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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Pengelolaan Kelas 

Jika dikaji secara istilah, penertian dari pengelolaan kelas berasal dari 

bahsa inggris “Classroom Management”. Classroom yang artinya kelas dan 

Management artinya pengelolaan. Menurut Mulyani (2001: 6) kelas dapat juga di 

artikan sebagai kelompok siswa yang pada waktu yang sama menerima pelajaran 

yang sama dan guru yang sama. Jadi menurut pendapat diatas pengelolaan kelas 

adalah kehendak yang dimiliki oleh guru dalam melakukan pembelajaran agar 

tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran.  

Pengelolaan kelas menurut Usman (2006: 97) Pengelolaan kelas adalah 

ketrampilan yang dimiliki oleh soerang guru dalam menciptakan kondisi pada saat 

proses belajar agar berjalan secara optimal dan mampu mengembalikan apabila 

terdapat gangguan di dalam proses belajar. Sependapat dengan Mulyani. (2001: 

5). “Pengelolaan kelas adalah penataan dalam pelaksanaan pembelajaran yang di 

lakukan oleh guru di dalam kelas”. Pengelolaan kelas adalah ketrampilan yang 

dimiliki guru dalam melakukan proses belajar di dalam kelas, guru memberikan 

pengaturan di dalam proses belajar kaitanya agar siswa mampu merasakan senang 

ketika proses belajar berlangsung. Pemberian motivasi oleh guru juga sangat di 

perlukan karena akan menumbuh kembangkan daya semangat siswa dalam belajar 

dan mendapatkan hasil belajar yang baik. 

Menurut Pendapat di atas dalam pengelolaan kelas guru memiliki 

ketrampilan tersendiri untuk mampu memberikan suasana proses belajar yang 
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efektif dan menyenangkan, memberikan motivasi kepada siswa agar tidak 

melakukan hal yang menyimpang pada saat proses belajar. Guru harus mampu 

mengembalikan kondisi kelas ketika mendapat gangguan dari siswa karena dalam 

proses belajar berlangsung tujuan dalam pengelolaan kelas ialah mengatasi segala 

permasalahan yang terjadi di dalam kelas dan guru mampu dalam mengatasinya, 

sehingga akan terciptanya suasanya proses belajar yang menyenangkan bagi siswa 

dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Dalam proses belajar diperlukan adanya pengelolaan kelas yang efektif 

dan optimal. Dalam pengelolaan kelas yang dilakukan tidak hanya pengelolaan 

secara fisik melainkan pengelolaan non fisik atau pengaturan siswa juga. Menurut 

(Djamarah, 2002:195)  pengelolaan kelas bisa menjadi sangat efektif apabila 

dalam proses belajar juga berjalan dengan efektif. Sesuai dengan pendapat diatas 

penelitian ini bertujuan. Pada saat proses belajar berlangsung sebagai mana 

mestinya, peneliti akan memberikan angket tentang pengelolaan kelas kepada 

guru, dan meminta kepada guru untuk rekapan nilai ulangan harian yang telah 

siswa lakukan. Disini nantinya peneliti akan mengamati adakah pengaruh antara 

pengelolaan kelas terhadap hasil belajar. 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui proses pengelolaan kelas yang di 

berikan guru kepada siswa dengan mengumpulkan data melalui angket kemudian 

di proses menggunakan program SPSS untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

pengelolaan kelas terhadap hasil prestasi belajar siswa. 

2. Tujuan Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas merupakan keterampilan oleh guru dalam menciptakan 

dan memelihara kondisi belajar yang efektif dan mampu mengembalikannya 
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apabila terjadi gangguan dalam proses belajar, pengelolaan kelas dilakukan agar 

siswa merasa nyaman dalam proses belajar. Pengelolaan kelas menurut 

(Djamarah, 2002: 199) Menyediakan fasilitas bagi siswa dalam kegiatan belajar 

dalam lingkungan sosial emosional dan intelektual di dalam kelas. Fasilitas yang 

disediakan oleh guru akan mempengaruhi siswa untuk menciptakan suasana 

proses belajar secara langsung, mampung mengembangkan sosial siswa dan 

berfikit secara intelektual. 

Selain dari tujuan pengelolaan kelas menurut (Arikunto, 2006: 200) 

berpendapat pengelolaan kelas memiliki tujuan agar siswa dalam proses belajar 

bisa berlajan dengan disiplin demi tercapainya suasana yang kondusif dan sesui 

dengan tujuan pembelajaran. Sesuai dengan berbagai pendapat di atas penelitian 

ini bertujuan untuk, memberikan informasi dalam lingkup sekolah adakah 

pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan kelas terhadap hasil belajar siswa. 

Dengan mengetahui hal ini maka dalam menyusun program pendidikan 

kedepanya akan semakin lebih baik lagi, dan memberikan proses belajar dengan 

sebaik – baiknya agar siswa merasakan senang dalam proses belajar. 

Dalam peneltian ini tujuan pengelolaan kelas akan di pelajari secara 

mendalam oleh peneliti untuk meningkatkan kualitas peneliti dalam memberikan 

tambahan ilmu untuk peneliti secara konstruktivisme agar mampu menciptakan 

program pendidikan yang lebih baik lagi. 

a. Pengelolaan kelas secara Fisik dan Non Fisik 

1. pengelolaan kelas secara fisik 

Suharsimi Arikunto (Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, 2002: 197) 

menyatakan bahwa pengelolaan kelas mencakup dua hal yaitu: (1) pengelolaan 
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yang menyangkut siswa (pengaturan siswa) dan (2) pengelolaan kelas secara fisik. 

Pengelolaan kelas secara fisik berupa pengaturan ruang kelas yang meliputi 

pengaturan tempat duduk (meliputi aspek postur tubuh siswa/tinggi rendahnya 

siswa, siswa yng memiliki gangguan penglihatan maupun pendengaran), penataan 

ruang kelas (membuka jendela kelas agar terjadi sirkulasi udara yang baik), 

mengatur waktu dan media pembelajaran, dan penciptaan disiplin kelas. 

Menurut Entang & Raka Joni (Tri Mulyani, 2001: 83) pengelolaan kelas 

berupa pengaturan siswa dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung yang 

dilakukan dengan dua langkah yaitu: (1) tindakan pencegahan/preventif dan (2) 

tindakan korektif. Tindakan preventif dilakukan sebelum memulai kegiatan 

pembelajaran, misalnya guru memberikan penjelasan agar siswa tetap 

terkondisikan selama mengikuti pembelajaran, sedangkan tindakan korektif 

diberikan apabila telah terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar, misalnya 

guru langsung memberikan teguran pada siswa yang berbicara sendiri saat guru 

sedang menjelaskan materi pelajaran. 

2. pengelolaan kelas secara non fisik 

Pengelolaan kelas secara non fisik lebih kepada kemampuan guru untuk 

mengembalikan suasana maupun kondisi belajar agar tetap optimal selama 

pembelaaran berlangsung. Selain pendapat tentang pengelolaan kelas berupa 

pengaturan secara non fisik yang dikemukakan oleh Entang & Raka Joni (Tri 

Mulyani, 2001: 83) terdapat dua langkah yaitu: (1) tindakan pencegahan/preventif 

dan (2) tindakan korektif. Tindakan pencegahan (preventif) adalah tindakan yang 

dilakukan sebelum munculnya tingkah laku yang menyimpang yang menggaggu 

kondisi optimal berlangsungnya pembelajaran, sedangkan tindakan korektif 
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adalah tindakan yang lakukan setelah terjadi tingkah laku yang menyimpang 

muncul. Daniel Muijs dan David Reynold (2008: 132-136) menyatakan bahwa 

pengaturan siswa dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan perilaku buruk 

dan penanganan perilaku buruk. Pencegahan perilaku buruk dilakukan sebelum 

perilaku tersebut muncul, sedangkan penanganan perilaku buruk merupakan 

tindakan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa yang sudah terlanjur 

muncul agar perilaku tersebut tidak berlarut-larut. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

kelas berupa pengaturan siswa dilakukan dengan memberikan pencegahan serta 

penanganan terhadap perilaku buruk siswa yang muncul selama pembelajaran 

berlangsung. Dengan melakukan pengelolaan kelas secara fisik dan non fisik juga 

mampu memberikan pengelolaan kelas lebih baik lagi.  

3. Pendekatan Dalam Pengelolaan Kelas 

Proses yang terjadi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa 

di dalam kelas, tergantung pada pendekatan yang digunakan guru dalam 

mengelola kelas. Djamarah (2002: 201-206) untuk menciptakan suasan interaksi 

sosial di dalam kelas guru perlu menggunakan berbagai pendekatan. Antara lain, 

a. Pendekatan kekuasaan 

Di dalam kelas pasti adanya peraturan yang harus di patuhi oleh siswa, 

dalam pendekatan ini guru harus menyampaiakan segala peraturan yang ada di 

dalam agar dalam proses belajar berjalan dengan efektif dan kondusif.  
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b. Pendekatan ancaman. 

Pendekatan ancaman ini menggunakan larangan, paksaan bahkan hukuman 

sebagai proses di dalam pendidikan. Hal seperti ini dimaksut agar memberikan 

peringatan maupun efek yang jera terhadap siswa 

c. Pendekatan kebebasan. 

Pendekatan ini digunakan agar mampu memberikan pengalaman maupun 

meningkatkan perasaan bebas pada siswa, dalam hal ini siswa akan lebih banyak 

mengetahui hal dalam proses belajar dan berani dalam mengungkapkan pendapat. 

d. Pendekatan resep 

Didalam kelas  guru memiliki daftar yang berisikan hal apa saja yang 

dapat dilakukan guru dan hal yang tidak boleh dilakukan oleh guru. Guru hanya 

mengerjakan / melakukan kegiatan yang terdapat didalam daftar tersebut. 

e. Pendekatan pengajaran 

Pada setiap kelas terdapat suatu masalah yang mucul, Permasalahan 

tersebut dapat diatasi salah satunya dengan menjadikan proses pengajaran sebagai 

alat untuk mengurangi perilaku menyimpang pada siswa. 

f. Pendekatan perubahan tingkah laku. 

Pendekatan perubahan tingkah laku adalah interaksi yang terjadi antara 

guru dengan siswa di dalam kelas, di dalam proses interaksi sering muncul sifat 

siswa yang positif maupun. Mengatasi hal tersebut, untuk siswa yang bersikap 

positif, guru perlu dalam memberikan dorongan kepada siswa agar tetap menjaga 

sikap positifnya jika perlu memberikan hadiah kepada siswa. Pada siswa yang 

bersikap negatif guru harus memberikan peringatan berupa teguran maupun 

peringatan secara langsung kepada siswa agar siswa mampu mengurangi ataupun 
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menghilangkan perbuatan yang kurang baik di dalam kelas dan berpindah 

kedalam sikap yang positif. 

g. Pendekatan suasana emosional dan hubungan sosial 

Pendekatan emosional dan hubungan sosial adalah, pastinya menciptakan 

suasana yang kondusif dalam proses belajar merupakan suatu hal yang perlu di 

berikan dengan adanya sikap saling menghormati antara guru dengan siswa 

maupun sebalik, pastinya menciptakan suasana yang kondusif dalam proses 

belajar merupakan suatu hal yang perlu di berikan dengan adanya sikap saling 

menghormati antara guru dengan siswa maupun sebaliknya. 

h. Pendekatan proses kelompok. 

Pendekatan proses kelompok adalah proses guru dalam menciptakan 

proses belajar yang kondusif dan menyenangkan dengan membentuk kelompok, 

membentuk kelompok di dalam kelas selalu di perhatikan keseimbangan dalam 

pola pikir siswa agar dalam proses belajar bisa berkembang secara berimbang dan 

melakukan persaingan dengan sehat. 

i. Pendekatan Electis atau Pluralistik 

Pendekatan electis adalah pendekatan yang menggunakan berbagai macam 

pendekatan yang memiliki potensi untuk mampu menciptakan dan mengkodisikan 

kelas dan memberikan suasan belajar dengan efektif dan efisien. 

 Jenis dalam pendekatan pengelolaan kelas yang di gunakan oleh guru 

mampu menciptakan suasana yang kondusif dalam proses belajar dan 

menyenangkan, permasalahan yang sering muncul dalam proes belajar akan 

sangat mampu mepengaruhi siswa dalam belajar tidak merasa nyaman. Oleh 
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karena itu diperlukan pendekatan pengelolaan kelas agar mampu mengatasi hal 

tersebut.  

Bermacam – macam pendekatan yang terdapat pada kajian pengelolaan 

kelas, pada penelitian ini peneliti akan mencoba untuk mengetahui pendekatan apa 

saja yang telah diberikan guru di kelas ketika proses belajar berlangsung. 

Sementara itu menurut Novan A.W (2013: 65), setidaknya ada 3 kegiatan 

inti pada manajemen kelas, yaitu sebagai berikut. 

a. Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat 

Menciptakan iklim belajar yang tepat diarahkan untuk mewujudkan 

suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan agar dapat memotivasi peserta 

didik untuk dapat belajar dengan baik sesuai dengan perkembangan dan 

kemampuannya. Iklim belajar yang aman dan tertib akan membuat proses belajar 

mengajar dapat berlangsung dengan nyaman (Wibowo, 2013: 120). Untuk 

menciptakan iklim belajar yang tepat, seorang guru sebagai manajer diantaranya 

harus menguasai prinsip-prinsip manajemen kelas dan komponen keterampilan 

manajemen kelas, serta mampu menggunakan pendekatan-pendekatan manajemen 

kelas secara efektif. Sutirman (2013: 75) mengemukakan upaya yang perlu 

dilakukan untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif adalah dengan 

menciptakan hubungan interpersonal yang positif di kelas, meningkatkan motivasi 

belajar siswa, dan mengurangi perilaku disruptive atau perilaku siswa yang 

membuat suasana kelas menjadi kacau atau tidak kondusif. 

b. Mengatur ruangan belajar 

Ruangan belajar dalam hal ini ruang kelas harus didesain sedemikian rupa 

sehingga tercipta kondisi kelas yang menyenangkan dan dapat memunculkan 
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semangat serta keinginan untuk belajar dengan baik seperti pengaturan meja, 

kursi, lemari, gambar-gambar afirmasi, pajangan hasil karya peserta didik yang 

berprestasi, berbagai alat peraga, media pembelajaran dan iringan musik yang 

sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan atau nuansa musik yang dapat 

membangun gairah belajar peserta didik. 

Pengaturan ruang kelas dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengurus dan 

menata segala sarana belajar yang terdapat di dalam ruang kelas oleh guru. 

Berbagai sarana belajar yang ada di dalam kelas seperti meja dan kursi, papan 

tulis, penghapus, penggaris, papan absensi, rak buku, dan lain sebagainya. 

Kegiatan terkait pengaturan ruang kelas adalah sebagai berikut: 

1) Pengaturan tempat duduk peserta didik 

Sesuai dengan Permendiknas No. 24 tahun 2007, standar kursi peserta 

didik di tingkat SD/MI dideskripsikan kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan 

oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan 

mendukung pembentukan postur tubuh yang baik, minimum dibedakan 

dimensinya untuk kelas 1-3 dan kelas 4-6. Selain itu, desain dudukan dan 

sandaran membuat peserta didik nyaman belajar (Barnawi & M. Arifin, 2012: 

106). Sejalan dengan pendapat tersebut, Novan A.W (2013: 131) juga menyatakan 

bahwa tempat duduk peserta didik harus bagus, tidak terlalu tinggi dan tidak 

terlalu rendah, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, tidak terlalu berat, dan 

sesuai dengan postur tubuh peserta didik. Selain standar tempat duduk, pengaturan 

posisi tempat duduk peserta didik di kelas juga sangat penting. Pengaturan posisi 

tempat duduk sangat berpengaruh bagi peserta didik, interaksi antar mereka, dan 

interaksi dengan guru. 
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2) Pengaturan media pendidikan 

Media pendidikan yang dimaksud adalah media yang digunakan oleh guru 

di kelas seperti papan tulis, gambar, maupun poster. Menurut Permendiknas No. 

24 tahun 2007, standar papan tulis di tingkat SD/MI dideskripsikan kuat, stabil, 

aman, ukuran minimum 90 cm x 200 cm, serta penempatannya harus pada posisi 

yang memungkinkan seluruh peserta didik dapat melihatnya dengan jelas. Begitu 

juga terkait dengan gambar maupun poster yang digunakan di kelas, 

penempatannya harus di tempat yang strategis agar seluruh peserta didik dapat 

melihatnya dengan mudah dan mudah dijangkau guru untuk dipindahkan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Novan A.W (2013: 151) yang menyatakan bahwa guru 

hendaknya meletakkan gambar atau poster pada tempat yang mudah dilihat oleh 

peserta didik dan mudah dijangkau oleh guru agar tidak merepotkan guru jika 

hendak memindahkannya. 

3) Pengaturan tanaman atau tumbuh-tumbuhan 

Terciptanya kelas yang kondusif juga didukung dengan adanya pengaturan 

tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Tanaman dan tumbuh-tumbuhan mampu 

menyediakan oksigen yang dapat menjadikan otak berkembang (Novan A.W, 

2013: 151). Semakin banyak oksigen yang didapat, akan semakin meningkat pula 

kinerja otak. Jika kinerja otak semakin meningkat, para peserta didik akan mampu 

mengikuti dan mencerna pelajaran yang diberikan guru dengan baik. Itulah 

sebabnya di sekeliling kelas perlu ditanami tanaman atau tumbuh-tumbuhan agar 

peserta didik mendapatkan pasokan oksigen yang melimpah. 
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4) Pemberian aromaterapi 

Penelitian menunjukkan, manusia dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir secara kreatif sebanyak 30% saat diberikan aroma wangi bunga tertentu 

(Novan A.W, 2013: 154). Penggunaan aromaterapi di kelas sangatlah sederhana 

yaitu bisa dengan cara menyemprotkan aromaterapi tersebut ke dalam kelas, 

dengan demikian peserta didik diharapkan dapat lebih rileks dan nyaman sehingga 

akhirnya peserta didik bisa lebih fokus dan konsentrasi dalam mengikuti 

pembelajaran. 

c. Mengelola interaksi kegiatan belajar mengajar 

Dalam interaksi belajar mengajar, guru dan peserta didik harus aktif. Aktif 

dalam arti sikap, mental, dan perbuatan. Untuk menciptakan interaksi belajar 

mengajar yang efektif, setidaknya guru harus menguasai dan mempraktikkan 

berbagai keterampilan dasar mengajar. Menurut Saud (2011: 55) keterampilan 

guru dalam proses belajar mengajar antara lain: keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, 

keterampilan memberi penguatan, keterampilan menggunakan media 

pembelajaan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan 

mengelola kelas, keterampilan mengadakan variasi serta keterampilan mengajar 

perorangan dan kelompok kecil. Selain itu untuk menciptakan interaksi yang 

positif di kelas yang tak kalah pentingnya adalah dengan membangun komunikasi 

yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik, tujuan pendidikan bisa tercapai 

secara efektif (Wibowo, 2013: 60). 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

manajemen kelas meliputi kegiatan pencegahan dan kegiatan korektif.Semua itu 
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bisa dilakukan jika guru memahami dan mempraktekkan prinsip manajemen 

kelas, memiliki keterampilan manajemen kelas dan mempraktekkan keterampilan 

dasar mengajar, mempraktekkan pendekatan manajemen kelas yang tepat, 

mengatur lingkungan belajar, menciptakan hubungan interpersonal dan 

menerapkan komunikasi yang positif, meningkatkan motivasi belajar siswa, serta 

mengurangi perilaku disruptif di kelas. Jika unsur-unsur di atas dapat dipenuhi 

dengan baik, maka manajemen kelas pun bisa dikatakan baik. 

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu lebih dalam tentang 

pengelolaan kelas yang di berikan oleh guru kepada siswa melalui angket yang di 

berikan kepada siswa, dengan demikian hasil dari data angket akan di proses 

menggunakan program SPSS untuk mengetahui hasil dari angket tersebut, apakah 

terjadi pengaruh yang signifikan ataupun tidak sama sekali. 

4. Prinsip – prinsip Pengelolaan kelas 

Sering adanya daam proses belajar berlangsung terdapat gangguan yang 

terjadi untuk mengurangi permasalahn tersebut guru haru mempunya prinsip 

dalam pengelolaan kelas. Menurut Wiyani (2013: 73) menyebutkan bahwa : 

a. Hangat dan antusias 

Sesuai hasil observasi di lapangan siswa sangat bersemangat ketika guru 

mampu memberikan sikap yang hangat serta antusias terhadap perilaku siswa di 

dalam kelas, perilaku hangat dalam proses pengelolaan kelas yang di berikan guru 

dengan maksut selalu memberikan kasih sayang kepada siswa dalam motivasi 

semangat belajar agar siswa tidak merakasan bosan dan berbuat menyimpang 

dalam proses belajar berlangsung. Sikap antusias guru dalam pengelolaan kelas 

disini bermaksut untuk selalu bersemangat dalam memberikan proses belajar 
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kepada siswa serta selalu mendukung aktifitas siswa dengan memberikan pujian 

atatpun motivasi agar siswa merasa senang dalam proses belajar. 

b. Tantangan 

Peserta didik memiliki rasa antusias belajar yang sangat tinggi apabila 

guru mampu memberikan tantangan kepada siswanya, dalam memberikan 

tantangan kepada siswa guna untuk menggali pemahaman siswa guru memberikan 

rancangan melalui tugas yang di berikan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Hal 

seperti ini akan sangat mempengaruhi semangat siswa dalam belajar dan 

mengurangi perilaku yang menyimpang di dalam kelas. 

c. Bervariasi 

Dalam proses belajar guru pastinya memiliki variasi dalam pengelolaan 

kelas agar siswa tidak merasa bosan ketika mengikuti proses belajar berlangsung. 

Banyak hal yang bisa menjadi variasi guru dalam proses belajar mulai dari 

pangaturan tempat duduk, memberikan metode maupun model dalam 

pembelajaran dan memberikan media yang memudahkan siswa untuk belajar. 

d. Keluwesan 

Keluwesan disini dimaksut guru mampu memberikan pengelolaan kelas 

dengan berbagai metode dalam proses belajar sesuai dengan kebutuhan siswa, 

untuk menghindari hal hal yang dapat mengganggu dalam proses belajar dan 

mampu menciptakan suasana proses belajar yang efektif dan kondusif 

e. Penekanan pada hal-hal yang positif 

Penekanan pada hal – hal yang positif yang dilakukan oleh guru yaitu 

memberikan penekanan pada hal positif terhadap perilaku siswa, penekanan 
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tersebut guru berikan dalam proses belajar respon terhadap siswa secara positif 

agar siswa mampu mengembangkan sikap percaya diri dan semangat dalam 

proses belajar. Penekanan pada hal positif kepada siswa sangat membantu guru 

dalam pengelolaan kelas karena siswa akan merasa percaya diri akan kemampuan 

yang dimiliki, penekanan hal positif sama artinya dengan guru mempercayai siswa 

dalam segala hal di dalam proses belajar berlangsung.  

f. Penanaman disiplin diri 

Penanaman disiplin diri adalah tujuan akhir dalam pengelolaan kelas 

menjadikan siswa dapat mengembangkan disiplin pada dirinya sendiri, hal ini 

akan membantu menciptakan suasana belajar yang efektif dan mengurangi 

gangguan yang menyimpang karena guru harus memberikan contoh dalam 

disiplin dan tata tertib di dalam kelas kepada siswa. Guru harus mampu menjadi 

model bagi siswa karena siswa selalu mengingat apa yang diberikan oleh guru, 

disiplin dalam aturan apapun di dalam kelas harus sangat diperhatikan oleh guru 

karena modal awal untuk menciptakan suasana belajar yang efektif diawali pada 

diri sendiri. Motivasi kepada siswa sangat diperlukan agar siswa melakukan 

kedisiplinan dan tanggung jawab, karena tujuan akhir dalam pengelolaan kelas 

guru mampu memberikan sikap yang disiplin kepada siswa agar mampu 

menciptkan iklim belajar yang efektif. 

Kesimpulan dari prinsip – prinsip dalam pengelolaan kelas yaitu, guru 

akan memberikan berbagai prinsip di dalam pengelolaan kelas sesuai dengan 

kebutuhan siswa karena agar dalam proses belajar nantinya berjalan dengan 
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efektif dan mampu mengurangi gangguan di dalam kelas ketika proses belajar 

berlangsung. 

5. Hasil Belajar 

a. Pengertian hasil belajar 

Pengertian dari prestasi belajar terdiri dari 2 kalimat yakni prestasi dan 

belajar. Makna dalam 2 kalimat tersebut Menurut Djamarah (1994: 20-21) prestasi 

adalah apa yang telah diciptakan, hasil pekerjaan dan memperoleh hasil yang 

menyenangkan yang diperoleh dengan proses yang ulet. Bahwa prestasi belajar 

adalah penguasaan yang dimiliki oleh siswa dalam menyajikan hasil belajar yang 

diberikan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil prestasi belajar 

adalah, usaha yang diperoleh oleh siswa dengan keuletan dalam proses 

pekerjaanya. 

Belajar adalah aktivitas yang menghasilkan perubahan pada diri sendiri 

yang mempelajarainya baik dari segi aktual maupun potensial, menurut (Sudjana, 

2002: 28-29) Belajar adalah proses terjadinya perubahan tingkah laku pada siswa 

melalui pengalaman yang telah diperolehnya.  

Menurut beberapa pendapat diatas bahwa belajar merupakan kegiatan 

yang di lakukan oleh seorang individu secara rutin sehingga akan mengalami 

perubahan baik secara individu yang dihasilkan, hasil perubahan yang di peroleh 

dari latihan pengamatan, pengetahuan, dan kecapakan siswa. 

Perubahan yang dilakukan oleh siswa dengan usaha yang keras dan 

memberikan hasil kepada individu sendiri itu ialah hasil belajar, menurut Abu 

Ahmadi dan (Ahmadi,Supriyono, 1990:130) prestasi belajar merupakan hasil yang 

diperoleh oleh siswa yang mempengaruhi daktor internal maupun faktor external. 
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Berdasarkan pendapat diatas hasil belajar merupakan interaktif secara 

langsung dari siswa dalam mempelajari berbagai hal yang di berikan hingga 

menghasilkan perubahan pada diri siswa, prestasi belajar dapat diukur dengan 

skor dalam kurun waktu terntentu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

ketercapaian siswa dalam pemahaman sesuatu yang telah di pelajarinya. 

Dalam penelitian ini, peneliti menekankan pada seluruh mata pelajaran 

tidak hanya terpusat pada satu mata pelajaran, dengan pengelolaan kelas yang 

diberikan oleh guru apakah mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa dalam 

mencapai pemahaman materi yang di berikan oleh guru. Pengaturan yang di 

berikan guru di dalam kelas bertujuan untuk mempermudah siswa dalam 

memahami materi yang di berikan oleh guru, serta akan memperoleh hasil prestasi 

belajar siswa yang baik dan sesuai tujuan pembelajaran.  

6. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Berbagai faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa antara lain 

faktor internal yaitu faktor yang timbul dalam diri siswa sendiri dan faktor 

eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar diri siswa. 

a. Faktor Internal 

1) Intelegensi/Kecerdasan 

Faktor yang mempengaruhi diri sendiri salah satunya yaitu kecerdasan 

menurut (Muhhibin, 1999: 147) Kecerdasan ini dapat diartikan sebagai 

kemampuan siswa untuk merespon dan mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dengan cepat. Kecerdasan pada diri siswa berguna untuk memcahkan 

setiap masalah yang dihadapinya, ketika kecerdasan seseorang rendah dalam 

menyelesaikan masalah sulit untuk mendapat hasil yang baik kecuali dengan 
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bantuan guru maupun orang tua maka akan mampu mengatasi permasalahan yang 

dihadapinya.  

2) Bakat 

Faktor yang ke 2 yaitu bakat yang dimiliki oleh siswa menurut (Syah, 

1999:150) secara umum bakat adalah kemampuan potensi yang dimiliki oleh 

siswa dalam mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Di dalam diri siswa 

bakat bisa di lihat dari 2 segi yaitu bakat secara akademik dan bakat secara non 

akademik. 

Bakat adalah kemampuan yang dimiliki siswa dan mampu di kembangkan 

untuk menunjang kebutuhan diri sendiri dalam menyelesaikan berbagai masalah 

yang akan dihadapi, bakat yang dimiliki  seseorang akan hilang jika tidak 

memiliki kesempatan untuk dapat mengembangkannya. 

3) Motivasi 

Menurut (Syah, 1999:151) menyatakan “Motivasi merupakan suatu 

keadaan nternal pada diri manusia yangn mampu mendorong untuk melakukan 

sesuatu dengan motivasu tersebut”. Motivasi sangat memegang peranan penting 

dalam dunia pendidikan khususnya bagi siswa, memiliki motivasi yang tinggi 

akan memunculkan rasa semangat dalam belajar, dan rasa senang dalam 

melakukan kegiatan belajar.  

Siswa yang kurang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan mengalami 

ketertinggalan dalam belajar, kekuatan dalam motivasi belajar seseorang akan 

sangant mampu mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Oleh karena itu 

motivasi belajar sangat diperlukan terutama pada diri sendiri dengan cara selalu 

memikirkan masa depan yang pastinya akan ada tantangan untuk dicapai bahwa 
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dimasa yang akan datang permasalahan yang akan dialami akan mampu 

diselesaikan dengan cara belajar. Apabila pada siswa yang kurang dalam motivasi 

belajar sangat diperlukan dorongan dari luar bisa di peroleh dari guru maupun 

orang tua agar siswa tersebut senantiasa memiliki semngat untuk belajar. 

4) Minat 

Rasa keingin tahuan terhadap sesuatu yang sangat tinggi akan 

mempengaruhi siswa dalam memperoleh hasil belajar siswa itu sendiri, Menurut 

Muhhibin (1999: 151), Minat adalah kecenderungan yang tinggi atau keinginan 

yang sangat besar terrhadap sesuatu. Setiap individu siswa memiliki minat yang 

berbeda – beda dalam hal keingin tahuan dalam belajar, siswa yang memiliki 

minat tinggi dalam belajar akan sangat mempengaruhi siswa dalam proses 

pemahaman materi yang diberikan dengan cepat, berbeda dengan siswa yang 

kurang dalam memiliki minat belajar maka  akan sangat sulit dan membutuhkan 

dorongan dari luar. Dengan bantuan guru, teman, dan orang tua maka akan 

membantu menimbulkan minat dalam diri siswa yang kurang memiliki daya minat 

yang tinggi tersebut. 

b. Faktor Eksternal 

1) Keadaan keluarga 

Keluarga adalah tempat dimana awal dari seorang anak memulai belajar 

dari apa yang diberikan oleh keluarga, kondisi dorongan dari luar terutama pada 

keluarga ataupun orang tua selalu memberikan pengalaman awal untuk seorang 

anak mengenal kedisiplinan dan memberikan akhlah yang baik kepada anak, yang 

nantinya akan dilakukan oleh anak tersebut dalam segala perbuatan. Menurut 

(Hasbullah, 1994: 46). Orang tua harus memahami bahwa pendidikan awal yang 
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diberikan kepada anak adalah dari orang tua dan pendidikan di sekolah adalah 

sebagai pendidikan lanjutan. 

2) Keadaan sekolah 

Sekolah merupakan lembaga formal dalam bidang pendidikan, dalam 

proses belajar di sekolah diharapkan pada siswa untuk mampu meningkatkan 

pemahaman dan keberhasilan belajar. Dalam mencapai tujuan tersebut sekolah 

selalu memberikan yang terbaik antara lain hubungan antara guru dengan siswa 

tetap terjalin dengan baik, fasilitas yang menunjang dalam proses belajar agar 

mempermudah pemahaman pada siswa tersebut.  

Berkaitan denga hal yang ada diatas, menurut (Kartono, 1995:6) 

mengemukakan bahwa guru haru menguasai bahan ajar yang akan diberikan 

kepada siswa karena hal tersebut akan mempermudah guru dalam manajemen 

kelas yang baik dan memperoleh hasil belajar yang baik. Oleh karena itu keadaan 

di sekolah sangat mempengaruhi terhadap proses perkembangan siswa menuju hal 

yang lebih baik, dengan bimbingan yang baik dari guru maka siswa akan 

memperoleh ilmu yang bermanfaat sebagai bekal dimasa yang akan datang. 

3) Lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyarakat sangat besar pengaruh yang berdampak pada diri 

seorang anak, Menurut (Kartono, 1995: 5) Lingkungan masyarakat akan 

menimbulkan dampak yang negativ apabila kurang kewaspadaan dari keluarga, 

anak berinteraksi sosial dengan masyarakat dan mendapat pengaruh yang positif 

maupun negatif, oleh karena itu lingkungan masyarakat akan sangat mampu 

mempengaruhi anak dalam hal prestasi belajar perlu perhatian dari keluar kepada 

seorang anak agar tetap pada lingkungan yang positif. 
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Prestasi belajar tidak hanya dipengaruhi oleh hal yang diatas melainkan 

dapat dilihat dari berbagai segi, melihat dari segi lembaga formal yaitu sekolah 

akan sangat mampu mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh anak. Guru dalam 

memberikan proses belajar perlu manajemen kelas yang  baik agar siswa lebih 

mudah dalam memahami apa yang diberikan dan mendapat hasil belajar yang 

tinggi. 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Untuk mendukung data dalam penelitian , peneliti menemukan data yang 

relevan dengan yang akan peneliti lakukan.penelitian yang relevan dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1 Kajian Yang Relevan 

JUDUL PENELITIAN PERSAMAAN PERBEDAAN 

1. Rury Sandra Dewi , 

PENGELOLAAN KELAS 

DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN DI 

SEKOLAH MENENGAH 

PERTAMA SE 

KECAMATAN 

MUNTILAN, Tahun 2012 

Peneliti dalam hal ini juga 

meneliti tentang pengelolaan 

kelas sebagai permasalahan 

Perbedaan dalam penelitian ini 

lebih mengamati tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi 

yaitu sekolah menengah 

pertama 

 

2. Nur Chamidah, 

PENGARUH 

PENGELOLAAN KELAS 

TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR IPS SISWA 

KELAS IV SD 

MARGOYASAN 

YOGYAKARTA, 2014 

Penelitian ini memiliki 

variabel permasalah yang 

sama yaitu pengelolaan kelas 

dan hasil belajar siswa 

Penelitian ini hanya dilakukan 

di satu sekolah saja dan 

terpusat pada 1 mata pelajaran 
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3. Dheni Purwanti, 

MANAJEMEN KELAS DI 

KELAS V SEKOLAH 

DASAR NEGERI SE – 

KECAMTAN 

DANUREJAN 

YOGYAKARTA, 2015 

Penelitian ini memiliki 

kesamaan dalam variabel 

permasalahan tentang 

manajemen kelas se 

kecamatan danurejan 

jogjakarta 

Perbedaan dalam penelitian ini 

adalah tidak meneliti tentang 

hasil belajar namun hanya 

manajemen kelas. 

 

 

C. Hipotesis Penelitian 

Sugiyono (2014 : 84) menjelaskan bahwa hipotesis dalam penelitian dapat 

diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

Terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif 

(Ha). Dalam penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

(H0) : Tidak terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara 

pengelolaan kelas terhadap hasil belajar siswa 

(Ha) : Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara pengelolaan 

kelas terhadap hasil belajar siswa 
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D. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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