
   

8 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Deskripsi Konseptual 

2.1.1 Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki 

oleh seorang pendidik. Manajemen kelas adalah usaha sadar untuk merencanakan, 

mengorganisasikan, mengaktualisasikan, serta melaksanakan pengawasan atau 

supervisi terhadap program dan kegiatan yang ada di kelas, sehingga proses 

belajar mengajar dapat berlangsung sistematis, efektif dan efesien sehingga segala 

potensi peserta didik mampu dioptimalkan (Karwati, 2014,h.12). 

Usman (2014) mengatakan bahwa pengelolaan kelas merupakan 

keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar 

mengajar. Guru menjadi pelaksana dalam kegiatan menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar seperti penghentian tingkah-laku siswa yang mengganggu di kelas, 

sehingga mengganggu konsentrasi belajar siswa lain, pemberian ganjaran bagi 

siswa yang aktif dalam pembelajaran atau yang menyelesaikan tugas tepat waktu, 

dan penetapan norma kelompok yang produktif (Faruqi, 2018, h.73). 

Rutina (2017) mengatakan bahwa pengelolaan kelas adalah keterampilan 

guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dalam 

proses pembelajaran ada dua aspek yang memiliki peranan yang utama yaitu guru 

dan siswa. Guru juga harus bisa membangun relasi yang baik dan menciptakan 
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proses pembelajaran yang menyenangkan siswa, sehingga siswa bisa memiliki 

motivasi untuk belajar (Rutina, 2017, h.2). 

Menurut Hasibuan & Moedjiono (2010) “keterampilan mengelola kelas 

merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar 

yang optimal dan mengembalikannya ke kondisi yang optimal jika terjadi 

gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan 

remedial” (Hasibuan& Moedjiono, 2010, h. 143). 

Keterampilan guru adalah seperangkap kemampuan atau kecakapan guru 

dalam melatih atau membimbing aktivitas dan pengalaman seseorang serta 

membantunya berkembang dan menyesuaikan diri pada lingkungan. Keterampilan 

guru merupakan hal yang sangat penting dalam mendesain pembelajaran maupun 

mengatur keadaan kelas dengan tujuan proses belajar mengajar menjadi 

menyenangkan (Pamela,2019, h.23-24). 

Menurut Djamarah & Zain (2013) menyatakan bahwa pengelolaan kelas di 

lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif  bagi siswa 

sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Penciptaan 

lingkungan belajar dapat di lakukan dengan menata kondisi kelas agar siswa lebih 

antusias dalam mengikuti pembelajaran. Penataan kelas termasuk dalam 

pengelolaan kelas secara fisik. Pengelolaan kelas secara fisik berupa pengaturan 

ruang kelas yang meliputi pengaturan tempat duduk, pengaturan alat-alat 

pengajaran, penataan keindahan dan kebersihan kelas serta ventilasi dan tata 

cahaya (Hidayat, 2018, h. 68-69). 

Pengelolaan kelas dikelompokkan menjadi dua komponen yaitu 

pengelolaan ruang kelas dan pengelolaan siswa. Pengelolaan ruang kelas meliputi: 
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a) pengaturan tempat duduk; b) pengaturan kebersihan dan keindahan kelas; c) 

pengaturan ventilasi dan pencahayaan; d)serta pengaturan alat-alat pembelajaran. 

Pengelolaan siswa meliputi: a) kemampuan memberikan materi dan petunjuk 

dengan jelas; b) menunjukkan sikap tanggap, c) memberikan dan memusaatkan 

perhatian; d) melakukan variasi kegiatan pembelajaran, memberikan penguatan; e) 

kemampuan mengadakan pendekatan secara pribadi; f) serta memberikan teguran 

dan nasehat (Wiyana, 2014, h. 59-60). 

Pengelolaan kelas menurut Agus (2015) ia mengatakan bahwa pengelolaan 

kelas merupakan hal yang sangat penting yang harus dikuasai oleh guru, karena 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar dipengaruhi oleh keberhasilan dalam 

pengelolaan kelas yang dilakukaan oleh guru, murid, sarana dan prasarana 

merupakan hal yang menunjang keberhasilan untuk tercapainya pembelajaran 

tersebut (Agus, 2015, h. 11). 

Secara umum tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi 

bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional dan 

intelektual belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan  

kepuasan suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional dan sikap, serta 

apresiasi pada siswa, sedangkan secara khusus, tujuan pengelolaan kelas adalah 

mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, 

menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, 

serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan (Erwin, 2018, 

h.17) 

Komponen keterampilan pengelolaan kelas yang dikemukakan oleh 

Usman (2012) bahwa keterampilan pengelolaan kelas yaitu keterampilan yang 
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berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal 

(bersifat preventif) dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian 

kondisi belajar yang optimal. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan 

dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal (bersifat preventif), antara lain: a) 

menunjukkan sikap tanggap terhadap perhatian, keterlibatan, ketidakacuhan, dan 

ketidakterlibatan siswa dalam tugas-tugas di kelas, sehingga guru mengetahui 

setiap tindakan siswa di kelas; b) memberi perhatian kepada beberapa kegiatan 

siswa yang berlangsung dalam satu waktu; c) memusatkan perhatian kelompok 

terhadap tugas-tugas yang dilakukan; d) memberikan petunjuk-petunjuk yang 

jelas dan singkat dalam pelajaran, sehingga tidak terjadi kebingungan pada diri 

siswa; e) menegur apabila terjadi tingkah laku siswa yang mengganggu kelas atau 

kelompok dalam kelas, guru hendaknya menegurnya secara verbal; f) memberi 

penguatan (Asmadawati, 2014, h. 116) 

Keterampilan yang berkaitan dengan pengendalian kondisi belajar yang 

optimal, antara lain: a) modifikasi tingkah laku dengan cara menganalisis tingkah 

laku siswa yang mengalami masalah atau kesulitan dan berusaha memodifikasi 

tingkah laku tersebut dengan memberikan penguatan secara sistematis; b) guru 

dapat menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok c) menemukan 

dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah (Kadir, 2014, h. 2). 

Faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi pengelolaan kelas 

terhadap tingkat hasil belajar siswa tersebut dilihat dari diri siswa sendiri 

(individu siswa) antara lain: a) kesadaran dari dalam diri siswa untuk belajar atau 

dengan kata lain motivasi siswa (motivasi internal) untuk belajar dengan sungguh-

sungguh; b) inteligensi yang dimiliki oleh tiap siswa yang berbeda-beda; c) 
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perhatian siswa terhadap pelajaran yang diberikan guru atau kesenangan siswa 

terhadap bahan pelajaran yang diajarkan berbeda-beda; d) masalah yang dihadapi 

siswa di dalam keluarga; e) faktor-faktor lain diluar dan di dalam diri siswa 

(Gultom, 2016, h. 7). 

Dari uraian diatas maka dapat disintesiskan bahwa pengelolaan kelas 

merupakan suatu usaha keterampilan guru untuk menciptakan suasana dan 

memelihara kondisi belajar, agar dalam proses belajar mengajar tetap kondusif 

sehingga terlaksana tujuan pencapaian pembelajaran yang optimal. dengan 

indikator: 1) pengaturan tempat duduk; 2) pengaturan alat-alat pembelajaran; 3) 

pengaturan kebersihan dan keindahan kelas; 4) pengelolaan kelompok; 5) 

menunjukan sikap tanggap; 6) memberi dan memusatkan perhatian; 7) 

memberikan petunjuk yang jelas. 

2.1.2 Hasil Belajar 

 Menurut Sagala hasil belajar adalah pola-pola perilaku yang terbimbing 

sehingga menghasilkan serangkaian tindakan-tindakan berupa penguasaan 

pengetahuan, kecakapan dan keterampilan dalam melihat, menganalisis dan 

memecahkan masalah membuat rencana dan mengadakan pembagian kerja. Agar 

materi pelajaran lebih menarik siswa harus belajar dan memerlukan media belajar 

(Laganing & Ratmin, 2015, h. 119). 

Menurut Purwanto (2014) hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Manusia mempunyai potensi perilaku kejiwaan yang dapat di didik 

dan diubah perilakunya yang meliputi domain kognitif, efektif dan psikomotorik 

(Purwanto, 2014, h. 46) 
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Hasil belajar yang dikemukakan oleh Sudjana bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Dalam proses belajar mengajar guru melakukan tugasnya tidak hanya 

menyampaikan materi kepada siswa, tetapi ia juga dituntut untuk membantu  

keberhasilan dalam menyampaikan materi yaitu dengan cara mengevaluasi hasil 

belajar mengajar (Firmansyah, 2015, h. 37). 

Hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh siswa setelah mengikuti 

proses pembelajaran, menurut Kuandar “hasil belajar adalah kemampuan siswa 

dalam memenuhi suatu tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam satu 

kompetensi dasar”. Hasil belajar adalah suatu kegiatan yang setelah dikerjakan, 

diciptakan secara individu maupun kelompok. Sehingga “hasil belajar adalah hasil 

yang telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang setelah melakukan 

kegiatan atau perubahan belajar” (Mane,2016, h. 420). 

Hasil belajar adalah pencapaian bentuk perubahan perilaku yang 

cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dari proses 

belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Menurut Hamalik “hasil-hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian dan sikap-

sikap, serta apersepsi (Jihad & Abdul, 2012, h.15). 

Peserta dikatakan berhasil dalam belajar apabila siswa mencapai tujuan 

pelajaran. Dalam dunia pendidikan hasil belajar berkaitan dengan perubahan-

perubahan pada diri siswa. Menurut Sudijono mengatakan bahwa hasil belajar 

merupakan sebuah tindakan evaluasi yang dapat mengungkap aspek proses 

berpikir (cognitive domain) juga dapat mengungkap aspek kejiwaan lainnya, yaitu 

aspek nilai atau sikap (affective domain) dan aspek keterampilan (psychomotor 
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domain) yang melekat pada diri setiap individu peserta didik. Ini artinya melalui 

hasil belajar dapat terungkap secara holistik penggambaran pencapaian siswa 

setelah melalui pembelajaran (Sutrisno, 2015, h. 114). 

Slameto (2013) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar yakni (jasmaniah, psikologi, dan kelelahan) dan ekstn (keluarga, sekolah, 

masyarakat). Khusus faktor psikologis, Sardiman (2014) menyatakan bahwa 

faktor psikologis dalam belajar yakni faktor motivasi, konsentrasi, reaksi 

pemahaman, organisasi, ulangan, perhatian, minat, faktor ingin tahu, serta sifat 

kreatif (Syahputra, 2020, h. 73). 

Sehingga berdasarkan uraian diatas maka dapat disintesiskan bahwa hasil 

belajar adalah hasil kemampuan yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan 

pembelajaran. Dalam hal ini maka hasil belajar yang diamaksud adalah hasil 

belajar pengetahuan dan hasil belajar keterampilan siswa di SMPN 24 Buton 

Tengah pada nilai rapor semester genap tahun pelajaran 2020/2021. 

 

2.2 Penelitian Relevan  

  Penelitian ini sudah banyak dilakukan oleh sebelumnya, namun yang 

sama persis dengan penelitian ini belum ada.  Adapun penelitian yang relevan 

yang memiliki persamaan  dengan topik penelitian yaitu sebagai berikut:. 

1. Suherti (2020) jurnal mengkaji “ Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Bandar Masilam Tahun Pelajaran 

2018/2019”. Hasil penelitian ini hipotesis diuji dengan signifikan dari korelasi 

pad ataraf signifikan 0,05 dan untuk mengetahui besarnya kontribusi antara 

variabel X dan Y diperoleh nilai r = 0,71. Dari pengujian hipotesis dengan uji t, 

diperoleh thitung lebih besar dari ttabel 5,74>1,70), maka H0 ditolak dan Ha 
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diterima. Kontribusi pengelolaan kelas terhadap hasil belajar IPA sebesar 

50,41%. Sehingga dari hasil tersebut disimpulkan ada pengaruh pengelolaan 

kelas terhadap hasil belajar IPA siswa kelas VII SMP Negeri 1 Bandar 

Masilam Tahun Ajaran 2018/2019. 

2. Wahyudin (2017) skripsi mengkaji “Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap 

Hasil Belajar Aqidah Akhlak di Pon-Pes MTs Al-Murahamatul Islamiyah 

Banyorang Kecamatan Tompobulu Kab. Bantaeng”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

pengelolaan kelas terhadap hasil belajar aqidah akhlak Pon-Pes MTs Al-

Murahamatul Islamiyah Banyorang dimana =7,403>=1,671. Serta terdapat 

pengaruh signifikan dengan perolehan nilai signifikan lebih kecil daripada 

0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak, dengan demikian semakin baik 

pengelolaan kelas maka akan semakin baik pula hasil belajar peserta didik. 

3. Nur Chamidah (2014) skripsi mengkaji “Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap 

Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Negeri Margoyasan Yogyakarta”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar IPS 

antara kelompok eksperimen dan kontrol di mana nilai rerata kelompok 

eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai rerata (mean) populasi pada kelompok eksperimen sebesar 16,24 

lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol sebesar 14,60. Selisih nilai 

rerata (mean) antara kelompok eksperimen dan kontrol sebesar 1,64. 

Berdasarkan beberapa penelitian relevan yang ada, peneliti dapat melihat 

persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah 

terletak pada variabel, hasil blajar. Adapun perbedaannya adalah terletak pada 
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mata pelajaran yang akan diteliti dimana pada penelitian ini fokus pada 

pembelajaran IPA, kemudian pada jenjang pendidikan peneliti akan melaksanakan 

penelitian pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jadi, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

sama-sama dalam pengelolaan kelas untuk memudahkan pendidik dalam 

memberikan pelajaran kepada peserta didik, sedangkan perbedaannya terdapat 

pada jenis penelitian, tahun ajaran, jenjang pendidikan,  danlokasi penelitian. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

2.3.1 Pengelolaan Kelas dan Hasil Belajar Pengetahuan 

 Pengelolaan kelas adalah kelas adalah suatu keterampilan guru untuk 

menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sehingga tercapai proses belajar 

yang optimal, mengontrol situasi di kelas mengembalikan situasi yang sedang 

ribut kesituasi yang normal dan mampu mengendalikan gangguan-gangguan 

dalam proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas yang kurang optimal oleh guru 

dalam proses belajar mengajar dan hanya menggunakan metode ceramah saja 

sehingga siswa hanya menonton akibatnya hasil belajar pengetahuan yang 

diperoleh oleh siswa kurang optimal pula. Hal tersebut menunjukan bahwa 

pengelolaan kelas berpengaruh terhadap hasil belajar pengetahuan IPA. 

2.3.2 Pengelolaan Kelas dan Hasil Belajar Keterampilan 

Pengelolaan kelas yang terorganisir dengan optimal akan menghadirkan 

suasana belajar yang kondusif sehingga dalam menjalankan perannya harus 

memperhatikan suasana belajar yang menyenangkan dan memusatkan perhatian 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan guru memusatkan 

perhatian siswa serta pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa 
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lebih terarah dan berusaha untuk memahami materi yang diberikan. Ketika siswa 

telah mengikuti pelajaran dengan baik akan memicu pemahaman yang baik dan 

siswa yang memahami secara baik akan mendapatkan nilai yang bagus sedangkan 

siswa yang kurang memperhatikan pelajaran akan mendapatkan nilai yang kurang 

baik. Sehingga hal tersebut menunujukan bahwa pengelolaan kelas berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar keterampilan IPA. 

Dari uraian di atas maka dapat digambarkan bagan kerangka pikir sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, deskripsi teori dan kerangka berpikir yang 

dipaparkan sebelumnya, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengelolaan kelas terhadap hasil 

belajar pengetahuan IPAsiswa kelas VIII SMPN 24 Buton Tengah. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengelolaan kelas terhadap hasil 

belajar keterampilan IPA siswa kelas VIII SMPN 24 Buton Tengah. 

 

Pengelolaan Kelas 

 

1  Pengaturan tempat duduk 

2  Pengaturan alat-alat 

pembelajaran 

3 Pengaturan kebersihan dan 

keindahan kelas 

4  Pengelolaan kelompok 

5  Menunjukan sikap tanggap 

6  Memberi dan memusatkan 

perhatian 

7  Memberikan petunjuk yang 

jelas. 

 

     (Wiyani, 2014) 
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