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I.  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Pendidikan berdasarkan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional/Sisdiknas pasal 2 (dalam Sardiman, 1990: 59) 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, perlu adanya arahan dan bimbingan dari guru agar hasil belajar yang 

diharapkan oleh siswa tercapai.  

 

Pentingnya peranan guru sebagai seorang pengajar merupakan kunci 

keberhasilan siswa untuk mencapai nilai yang baik. Seorang guru dituntut 

tidak hanya memiliki kemampuan dalam menguasai materi, merumuskan 

tujuan pembelajaran, atau merancang silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) saja, tetapi hal lain seperti manajemen kelas harus 

dimiliki oleh guru agar dapat menciptakan hubungan harmonis antara guru 

dan siswa di dalam kelas, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif serta 
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tujuan pembelajaran dapat tercapai (Hasibuan, 1994: 163). Oleh karena itu, 

seorang guru harus memiliki manajemen kelas yang baik.  

 

Selain itu, seorang guru juga harus memiliki kompetensi  seperti kompetensi 

pedagogik, kompetensi professional, kompetensi sosial, dan kompetensi 

kepribadian (UUD no. 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 dalam Kholil, 2012: 1). 

Keempat kriteria tersebut harus dimiliki guru agar dapat mengembangkan dan 

meningkatkan kompetensinya.   Sehingga guru yang memiliki kompetensi 

akan melaksanakan tugasnya secara professional. Guru sebagai pengajar 

merupakan kunci utama agar siswa merasa nyaman belajar di kelas. Perasaan 

nyaman akan menimbulkan minat belajar yang baik, sehingga hasil belajar 

yang diinginkan siswa tercapai. Guru dapat menstimulus siswa agar menjaga 

semangat belajar dengan menerapkan manajemen kelas yang baik. Minat akan 

terbentuk saat guru berusaha dan mempersiapkan diri untuk mengatur siswa di 

dalam kelas. Guru mempersiapkan beberapa strategi sebelum menghadapi 

siswa di dalam ruang kelas dan membuat strategi-strategi lain jika tidak 

sesuai, strategi ini sangat membantu timbulnya minat yang baik bagi siswa 

(Hall, Quinn dan Gollnick, 2008: 485)  

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti guru biologi di tiga SMA se-Kecamatan 

Gadingrejo, bahwa guru telah melakukan dengan baik tugasnya, guru peduli 

terhadap keadaan siswa seperti memberikan remedial kepada siswa yang gagal 

uji blok, guru memperhatikan kelas saat proses pembelajaran, guru membuat 

RPP sebelum mengajar. Tetapi, pada kenyataanya 70% siswa melaksanakan 

remedial. Hasil belajar biologi siswa di SMA se-Kecamatan Gadingrejo 
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setelah melakukan beberapa kali uji blok tergolong rendah.  Rata-rata nilai 

yang diperoleh hanya mencapai 65, sedangkan guru menetapkan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang harus dicapai siswa adalah 75.  

 

Dari uraian di atas, ada kesenjangan antara teori tentang keterkaitan antara 

manajemen kelas dan minat belajar dengan rendahnya hasil belajar yang 

dicapai siswa, untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai  

“Korelasi antara Manajemen Kelas dan Minat Belajar dengan Hasil Belajar 

Biologi Siswa SMA se-Kecamatan Gadingrejo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah hubungan yang antara manajemen kelas dengan hasil 

belajar biologi siswa SMA se-Kecamatan Gadingrejo? 

2. Bagaimanakah hubungan yang antara minat belajar dengan hasil belajar 

biologi siswa SMA se-Kecamatan Gadingrejo? 

3. Bagaimanakah hubungan yang antara manajemen kelas dan minat belajar 

dengan hasil belajar biologi siswa SMA se-Kecamatan Gadingrejo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. hubungan antara manajemen kelas dengan hasil belajar biologi siswa SMA 

se-Kecamatan Gadingrejo; 
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2. hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar biologi siswa SMA se-

Kecamatan Gadingrejo; 

3. hubungan antara manajemen kelas dan minat belajar dengan hasil belajar 

biologi siswa SMA se-Kecamatan Gadingrejo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Sebagai pembelajaran bagi guru khususnya guru biologi di SMA se-

Kecamatan Gadingrejo mengenai manajemen kelas dan minat belajar agar 

hasil belajar siswa semakin baik. 

2. Sebagai penambahan wawasan, pengalaman, dan bekal berharga bagi 

peneliti sebagai calon guru biologi yang profesional, terutama dalam 

melaksanakan manajemen kelas yang efektif dan menumbuhkan minat 

belajar siswa.  

3. Sabagai informasi bagi peneliti lain bila hendak melaksanakan penelitian 

yang sejenis. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan 

dibahas maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut. 

1. Hasil belajar yang diperoleh siswa akan menjadi data untuk peneliti. Data 

diambil dari tes yang diberikan oleh peneliti selama dua kali uji blok. 
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2. Manajemen kelas yang diamati dalam penelitian ini mencakup lima 

dimensi yang diukur dengan angket, dimensi ini akan dibagi menjadi 

banyak indikator. Dimensi dimaksud sebagai berikut: (1) mengatur atau 

menata lingkungan fisik; (2) menegakkan disiplin dalam mengelola 

pembelajaran; (3) menegakkan perilaku siswa; (4) menjalin komunikasi 

dengan siswa; (5) menumbuhkan organisasi kelas yang efektif (Adang, 

2009: 113-114) 

3. Minat belajar diamati dalam penelitian ini mencakup empat dimensi yang 

diukur dengan angket, dimensi ini akan dibagi menjadi banyak indikator. 

Dimensi dimaksud sebagai berikut : (1) Perasaan senang; (2) perhatian; (3) 

kesadaran; (4) rasa ingin tahu (Yuliani, 2012: 93) 

4. Subjek penelitian adalah siswa kelas X dan XI SMA se-Kecamatan 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2012/2013 yaitu SMA 

1 Gadingrejo, SMA 2 Gadingrejo dan SMA Muhammadiyah Gadingrejo. 

 

F. Kerangka Pikir 

 

Manajemen kelas adalah penyelenggaraan yang dilakukan oleh seorang guru 

di dalam kelas terhadap seluruh siswa sehingga diharapkan pembelajaran 

menjadi lebih efeketif yang berdampak pada prestasi belajar yang baik. 

Penyelengaraan ini seperti menata lingkungan fisik kelas, mengelola 

pembelajaran, menegakkan perilaku peserta didik, dan berkomunikasi yang 

baik dengan peserta didik. Guru dituntut dapat mengelola kelas dengan baik 

demi berlangsungnya pembelajaran efektif. Jika pembalajaran efektif maka 
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tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sehingga 

prestasi belajar siswa juga akan baik.  

 

Minat belajar adalah keinginan yang timbul dari individu itu sendiri tanda 

adanya paksaan dari luar, tetapi keinginan ini bisa didorong oleh lingkungan 

luar jika sesuai dengan keadaan individual tersebut. Minat siswa ditandai 

dengan adanya rasa suka atau senang terhadap pelajaran khususnya pelajaran 

biologi. Jika ada sesuatu yang menarik minat dan dibutuhkan oleh siswa maka 

siswa akan memiliki perhatian yang lebih terhadap pelajaran tersebut. Jika 

siswa tertarik untuk belajar biologi maka siswa memiliki perhatian yang penuh 

terhadap pelajaran biologi dan mereka akan bersungguh-sungguh untuk 

belajar biologi. Dampaknya prestasi belajar yang mereka miliki akan baik. 

 

Hasil belajar adalah pencapaian hasil belajar oleh siswa sesuai tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Hasil belajar yang bagus harus 

dimiliki oleh siswa SMA/MA.  Namun, fakta di SMA se-Kecamatan 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu menunjukkan bahwa siswa belum mencapai 

KKM yang ditetapkan guru.  

 

Banyak faktor yang memepengaruhi mengapa hasil belajar siswa rendah salah 

satunya manajemen kelas yang dipimpin oleh guru kurang efektif sehingga 

ketertarikan siswa menjadi berkurang untuk belajar. Kurangnya ketertarikan 

ini menunjukan minat yang menurun. Oleh karena itu, guru harus bisa menjadi 

pengelola kelas yang baik sehingga dapat menumbuhkankan minat siswa 

untuk belajar biologi. Tidak semua siswa berminat untuk belajar biologi 

mungkin hanya sebagian kecil dari mereka yang senang belajar biologi tanpa 
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X2 
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adanya dorongan dari luar. Oleh karena itu, dorongan dari guru sangat 

dibutuhkan  untuk menumbuhkan minat siswa terhadap pelajaran biologi.  

 

Penelitian ini mengenai hubungan antara manajemen kelas dan minat belajar 

dengan prestasi belajar siswa.  Variabel bebas pada penelitian ini adalah 

manajemen kelas dan minat belajar, sedangkan variabel terikatnya adalah 

prestasi belajar siswa.  Hubungan antara kedua variabel tersebut digambarkan 

dalam diagram berikut. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

X1 : Manajemen kelas 

X2 : Minat belajar 

r1  : Hubungan antara manajemen kelas dengan hasil belajar  

   biologi 

r2  : Hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar  

   biologi  

R : Hubungan antara manajemen kelas dan minat belajar  

   dengan hasil belajar biologi    

Y : Hasil belajar biologi. 

 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 
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G. Hipotesis 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Terdapat hubungan antara manajemen kelas dengan hasil belajar biologi 

siswa SMA se-Kecamatan Gadingrejo. 

2. Terdapat hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar biologi siswa 

SMA se-Kecamatan Gadingrejo. 

3. Terdapat hubungan antara manajemen kelas dan minat belajar dengan hasil 

belajar biologi siswa SMA se-Kecamatan Gadingrejo. 


