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KAJIAN PUSTAKA

A. Hakekat Pengelolaan Kelas

1. Pengertian Pengelolaan Kelas

Guru adalah penanggung jawab dalam proses pembelajaran didalam kelas,

setiap siswa yang mengikuti mata pelajaran yang sama dalam waktu yang sama untuk

mencapai tujuan pembelajaran perlu diatur, diarahkan dan dipengaruhi dalam satu

interaksi .

Aspek yang paling sering didiskusikan oleh penulis profesional dan oleh

para pengajar adalah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan masalah

tingkah laku yang kompleks, dan guru mengunakannya untuk menciptakan dan

mempertahankan kondisi kelas sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat

mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien yang memungkinkan mereka

dapat belajar. Arikunto mengatakan bahwa “pengelolaan adalah suatu usaha yang

dilakukan oleh guru ( penanggung jawab) dalam membantu murid sehingga dapat

dicapai kondisi optimal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar seperti yang di

harapkan”3 Sedangkan menurut Oemar Hamalik yang memfokuskan dengan

pengertian kelas menyatakan bahwa “kelas adalah sekelompok orang yang

melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat pelajaran dari guru”4

3 Suharsimi Arikunto, manajemen Pembelajaran ( Jakarta: PT Ciputat Press, 2005), h. 118.
4 Oemar Hamalik, Strategi Belajar Mengajar ( Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 13.
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Keharmonisan gurudan peserta didik, tingginya kerja sama diantara peserta

didik tersimpul dalam bentuk interaksi karena itu, there are many forms of interaction

between teacherand pupils, and between pupil and pupil. Lahirnya interaksi yang

optimal tentu tergantung yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas,

berbagai pendekatan yang digunakan yakni :

1. Pendekatan kekuasaan, yang di maksud di sini adalah bagaimana
menawarkan dan memberikan pengertian kepada siswa bahwa dalam
kehidupan manusia dianut oleh norma-norma yang harus di patuhi oleh
siswa.

2. Pendekatan resep (cook hook )guru memberikan sejumlah daftar kegiatan
yang harus di lakukan oleh siswa untuk menyelesaikan program satuan
pelajaran untuk pengalaman belajar tertentu di mana langkah-langkah
yang harus dilakukan dalam pembelajaran diuraikan secara rinci dan
diharapkan siswa dapat melakukannya secara mandiri dengan bantuan dan
bimbingan.

3. Pendekatan perubahan tingkah laku, di mana proses untuk mengubah dari
tidak bisa dan belum menjadi menghayati  nilai-nilai dari belum kepada
menguasai keterampilan tertentu.

4. Pendektan suasana emosi dan hubungan sosial. Hubungan ini pengelolaan
kelas  merupakan iklim untuk suasana emosional dan hubungannya
dengan sosial yang sifatnya positif, artinya ada hubungan timbal balik
yang baik dan positif antara guru dengan siswa dan tugas guru
berdasarkan pendekatan ini adalah menciptakan hubungan pribadi yang
sehat.

5. Pendekatan elastis atau pluralistik. Pendekatan ini disebut juga pendekatan
pluralistik dimana suatu pendekatan pengelolaan kelas yang menekankan
bagaimana mengunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki
potensi untuk menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi proses
belajar mengajar efektif dan efisien.5

Jadi  pengertian dari pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan

oleh penangung jawab kegiatan belajar mengajar atau membantu dengan maksud agar

dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegitan  belajar seperti  apa yang

5 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar(Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 175.
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diharapkan. Menurut Cani Setiawan menenai pengelolaan kelas menjelaskan bahwa

“didalam pengelolaan kelas meliputi  dua hal, yang pertama pengelolaan yang

menyangkut siswa dan yang kedua adalah pengelolaan fisik (ruang kelas, media dan

alat-alat yang, berkaitan dengan proses pembelajaran)”6

2. Prinsip-prinsip PengelolaanKelas

Masalah  pengelolaan  kelas  bukanlah merupakan  tugas  yang  ringan,

berbagai  faktorlah yang  menyebabkan  kerumitan  itu. Secara   umum   faktor-faktor

yang  mempengaruhi  pengelolaan   kelas  terbagi menjadi  dua  bagian  yaitu  factor

interen  siswa  dan  faktor  eksteren,  faktor  intern  siswa berhubung  dengan masalah

emosi, pikiran dan  perilaku. Dalam  rangka memperkecil  mesalah  gangguan  dalam

pengelolaan  kelas, prinsip-prinsip pengelolaan  kelas  dapat  dipergunakan, maka

penting  bagi  guru  untuk mengetahui  dan  menguasai  prinsip-prinsip pengelolaan

kelas  yang  akan diuraikan sebagai  berikut:

a. Hangat dan Antusias
Kehangatan dan antusias sangat di perlukan dalam proses belajar mengajar.
Guruyang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukan antusias pada
tugasnya atau pada aktifitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan
pengelolaan kelas.

b. Tantangan
Pengunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang
akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga mengurangi
kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Dan akan dapat
menarik perhatian anak  didik dan dapat mengendalikan gairah belajar mereka.

c.Bervariasi
Pengunaan alat atau media, atau alat bantu, gaya mengajar guru, pola interaksi
antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya ganguan,meningkatkan
perhatian anak didik.apalagi pengunaanya bervariasi sesuai dengan kebutuhan

6 Cani setiawan dkk. Pendekatan Keterampilan Proses(Yogyakarta: P.T Gramedia, 1985), h.
63.
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sesaat. kevariasian dalam pengunaan apa yang di sebutkan di atas merupakan
kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari
kejenuhan.

d.Keluwesan
Keluwesan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat
mencegah kemungkinan munculnya ganguan anak didik serta menciptakan
iklim belajar mengajar yang efektif. Keluwesan pengajaran dapat mencegah
munculnya ganguan seperti keributan anak didik, tidak ada perhatian, tidak
mengerjakan tugas dan sebagainya .

e.Penanaman disiplin diri
Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah dapat mendoronganak didik untuk
melaksanakan disiplin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan
mengenai pengendalian diri dan  pelaksanaan tangung jawab.jadi guru harus
disiplin dalam segala hal bila mengiginkan anak didiknya berdisiplin diri pula
dalam segala hal. Dalam berbagai penjelasan tentang prinsip-prinsip dari
pengelolaan kelas itu sendiri,maka dapat kita tarik kesimpulannya bahwa
terjadinya interaksi belajar di kelas yang bagus adalah ketika guru mampu
mengelola ruang kelas dengan baik, karena pada dasarnya kondisi sekolah yang
didalam sekolah yang akan menentukan hasil belajar atau prestasi belajar
siswa.7

3.Bentuk-Bentuk Pengelolaan Kelas

Dalam pengelolaan kelas adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam

rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses pembelajaran berlangsung

efektif. Tindakan guru tersebut dapat berupa bentuk pencegahan yaitu dengan jalan

menyediakan kondisi fisik  maupun kondisi sosio-emosional sehingga terasa benar

oleh peserta didik  rasa kenyamanan dan keamanan  untuk belajar. Bentuk yang

berupa tindakan korepktif terhadap tingkah laku peserta didik yang menyimpang dan

merusak kondisi optimal bagi proses pembelajaran yang sedang berlangsung .

7 Ahmad Rohani, Pengelolaan Kelas, (Jakarta: Rineka Cipta, Maret 2004), h. 130.
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Dalam bentuk pengelolaan kelas maka terdapat tindakan yang dilakukan

guru dalam mengatur lingkungan belajar, mengatur peralatan, dan lingkungan sosio-

emosional yang sebagai berikut :

a. Kondisi Dan Situasi Belajar Mengajar

1). Kondisi Fisik

Lingkungan fisik tempat belajar mengajar mempunyai pengaruh penting

terhadap hasil belajar. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat,

minimal mendukung meningkatkan intensitas proses perbuatan belajar peserta didik

dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian pembelajaran. Lingkungan

fisik yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

(a) Ruangan Tempat Berlangsungnya Proses Pembelajaran

Ruangan tempat belajar harus memungkinkan semua bergerak leluasa tidak

berdesak-desakan dan tidak saling menganggu antara peserta didik yang satu dengan

yang lainnya pada saat aktifitas belajar mengajar telah berlangsung. Jika ruangan

tersebut mengunakan hiasan pakailah hiasan yang mempunyai nilai pendidikan.

(b) Pengaturan Tempat Duduk

Pengaturan tempat duduk yang paling penting adalah memungkinkan

terjadinya tatap muka, dengan demikian guru dapat mengontrol tingkah laku peserta

didik.

Ada beberapa macam pengaturan tempat duduk di antaranya :

(1) Berbaris berjajar

(2) Pengelompokan yang terdiri dari 8 sampai 10 orang
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(3) Setengah lingkaran separti dalam teater, dimana guru dapat langsung

bertatap mukadengan peserta didik.

(4) Berbentuk lingkaran

Yang di maksud diatas adalah ada beberapa macam yang harus dilakukan

dalam mengelola kelas, sehingga dalam penataan ruangan pembelajaran itu bisa dapat

berpengaruh pada hasil atau prestasi belajar siswa. Dan dapat menjadi tolak ukur

keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran.

(c) Ventilasi dan Pengaturan Cahaya

Ventilasi harus dapat menjamin kesehatan peserta didik. Jendela harus cukup

besar agar sinar matahari dapat masuk dan adanya pertukaran udara yang baik,

sehingga peserta didik dapat menghirup udara segar yang cukup mengandung O2

(oksigen). pengaturan cahaya dengan baik sangat berpengaruh dalam proses belajar

mengajar, cahaya harus datang dari sebelah kiri cukup terang akan tetapi tidak

menyilaukan.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa tempat atau ruang belajar

sangat dipengaruhi oleh suasana yang bagus, dalam hal ini ruangan yang tenang,

bersih dan dapat menghirup udara yang segar, karena diatur oleh cahaya yang bisa

masuk kedalam ruangan sehingga peserta didik dapat menerima pelajaran dengan

baik.

(d) Pengaturan Penyimpanan Barang-Barang

Penyimpanan barang-barang hendaknya selalu disimpan pada tempat khusus

yang mudah dicapai apabila segera dipergunakan bagi kepentingan proses
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pembelajaran, penyimpanan barang-barang dengan baik akan membuat peserta didik

merasa aman dan tidak mengangu ruang gerak peserta didik.

2).Kondisi Sosio-Emosional

Kondisi sosio-emosional dalam kelas akan membawa pengaruh yang cukup

besar terhadap proses pembelajaran, gairah peserta didik merupakan efektifitas

tercapainya tujuan pengajaran, didalam sosio-emosional terdapat tipe yang mesti

dilakukan oleh seorang guru yaitu :

(a) Tipe Kepemimpinan

Tipe kepemimpinan guru lebih menekankan kepada sikap demokratis lebih

memungkinkan terbinanya sikap persahabatan antara guru dan peserta didik dengan

dasar saling memahami dan saling mempercayai. Sikap ini dapat membantu

menciptakan iklim yang menguntungkan bagi terciptanya kondisi proses

pembelajaran yang optimal sehingga peserta didik akan belajar secara produktif baik

pada saat diawasi guru maupun tanpa diawasi guru. Dalam kondisi seperti ini

biasanya problem pengelolaan kelas bisa dibatasi sedemikian rupa.

(b) Suara Guru

Suara yang relatif rendah tetapi cukup jelas dengan volume suara yang

penuh kedengarannya rileks, akan mendorong peserta didik untuk lebih berani

mengajukan pertanyaan, mencoba sendiri, melakukan percobaan yang terarah, dan

sebagainya.
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b. Disiplin Dan Tata Tertib

1).  Pengertian disiplin

Dalam arti luas disiplin mencakup setiap macam pengaruh yang ditunjukan

untuk membantu peserta didik agar iya dapat memahami dan menyesuaikan diri

dengan tuntunan lingkungannya dan juga penting tentang cara menyelesaikan

tuntutan yang mungkin ingin ditunjukan peserta didik terhadap lingkungannya.

Disiplin timbul dari kebutuhan untuk mengadakan keseimbangan antara apa yang

ingin dilakukan oleh individu dan apa yang diinginkan individu dari orang lain

sampai batas-batas tertentu dan memenuhi tuntutan orang lain dari dirinya sesuai

dengan kemampuan yang dimilikinya dan dari perkembangan yang lebih luas.

2).Sumber-Sumber Pelangaran Disiplin

Tingkah laku individu merupakan upaya untuk mencapai tujuan yaitu

pemenuhan kebutuhan. Pengenalan terhadap kebutuhan peserta didik secara baik

merupakan andil yang besar bagi pengendali disiplin.

Menurut Ahmad syarat-syarat kelas yang baik adalah (1) rapi, bersih, sehat,
tidak  lembab, (2) cukup cahaya yang meneranginya, (3)  udara cukup, (4)
perabot dalam keadaan baik,cukup jumlahnya dan di tata dengan rapi, (5)
jumlah siswa tidak lebih dari 40 orang “ Dan beliau juga mengatakan syarat
agar kelas nyaman dan menyenangkan adalah: (1) tata ruang kelas, (2) menata
perabot kelas. Yang termaksud perabot kelas adalah (a) papan tulis,(b) meja
kursi guru, (c) meja kursi siswa, (d) lemari kelas, (e) jadwal pelajaran, (f) papan
absensi,(g) daftar piket kelas,(h)kalender pendidikan, (i) gambar-ganbar yang
ada gubungnnya dengan pendidikan, (j) t empat cuci tangan dan lap tangan (k)
tempat sampah.8

8 Nuralim dkk, Manajemen Pembelajaran, (Makasar: Membumi publishing 2009),  h. 103-
105
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Menurut pengertian diatas bahwa dalam pengelolaan kelas yang baik sangat

menentukan keberhasilan guru dalam mengelola ruang kelas, karena didalam proses

belajar mengajar guru mamapu menguasai segala yang ada diruangan kelas, sehingga

dapat membuat peserta didik betah berada didalam ruangan.

4.Tujuan Pengelolaan Kelas

Pengelolaan   kelas yang dilakukan guru bukan tanpa tujuan. Karena ada

tujuan itulah guru selalu berusaha mengelola  kelas,  walaupun  terkadang  kelelahan

fisik   pikiran  yang  di  rasakan.  Guru   sadar  tanpa  mengelola  kelas  dengan  baik,

maka akan  menghambat  kegiatan  belajar   mengajarnya. Itu  sama  saja

membiarkan  jalannya pengajaran tanpa  membawa  hasil, karena dalam proses

pembelajaran pasti ada hasil yang di capai, yaitu  menghantarkan  anak  didik  dari

tidak tahu  menjadi  tahu,  dan tidak  mengerti  menjadi  mengerti, dari tidak  berilmu

menjadi    berilmu. Tentu tidak perlu  diragukan  bahwa setiap  kali masuk kelas guru

selalu melaksanakan     untuk  menciptakan  kondisi  dalam  kelompok kelas   berupa

lingkungan  kelas yang baik,  yang  memungkinkan  siswa    berbuat   sesuai  dengan

kemempuannya.

Tujuan  pengelolaan kelas pada  hakikatnya  telah terkandung  dalam  tujuan
pendidikan.  Secara  umum tujuan  pengelolaan kelas  adalah  penyediaan
fasilitas bagi begtrmacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan
social,  emosional, dan intelektual  dalam kalas. fasilitas  yang  di  sediakan
itu  memungkinkan siswa belajar  dan bekerja, terciptanya suasana  sosial
yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan
intelektual,emosional   dan  sikap  serta  apresiasi  pada siswa.9

9Ibid. h. 184-186.
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Dalam berbagai definisiyang  menjelaskan  tentang  tujuan  dari

pengelolaan kelas itu,  guru  hendaknya  mampu mengelola kelas  sebagai

lingkungan  belajar  serta  merupakan  aspek dari  lingkungan  sekolah  yang  perlu

diorganisir  dalam  hal  ini siswa MAN 1 Kendari. Lingkungan   yang  baik  yang

dimaksud adalah yang  bersifat  menantang  dan merangsang   siswa untuk  belajar,

memberikan  rasa  aman  dan  kepuasan dalam  mencapai   tujuan.

B. Hakikat Prestasi Belajar

1. Deskripsi prestasi

Istilah prestasi belajar berasal dari  bahasa Belanda pestatie.dalam bahasa

Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil usaha. Prestasi merupakan suatu istilah

yang digunakan untuk menunjukan tingkat keberhasilan seseorang setelah melakukan

usaha tertentu, Dalam kaitannya dengan usaha belajar, berarti prestasi menunjukan

tingkat keberhasilan siswa setelah melakukan kegiatan belajar pada waktu tertentu.

Djamarah dan Zain menegaskan pula bahwa prestasi belajar adalah

:”Tingkat keberhasilan dimana seluruh bahan pelajaran yang diajarkan 60 persen

telah dikuasai siswa.”10

Prestasi merupakan kecakapan atau hasil kongkrit yang dapat dicapai pada

saat atau periode tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, prestasi dapat kita

simpulkan  sebagai hasil yang telah dicapai siswa dalam proses pembelajaran.

10 Djamarah Syaiful Bakri dan Aswar Zain. Strategi Belajr Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta.
1997), h. 119.
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2. Deskeripsi Belajar

Dalam proses kegiatan belajar mengajar tujuan yang ingin dicapai adalah

keberhasilan dalam memahami suatu pelajaran, untuk mencapai keberhasilan dalam

proses belajar mengajar sangat tergantung pada keadaan, karena keberhasilan tak

semata-semataharus kerja keras dari siswa dalam menekuni pelajaran, akan tetapi

ditunjang pula oleh sekelilingnya. Hal ini guru selaku pengendali jalannya proses

belajar mengajar agar pencapaian hasil belajar dapat maksimal.

Sebelum membahas pengertian hasil belajr terlebih dahulu akan

dikemukakan apa yang dimaksuddengan belajar. Menurut Slameto belajar adalah

“suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseoarang untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman

sendiri dalam intruksi dengan lingkungan sekitar.”11

Belajar merupakan suatu tahap-tahap ilmu dalam hal  ini seorang melakukan

situasi belajar dengan tujuan adanya hasil dari kegiatan tersebut yang berupa

perubahan sikap, mental serta keadaan jiwa dalam  berhubungan dengan linggkungan

sekitarnya.

Selanjutnya juga Winkel juga mengemukakan  bahwa :

Belajar adalah suatu aktifitas mental psikis yang berlangsung dalam interaksi
yang aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan
dalam pengetahuan,pemahaman, keterampilan dan nilai sikap-sikap
perubahan itu bersifat secara relative konstan dan berbekas.12

11 Slameto Op. Cit h.12.
12 W.S Wingkel, Psikologi Pengajaran(Jakarta: Gramedia), h. 53.
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Pendapat tersebut menjelaskan bahwa belajar merupakan suaatu kegiatan

mental seseorang yang terjadi disuatu lingkungan yang akhirnya terjadi perubahan

dari belajar berupa ilmu (pengetahuan) tentang sesuatu.

Berdasarkan pendapat para pakar di atas dapat ditarik kesimpulan walaupun

para pakar pendidikan mengunakan pengertian yang berbeda antara satu pakar

denagan pakar yang lainnya. Namun demikian selalu mengacu pada prinsip yang

sama yaitu setiap yang melakukan proses belajar akan mengalami suatu perubahan

dalam dirinya.

Setelah diketahui pengertian belajar maka akan dikemukakan pengertian

hasil belajar. Adapun hasil belajar menurut Poerwanto dalam Ridwan yaitu “hasil

yang dicapai seseorang dalam usaha belajar sebagai mana yang dinyatakan dalam

raport.”13 Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa hasil belajar merupakan hasil

dari sebuah angka(nilai) yang digunakan dalam raport sehubungan dengan itu Nasru

mengatakan secara umum “hasil belajar diartikan sebagai hasil pekerjaan yang

dicapai dengan usaha atau dengan jalan keuletan bekerja yang dapat diukur dengan

alat ukur yang disebut test.”14 Selanjutnya Zainil Arifin menjelaskan bahwa “belajar

merupakan suatu kemampuan, keterampilan seseorang dalam menyelesaikan suatu

masalah.”15

Kesimpulan hasil belajar merupakan suatu kemampuan, atau kecakapan

yang dimiliki oleh siswa setelah melakukun proses pembelajaran. Proses

13 Ridwan, htt//www. Wordpress. Com/ Keterampilan Prestasi Belajar. Tgl 12-11-2011.
14 Nasrun, Tehnik Penelitian Hasil Belajar ( Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 21.
15 Zainal. Arifin, Evaluasi instruksional ( Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 3.
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pembelajaran yang dilakukan siswa yang akan melakukun suatu perubahan pada

dirinyaakibat dari hasil belajar. Sedangkan hasil belajar adalah “Merupakan hasil dari

usaha, kemampuan dan sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal bidang

pendidikan.”16 Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa hasil belajar

adalah hasil yang dicapai dalam kegiatan belajar yang merupakan hasil prestasi

seseorang yang yang menguasai materi pelajaran yang diberikan oleh guru melalui

aspek penilaian, dari prestasi dan kemampuan belajar. Selain definisi tersebut

masalah belajar pula telah dikemukakan oleh Ahmad Muhajir bahwa hasil belajar

adalah “pencapaian prestasi atau hasil belajar berdasarkan pencapain nilai atau ijazah

yang diperoleh selama setahun atau semester.”17

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa hasil belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam

menerima informasi-informasi yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Hasil

belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan suatu dalam mempelajari materi

pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport setiap bidang studi setelah

mengalami proses belajar mengajar. Hasil belajar siswa dapat diketahui setelah

diadakan evaluasi dapat memperhatikan tentang tinggi atau rendahnya hasil belajar

siswa.

16Ibid h., 35.
17 Ahmad. Muhajirin, Problematika Guru dan tehnik penaganannya ( Makasar: Ujung

Pandang FKIP UMI 1992), h. 12.
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3. Deskripsi Prestasi Belajar

Hakikat prestasi belajar merupakan aspek psikologis yang berhubungan

dengan prilaku mental yang berkaitan dengan kehendak (konasi) dan perasaan

(afeksi) peserta didik  (siswa). Prestasi belajar siswa lahir dari kehendak (konasi)

yang berhubungan dengan bakat dan minat siswa sebagai akibat dari stimulus

(rangsangan) yang diperoleh dari fisik maupun rohani sebagai hasil dari proses

pembinaan orang tua, interaksi belajar mengajar siswa dan guru. Abdullah dalam S.

Mappa menjelaskan pengertian prestasi yakni “produk antara abilitas dengan

imotivasi dimana dengan motivasi yang menetapkan dan mengatur tingkah laku

dalam mencapai tujuan .”18

Prestasi belajar siswa baik dari aspek kognitif (intelektual) akan mengalami

dampak positif apabila terjalin antara sitem pembinaan orang tua terhadap caraa

belajar putra-putrinya dirumah dengan proses pembelajaran disekolah yang

dilaksanakan oleh guru khususnya guru Al-qur’an hadits. Keseriusan dan keteladanan

seorang pendidik serta prilaku seorang guru akan mempengaruhi minat belajar

peserta didik.

Secara operasional S. Mappa menguraikan bahwa “prestasi belajar adalah

hasil belajar yang di capai murid dalam studi tertentu dengan mengunakan test

standar sebagai alat ukur untuk keberhasilan seorang murid.”19

18 S. Mappa, Ilmu Mendidik Teoritis dan Praktis(Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 158.
19Ibid h.  216.
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Menurut Masrun dan Srimulyani Martinah memberikan pengrtian prestasi
belajar adalah penilaian atau pengukuran untuk mengetahui apakah guru
dalam menyajikan bahan pengajaran telah berhasil dengan baik,disamping itu
juga untuk engukur seberapa jauh murid menangkap dan mengerti yang telah
di pelajarinya.20

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada

dasarnya Prestasi belajar mengajar serta lingkungan masyarakat, tempat tingal peserta

didik  dengan profesionalisme guru merupakan unsur yang tidak dipisahkan dan

saling mempengaruhi.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Disamping hal-hal tersebut, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi

prestasi belajar. Yakni sebagaimana yang telah saya kemukakan pada awal

pembahasan ini antara lain :

a. Faktor Pendidik (Guru)

Menurut N.A.Ametembua dalam Syaiful Bahri bahwa guru adalah “semua

orang yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan

murid–murid baik baik secara individual maupun secara klasikal, baik di sekolah

maupun di luar sekolah“21 guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling

penting dalam pendidikan formal. Karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh

teladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Untuk itu sudah sewajarnya guru

memiliki prilaku dan kemampuan memadai untuk mengembangkan peserta didik

secara utuh.

20 Masrun dan Srimuliyana Martinah, Psikologi Pendidikan(Yogyakarta: UGM, 1983), h. 2.
21 Syamsul. Bahri , Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif(Jakarta: Rineka Cipta,

2000), P.T Remaja rosda Karya 1991), h. 2.
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Melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan profesi yang dimiliki

seorang guru perlu menguasai berbagai hal dan beberapa kompetensi yang

dimilikinya,agar dalam mengembangkan pelajaran guru diharapkan mampu

mengantisifasi perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat pada masa yang akan

datang.

Kemampuan yang harus dimiliki oleh guru, meliputi kemampuan

mengawasi, membina dan mengembangkan kemampuan siswa baik personal,

propesional maupun sosial. Sejalan dengan hal itu, Rachman Natawijaya dalam Cece

Wijaya berpendapat bahwa :

Untuk melaksanakan tugas profesionalnya,guru itu perlu memahami dan
menghayati wujud siswa sebagai manusia yang akan di bimbingnya. Di sisi
lain,guru harus pula menghayati wujud anak lulusan sekolah sebagai
gambaran hasil didikanya yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan
filsafat hidup dan nilai-nilai yang di anut oleh bangsa indonesia.22

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa seorang

guru haruslah memiliki kualifikasi profesional, dimana selalu membina dan menata

kemampuannya sehingga pada gilirannya para guru dapat memiliki kompetensi dasar.

Adapun menurut Drs.H.Abdurahman untuk melaksanakan tugas pokok guru

yang harus memiliki seperangkat kompetensi, antara lain :

1. Penguasaan terhadap materi bidang studi
2. Pemahaman dan keterampilan mengelola kelas
3. Pemahaman dan kemampuan mengelola program pengajaran.
4. Keterampilan memiliki,menyusun dan mengunakan berbagai media

pengajaran.

22 Cece. Wijaya, Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Mengajar(Bandung: P.T Remaja
rosda Karya 1991), h. 2.
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5. Kemampuan dan keterampilan menerapkan prinsip-prinsip pengukuran dan
penilaian

6. Pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dan keterampilan menyusun dan
melaksanakan program bimbingan dan penyuluh.23

Kaitannya dengan uraian tersebut, guru dalam lingkungan kelas mempunyai

peran yang sangat besar. Karena itu, guru harus mempunyai inisiatif dan kreatif

dalam mengelola kelas terutama dalam menangkap potensi sekaligus kelemahan anak

didik. Adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh guru berdasarkan undang-

undang RI no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen meliputi,”kompetensi

paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi

sosial”24

Tugas yang paling utama dari seorang guru adalah menyangkut tugas

profesinya yang dikenal tugas dan tangung jawab dalam proses belajar mengajar.

Salah satu faktor  pentingnya kinerja guru adalah keterlibatannya dalam segala

aktifitas dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada

masyarakat.

Pendapat dan penjelasan tersebut menunjukan bahwa sosok seorang guru

sangat berpengaruh besar terhadap penerapan sebuah keilmuan pada siswanya untuk

itu sangat dibutuhkan tingkat profesionalisme yang cukup memadai.

23 H. Abdul. Rahman, Pengelolaan Pengajaran(Ujung Pandang: CV Butung Selatan, 1994),
h. 63-64.

24 Undang-Undang RI No 14, Tentang Guru dan dosen,(Bandung: Fermana, 2008), h. 8.
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b. Faktor Anak Didik

Anak didik atau siswa adalah merupakan suatu faktor pendidikan yang

paling penting, karena tanpa adanya anak didik maka pendidikan tidak akan

berlangsung, oleh karena itu faktor ini tidak dapat digantikan oleh faktor yang lain.

Para ilmuwan atau paedagogik memandang keberadaan anak dalam beberapa aliran,

namun yang jelas aliran konvergensi sangat sesuai dengan paham ajaran agama islam,

dimana manusia itu disamping memiliki potensi bawaan, juga dipengaruhi oleh faktor

ajar atau pendidikan dalam meningkatkan kemampuanya.

Upaya penerapan pendidikan agama wajib bagi setiap muslim, akan tetapi

hal ini sangat besar dipengaruhi oleh kondisi anak itu sendiri, dimana orang tuanyalah

yang berperan dan sangat menentukan pendidikan anaknya. Jika kedua orang tuanya

memberikan suasana yang kondusif terhadap perkembangan pemdidikan agama

anaknya, maka mereka akan menjadi orang yang taat beragama begitupun sebaliknya.

c. Faktor media atau alat pendidikan

Faktor ini sebagai mana yang telah dijelaskan padaa bagian sebelumnya

bahwa pengunaan media dalam proses pembelajaran sangat mendukung dalam proses

kegiatan belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar berlangsung secara

efektif dan efisien.

d.Faktor lingkungan

1.Lingkungan sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidkan formal yang sangat penting dalam

menentukan keberhasilan belajar pesserta didik, karena itu lingkungan sekolah yang
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baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih giat. Keadaan sekolah itu meliputi

cara penyajian pelajaran, hubungan guru dan siswa, alat-alat pelajaran dan kurikulum.

2.Lingkungan keluarga

Faktor keluarga mempunyai peranan yang sangat penting terhadap berhasil

tidaknya pendidikan agama peserta didik,karena perkembangan jiwa anak sangat di

pengaruhi oleh lingkungannya terutama lingkungan keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat tempat seorang

dilahirkan dan dibesarkan, selanjutnya lingkungan keluarga dalam hal ini orang tua

lebih berperan dalam keberhasilan seseorang anak dimana orang tua merupakan

pendidik dan pemberi motivasi yang paling utama karena orang tua banyak

berinteraksi dengan siswa. Di katakan oleh Irawan bahwa “kewajiban para orang tua

untuk mendidik anaknya secara baik dan benar dari sudut ilmu pendidikan dari

syariat islam,kegagalan mendidik anak baik dan benar berdampak kepada masa depan

anak,”25

Pendapat diatas sudah jelaslah bahwa orang tua mempunyai peran yang

sangat penting dalam mendidik anak agar menjadi anak yang berguna bagi agama dan

bangsa.

3. Lingkungan Masyarakat

Disamping orang tua,lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu

faktor yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dalam proses

pelaksanaan pendidikan. Karena lingkungan alam sekitar sangat besar pengaruhnya

25 Irwan. Prayitno, Anakku Penyejuk Hatiku (Bekasi: Pustaka Tarbiyaatun, 2004), h. 461.
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terhadap perkembangan belajar anak, sebab dalam kehidupan sehari-hari anak akan

lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan dimana kita berada.

Prof.Muchtar Yahya dalam Abu Ahmadi mengatakan bahwa :

Saling meniru antara anak dengan temannya sangat cepat dan sangat kuat.
Pengaruh kawan adalah sangat besar terhadap akal dan ahklaknya, sehingga
demikian kita dapat memastikan, bahwa hari depan anak tergantung pada
masyarakat dimana anak itu bergaul.26

Menyimak pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa keadaan lingkungan

tertentu dapat membentuk pribadi anak, tetapi dapat pula sebaliknya. Pengaruh

lingkungan dapat dikatakan baik apabila lingkungan tersebut dapat memberikan

motivasi dan rangsangan kepada anak unutuk berbuat hal-hal yang baik dan demikian

pula selanjutnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lingkungan membentuk

kepribadian anak, karena dalam pergaulan sehari-hari seorang anak akan selalu

menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dilingkungannya. Apabila seorang

anak tingal dilingkungan yang rajin belajar maka hal tersebut akan membawa

pengaruh pada diri seorang anak, sehingga anak akan turut belajar sebagaimana yang

temannya.

Menurut Noehi Nasution dan kawan-kawan menyebutkan salah satu yang

mempengaruhi proses dan hasil belajar :

1. Faktor lingkungan, merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Dalam
lingkunganlah anak didik hidup dan bersinteraksi dalam mata rantai
kehidupan yang di sebut ekosistem, saling ketergantungan antara lingkungan
biotik tidak daapat dihindari. Itu lah hukum alam yang harus dihadapi oleh

26 Abu Ahmadi, Metode Khusus Pendidikan Agama, (Bandung: CV Armico, 1986), h. 51.
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anak didik sebagai mahluk hidup yang tergolong biotik. Selama hidup anak
didik tidak dapat menghindarkan diri dari lingkungan alami dan lingkungan
sosial budaya. Interaksi dari kedua lingkungan yang berbeda tersebut yang
akan selalu terjadi dalam mengisi khidupan anak didik. Keduanya mempunyai
pengaruh yang sangat signifikan terhadap belajar anak didik di sekolah,
seperti lingungan alami dan lingkungan sosial budaya.

2. Faktor instrumental, dimana faktor ini mempunyai tujuan yang akan di capai
dalam rangka melancarkan kearah itu di perlukan seperangkat kelengkapan
dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Program sekolah dapat dijadikan sebagai
acuan untuk meningkatkan kualitas belajar  mengajar, sarana dan fasilitas
yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar berdaya guna bagi
kemajuan belajar anak didik di sekolah.

3. Kondisi psikologis, kondisi ini pada umumnya sangat berpengaruh terhadap
kemampuan belajar seseorang,jika seorang dalam keadaan segar jasmaninya
akan beda belajarnya dengan orang yang dalam keadaan kelelahan, anak-anak
yang kurang gizi, mereka lekas lelah, mudah mengantuk dan sukar menerima
pelajaran.27

Berdasarkan pendapat diatas dapat di simpulkan bahawa faktor lingkungan,

faktor instrumental, kondisi psikologis atau kondisi fisik peserta didik sangat besar

pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa pada setiap evaluasi yang dilakukan guru.

C . Hasil Penelitian Yang Relevan

Setelah melakukan berbagai temuan-temuan di lapangan peneliti

menemukan berbagai reverensi yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian

dan tak kalah pentingnya hasil-hasil penelitian yang akan dikaji juga dapat

memberikan pemahaman serta tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti. Akan tetapi

sebelum peneliti memaparkan temuan-temuan tersebut, terlebih dahulu bahwa yang

akan menjadi kajian pokok dalam penelitian ini yaitu pengaruh pengelolaan kelas

terhadap prestasi belajar sisswa pada mata pelajaran Al-qur’an hadits yang objek

penelitiannya terletak di MAN 1 Kendari.

27 Noehi Nasution dkk. Psikologi Belajar (Banjarmasin: Rineka Cipta, 2000), h. 141-168.



34

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan sebagaimana yang diangkat oleh

saudara Ahmad, pada tahun 2011, dengan judul penelitian Pengaruh Pengelolaan

Kelas terhdap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa SDN Sampalakambula

Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana. Dengan hasil analisis bahwa adanya

pengaruh yang kuat  atau positif antara pengelolaan kelas  terhadap prestasi belajar

siswa yang ditunjukan oleh data statistik yaitu nilai sebesar 0.7 dengan demikian r

hitung 0.7> t tabel 0.09 dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak

dan Hi diterima yang berarti terdapat pengaruh antara pengelolaan kelas terhadap

prestasi belajar siswa dalam kategori “kuat” jadi dapat dikatakan bahwa terdapat

pengaruh yang positif antara kedua variabel.

Hal ini, dapat memberikan sumbansi kepada peneliti baik sebagai bahan

perbandingan maupun sebagai bahan reverensi dalam penyusunan proposal ini.


