklim sekolah
terhadap minat belajar siswa, (online) tersedia di:
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj/article/view/725 diakses pada Hari Sabtu 13-04-
2014 pukul 20: 15
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secara simultan maupun parsial. Perbedaan dengan judul yang ingin

penulis teliti yaitu penulis ingin mengetahui pengaruh kompetensi

manajemen kelas  terhadap minat belajar siswa di SMP Negeri 17

Pekanbaru.

Adapun judul penelitian yang akan penulis teliti yaitu “ Pengaruh

Kompetensi Guru Dalam Manajemen Kelas Terhadap Minat Belajar

Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 17

Pekanbaru”. Peneliti ingin melihat apakah ada pengaruh kompetensi guru

dalam manajemen kelas terhadap minat belajar siswa.

C. Konsep Opersional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk

menentukan bagaimana menguku variabel dalam penelitian, adapun yang

penulis maksud suatu variabel bebas (independent variabel) yang

dilambangkan dengan (X) dan variabel yang terikat yang di lambangkan

dengan (Y). Judul penelitian ini adalah pengaruh kompetensi guru dalam

manajemen kelas terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran

pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 17

Pekanbaru. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yakni variabel X (

kompetensi guru dalam manajemen kelas ) dan variabel Y (minat

belajar).

Berdasarkan teori di atas, untuk menjawab masalah dalam

penelitian ini, penulis membuat beberapa konsep operasional, untuk

mengetahui pengaruh kompetensi guru dalam manajemen kelas terhadap
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minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 Pekanbaru.

1. Kompetensi/Keterampilan Manajemen kelas

Secara operasional manajemen/pengelolaan kelas oleh guru

ditunjukan oleh indikator antara lain :

a. Guru mengatur tata letak kelas

b. Guru menunjukan sikap tanggap dengan cara memberi reaksi

terhadap gangguan kelas

c. Guru memberikan perhatian kepada siswa secara visual dan

verbal

d. Guru memberi petunjuk yang jelas dalam menyampaikan

materi pelajaran

e. Guru memberi teguran secara bijaksana

f. Guru memberi penguatan

g. Guru mengajarkan perilaku baru dengan memberi contoh

h. Guru mengurangi perilaku buruk siswa dengan hukuman

i. Guru meningkatkan kerjasama siswa dalam pelajaran

j. Guru memperkecil masalah yang timbul

k. Guru menjauhkan benda-benda yang dapat mengganggu

konsentrasi pelajaran.

l. Guru menghilangkan ketegangan dengan humor

m. Guru memperhatikan kebersihan/kerapihan lingkungan tempat

belajar
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2. Minat Belajar Siswa

Secara operasional minat belajar siswa ditunjukan oleh indikator

sebagai berikut :

a. Siswa datang lebih awal pada mata pelajaran pendidikan

agama islam

b. Siswa terlihat senang mengikuti pelajaran pendidikan Agama

Islam

c. Siswa merasa rugi tidak mengikuti Pelajaran Pendidikan

Agama Islam

d. Siswa memperhatikan dengan baik ketika guru menerangkan

pelajaran

e. Siswa menunjukan minatnya dengan bertanya kepada guru

tentang materi yang sedang dipelajari dalam proses belajar

mengajar

f. Siswa mengulang kembali di rumah pelajaran Pendidikan

Agama Islam

g. Siswa memberikan tanggapan dalam belajar

h. Siswa tidak bermain-main dalam belajar

i. Siswa bersedia mempraktekan materi pelajaran

j. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru

k. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu

l. Siswa menyatakan perasaan senang ketika belajar

m. Siswa mengikuti pelajaran dari awal hingga pelajaran selesai
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D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar

 Kompetensi guru dalam manajemen kelas akan mempegaruhi

minat belajar siswa

 Minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam

beragam/bervariasi

2. Hipotesa

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan guru dalam

manajemen kelas terhadap minat belajar siswa pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 17 Pekanbaru.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan

guru dalam manajemen kelas terhadap minat belajar siswa

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 17 Pekanbaru.


