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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Pengelolaan Kelas

a. Pengertian Pengelolaan Kelas

Pengelolaan kelas menurut Ali Mudlofir adalah keterampilan

guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan

mengembalikannya apabila terjadi gangguan dalam proses

pembelajaran.11

Pengelolaan kelas menurut Ramayulis adalah keterampilan guru

untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran,

seperti penghentian perilaku siswa yang memindahkan perhatian

kelas, memberikan ganjaran bagi siswa yang tepat waktu dalam

menyelesaikan tugas atau penetapan norma kelompok yang

produktif.12

Pengelolaan kelas menurut Jumanta Hamdayama adalah

keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar

yang optimal dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar

yang optimal.13

11 Ali Mudlofir, Pendidik Profesional: Konsep, Strategi dan Aplikasinya dalam
Peningkatan Mutu Pendidik di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.99

12 Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan, (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), h. 288
13 Jumanta Hamdayama, Metodologi Pengajaran, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), h.

50
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Pengelolaan kelas menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan

Zain adalah salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan.

Guru selalu mengelola kelas ketika dia melaksanakan tugasnya.

Pengelolaan kelas yang dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan

belajar yang kondusif bagi siswa sehingga tercapai tujuan pengajaran

secara efektif dan efesien. Ketika kelas terganggu, guru

berusahamengembalikannya agar tidak menjadi penghalang bagi

proses pembelajaran.14

Pengertian pengelolaan kelas di atas sesuai dengan ayat Al-

Qur’an Surat Al-Sajadah ayat 5 berikut ini:

                     
   

Artinya: “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi,
kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang
kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut
perhitunganmu ” (QS: Al-Sajadah: 5).15

Pengaturan itu tidak hanya segala hal yang bersifat makro, tetapi

juga yang bersifat mikro. Bahkan Allah SWT menyebutkan, Dia-lah

yang membuat burung bisa terbang di udara dan Dia yang menahan

burung sehingga tidak jatuh. Dia-lah yang menumbuh tumbuhan dan

membuatnya berbuah. Dan Dia jugalah yang membuat jatuhnya

sebuah kerajaan dan naiknya kerajaan yang lain. Maka tidak ada

14 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2014), h. 174

15 Departemen Agama RI,Al-qur’an dan Tejemahannya, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012),
h. 415
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persoalan yang terjadi di bumi dan langit yang terlepas dari

pengaturan Allah SWT.16Firman Allah SWT dalam ayat di atas

menegaskan bahwa alam raya dan segala isinya diatur dan dikelola

oleh Allah SWT.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, maka dapat penulis

simpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh

seorang guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang

optimal jika terjadi gangguan, sehingga proses pembelajaran dapat

berlangsung sistematis, efektif, dan efesien, sehingga segala potensi

siswa mampu dikembangkan.

b. Tujuan Pengelolaan Kelas

Tujuan pengelolaan kelas menurut Barnawi dan Muhammad

Arifin adalah:

1) Menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal.

2) Mengembalikan kondisi belajar yang optimal.

3) Menyadari kebutuhan siswa.

4) Merespon secara efektif perilaku siswa.

5) Mengembangkan siswa agar bertanggung jawab pada tingkah

lakunya.

6) Membangun kesadaran siswa agar bertingkah laku sesuai dengan

tata tertib.

16 Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi: Pesan-Pesan Al-Qur’an Tentang Pendidikan,
(Jakarta: Amzah, 2015),h. 4
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7) Menumbuhkan kewajiban untuk melibatkan diri dalam aktivitas

kelas.17

Tujuan pengelolaan kelas menurut Mudasir adalah sebagai

berikut:

1) Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik secara lingkungan

belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan

siswa untuk mengembangkan kemampuan semakimal mungkin.

2) Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi

terwujudnya interaksi pembelajaran.

3) Menyediakan dan mengatur fasilitas belajar yang mendukung dan

memungkinkan siswa belajar.

4) Membina dan membimbing sesuai latar belakang sosial, ekonomi,

budaya, serta sifat-sifat individunya.18

Tujuan pengelolaan kelas menurut Nurhasnawatiadalah sebagai

berikut:

1) Mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab

individu terhadap tingkah lakunya.

2) Membantu siswa agar mengerti tingah laku yang sesuai dengan

tata terib kelas.

3) Menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas,

serta bertingkah laku yang sesuai dengan kegiatan kelas.19

17 Barnawi dan Muhammad Arifin, Etika Dan Profesi Kependidikan, (Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media, 2012), h. 233

18Mudasir, Manajemen Kelas, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), h. 18
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Tujuan pengelolaan kelas menurut Helmiati adalah sebagai

berikut:

1) Mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu

terhadap tingkah lakunya, serta sadar untuk mengendalikan

dirinya.

2) Membantu siswa agar mengerti akan arah tingah laku yang sesuai

dengan tata terib kelas, dan melihat atau merasakan teguran guru

sebagai suatu peringatan dan bukan kemarahan.

3) Menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas

serta bertingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas.20

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan

pengelolaan kelas adalah untuk mewujudkan suasana pembelajaran

yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk

belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya dan

menghilangkan berbagai hambatan yang dapat mengganggu

pembelajaran sehingga tercipta interaksi edukatif dalam pembelajaran.

c. Komponen Pengelolaan Kelas

Komponen dalam pengelolaan kelas menurut Syaiful Bahri

sebagai berikut:

1) Penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal

(bersifat preventif)

19Nurhasnawati ,Micro Teaching: Panduan Praktis Keterampilan Dasar Mengajar,
(Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2015), h. 77

20 Helmiati, Micro Teaching: Melatih Keterampilan Dasar Mengajar, (Yogyakarta:
Aswaja Pressindo, 2013), h. 79
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a) Sikap tanggap

Komponen ini ditunjukkan oleh tingkah laku guru, bahwa

guru hadir bersama siswa. Guru tahu kegiatan siswa, apakah

memperhatikan atau tidak, dan tahu apa yang mereka

kerjakan. Sikap tanggap ini dapat dilakukan dengan cara:

(1) Memandang secara seksama: memandang secara seksama

dapat mengundang siswa dan melibatkan siswa dalam

kontak pandang serta interaksi antarpribadi. Hal ini

ditampakkan dalam pendekatan guru untuk bercakap-

cakap, bekerjasama, dan menunjukkan rasa persahabatan.

(2) Gerak mendekati: gerak guru dalam posisi mendekati

kelompok kecil atau individu menandakan kesiagaan,

minat, dan perhatian guru terhadap tugas serta aktivitas

siswa. Gerak mendekati hendaklah dilakukan secara wajar,

bukan untuk menakut-nakuti, mengancam atau memberi

kritikan dan hukuman.

(3) Memberi pernyataan: pernyataan guru terhadap sesuatu

yang dikemukakan oleh siswa sangat diperlukan, baik

berupa tanggapan, komentar, ataupun yang lain. Akan

tetapi, harus menghindari hal-hal yang menunjukkan

dominasi guru, misalnya dengan komentar atau pernyataan

yang mengandung ancaman seperti “siapa yang tidak

senang dengan pelajaran saya, silahkan keluar!”.
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(4) Memberi reaksi terhadap gangguan dan ketakacuhan:

kelas tidak selamanya tenang. Pasti terdapat gangguan.

Hal ini perlu disadari guru dan jangan dibiarkan. Teguran

perlu dilakukan guru untuk mengembalikan keadaan kelas.

b) Membagi perhatian

Pengelolaan kelas yang efektif terjadi bila guru mampu

membagi perhatiannya kepada beberapa kegiatan yang

berlangsung pada waktu yang sama. Membagi perhatian

dapat dilakukan dengan beberapa cara:

(1) Visual: guru dapat mengubah pandangannya dalam

memperhatikan kegiatan pertama, sehingga dapat melirik

ke kegiatan kedua, tanpa kehilangan perhatian pada

kegiatan pertama.

(2) Verbal: guru memberi komentar, penjelasan, pertanyaan,

dan sebagainya terhadap aktivitas siswa pertama,

sementara ia memimpin dan terlibat supervisi pada

aktivitas siswa yang lain.

c) Pemusatan perhatian kelompok

Untuk pemusatan perhatian kelompok ada beberapa hal yang

perlu guru lakukan, yaitu:

(1) Memberi tanda: dalam memulai proses interaksi edukatif,

guru memusatkan perhatian kelompok pada suatu tugas

dengan memberi beberapa tanda, misalnya menciptakan
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atau membuat situasi tenang sebelum memperkenalkan

suatu objek, pertanyaan, atau topik, dengan memilih siswa

secara random untuk meresponnya.

(2) Pertanggungjawaban: guru meminta pertanggungjawaban

siswa atas kegiatan dan keterlibatannya dalam suatu

kegiatan. Misalnya dengan meminta kepada siswa

melaporkan hasil dan memberi tanggapan.

(3) Pengarahan dan petunjuk jelas: guru harus seringkali

memberi pengarahan dan petunjuk yang jelas dan singkat

dalam memberikan pelajaran kepada siswa, sehingga

siswa tidak menjadi bingung.

(4) Penghentian: tidak semua tingkah laku dapat dicegah atau

dihindari. Yang diperlukan disini adalah guru dapat

menanggulangi siswa yang nyata-nyata melanggar dan

mengganggu kegiatan di kelas. Teguran yang dilakukan

guru adalah salah satu cara untuk menghentikan gangguan

siswa. Memperingatkan lebih baik daripada mengomeli.

Cara mengomeli tidak dibenarkan dalam pendidikan,

sebab itu tidak mendidik.

(5) Penguatan: penggunaan penguatan mengubah tingkah laku

merupakan strategi remedial untuk mengatasi siswa yang

terus mengganggu atau yang tidak melakukan tugas.
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(6) Kelancaran: kelancaran atau kemajuan siswa dalam

pembelajaran adalah indikator bahwa siswa dapat

memusatkan perhatiannya pada pelajaran yang diberikan

di kelas. hal ini perlu didukung guru dan jangan diganggu

dengan hal-hal lain yang bisa membuyarkan konsentrasi

anak didik. Ada sejumlah kesalahan yang harus dihindari

guru, yaitu (a) campur tangan yang berlebihan, (b)

kelenyapan, hal ini terjadi jika guru gagal melengkapi

suatu instruksi, penjelasan, petunjuk, atau komentar dan

kemudian menghentikan penjelasan atau sajian tanpa

alasan yang jelas, (c) penyimpangan, karena guru terlalu

asyik menyampaikan bahan pelajaran sehingga pada

waktu tertentu penjelasannya menyimpang dari pokok

persoalan, (d) berhenti dan memulai kegiatan yang tidak

tepat, ketidaktepatan mengakhiri dan memulai kegiatan

dapat terjadi bila guru memulai aktivitas tanpa mengakhiri

aktivitas sebelumnya, menghentikan kegiatan pertama,

memulai kegiatan yang kedua, kemudian kembali kepada

kegiatan yang pertama lagi.

(7) Kecepatan: kecepatan disini diartikan sebagai tingkat

kemajuan yang dicapai siswa. Ada dua kesalahan

kecepatan yang harus dihindari, bila kecepatan yang tepat

mau dipertahankan yaitu bertele-tele (pembicaraan guru
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yang bersifat mengulang-ulang penjelasan tertentu) dan

pengulangan penjelasan yang tidak perlu.

2) Pengembangan kondisi belajar yang optimal

a) Modifikasi tingkah laku: guru hendaknya menganalisis

tingkah laku siswa yang mengalami masalah atau kesulitan

dan berusaha memodifikasi tingkah laku tersebut dengan

mengaplikasikan pemberian penguatan secara sistematis.

b) Pendekatan pemecahan masalah kelompok: guru dapat

menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok

dengan cara (a) memperlancar tugas-tugas, mengusahan

terjadinya kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas dan

(b) memelihara kegiatan-kegiatan kelompok, memelihara dan

memulihkan semangat siswa dan menangani konflik yang

timbul.

c) Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang

menimbulkan masalah: guru dapat menggunakan seperangkat

cara untuk mengendalikan tingkah laku keliru yang muncul,

dengan mengetahui sebab-sebab dasar yang mengakibatkan

ketidakpatutan tingkah laku tersebut serta berusaha untuk

menemukan pemecahannya.21

E. Mulyasa menjelaskan bahwa komponen pengelolaan kelas

diantaranya adalah sebagai berikut:

21 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit, h. 149-156
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1) Penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal,

antara lain:

a) Menunjukkan sikap tanggap dengan cara memandang secara

seksama, mendekati, memberikan pernyataan dan

memberikan reaksi terhadap gangguan di kelas

b) Membagi perhatian secara verbal dan visual

c) Memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan

peserta didik dalam pembelajaran

d) Memberi petunjuk yang jelas

e) Memberi teguran secara bijaksana

f) Memberikan penguatan ketika diperlukan

2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi

belajar yang optimal, antara lain:

a) Modifikasi perilaku

(1) Mengajarkan perilaku baru dengan contoh dan

pembiasaan.

(2) Meningkatkan perilaku yang baik melalui penguatan.

(3) Mengurangi perilaku yang buruk dengan hukuman.

b) Pengelolaan kelompok dengan cara peningkatan kerjasama

dan keterlibatan, menangani konflik dan memperkecil

masalah yang timbul.

c) Menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan

masalah
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(1) Pengabaian yang direncanakan.

(2) Campur tangan dengan isyarat.

(3) Mengawasi dengan ketat.

(4) Mengakui perasaan negatif siswa.

(5) Mendorong siswauntuk mengungkapkan perasaannya.

(6) Menjauhkan benda-benda yang dapat mengganggu

perasaannya.

(7) Menyusun kembali program belajar.

(8) Menghilangkan ketegangan dengan humor.

(9) Mengekang secara fisik22

Zainal Asril mengatakan pengelolaan kelas mempunyai

komponen sebagai berikut:

1) Kehangatan dan keantusiasan.

2) Penggunaan bahan yang menentang akan meningkatkan gairah

belajar siswa.

3) Perlu dipertimbangkan penggunaan variasi media, gaya mengajar,

dan pola interaksi.

4) Diperlukan keluwesan tingkah laku guru dengan mengubah

strategi mengajarnya untuk mencegah gangguan yang timbul.

5) Penekanan hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian

siswa pada hal negatif.

22 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan
Menyenangkan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 91-92
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6) Mendorong siswa untuk mengembangkan disiplin diri sendiri

dengan cara memberi contoh dalam perbauatan guru sehari-hari.23

Menurut Nasrul HS komponen pengelolaan kelas diantaranya

adalah:

1) Sikap tanggap

a) Memandang secara seksama.

b) Gerak mendekati.

c) Memberi pernyataan.

d) Memberi reaksi terhadap gangguan dan ketak-acuhan

2) Membagi perhatian

a) Visual.

b) Verbal.

3) Pemusatan perhatian kelompok

a) Memberi tanda.

b) Pertanggung jawaban.

c) Pengarahan dan petunjuk yang jelas.

d) Penghentian.

e) Penguatan.

f) Kelancaran.

g) Kecepatan.24

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa komponen pengelolaan kelas teridiri dari penciptaan dan

23 Zainal Asril, Micro Teaching: Disertai Pedoman Pengalaman Lapangan, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2016), h. 73

24 Nasrul HS, Profesi dan Etika Keguruan, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 73
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pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal dan keterampilan yang

berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal.

d. Prinsip Pengelolaan Kelas

Buchari Alma, dkk mengatakan prinsip dalam pengelolaan kelas

adalah sebagai berikut:

1) Kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar dapat menciptakan

iklim kelas yang menyenangkan.

2) Dapat menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat

menantang siswa untuk berpikir.

3) Guru dapat melakukan variasi.

4) Keluwesan guru dalam pelaksanaan tugas perlu ditingkatkan.

5) Penanaman disiplin diri sendiri merupakan dasar modal guru.

6) Penekanan pada hal-hal yang bersifat positif perlu diperhatikan.25

Prinsip pengelolaan kelas menurut Moh. Uzer Usman adalah

sebagai berikut:

1) Kehangatan dan keantusiasan.

2) Tantangan.

3) Bervariasi.

4) Keluwesan.

5) Penekanan pada hal-hal yang positif.

6) Penanaman disiplin diri.26

25 Buchari Alma, dkk., Guru Profesional: Menguasai Metode dan Terampil Mengajar,
(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 84

26 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2013), h. 98
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Prinsip-prinsip pengelolaan kelas menurut Novan Ardy Wiyani

adalah sebagai berikut:

1) Hangat dan antusias.

2) Tantangan.

3) Bervariasi.

4) Keluwesan.

5) Penekanan pada hal-hal yang positif.

6) Penanaman disiplin diri.27

Prinsip pengelolaan kelas menurut Martinis Yamin adalah

sebagai berikut:

1) Kehangatan dan keantusiasan.

2) Tantangan.

3) Bervariasi.

4) Luwes.

5) Penanaman pada hal-hal positif.

6) Penanaman disiplin diri.28

Berdasarkan teori diatas dapat penulis simpulkan prinsip-prinsip

pengelolaan kelas diantaranya yaitu kehangatan, keantusiasan,

tantangan, membuat variasi mengajar, variasi media, dan variasi

interaksi, luwes, penekanan pada hal-hal positif dan penanaman

disiplin diri.

27 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas: Teori dan Aplikasi untuk Menciptakan Kelas
yang Kondusif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 73-85

28 Martinis Yamin, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta: Gaung Persada, 2011), h. 37
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e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Kelas

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas menurut

Afriza adalah sebagai berikut:

1) Faktor dinamika kelas

2) Faktor kurikulum

3) Faktor gedung dan sarana kelas

4) Faktor guru

5) Faktor murid29

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas menurut

Mudasir adalah sebagai berikut:

1) Faktor kurikulum

2) Faktor gedung dan sarana kelas

3) Faktor guru

4) Faktor murid

5) Faktor dinamika kelas

6) Faktor lingkungan

7) Komponen-komponen pembelajar.30

Berdasarkan teori diatas, dapat penulis simpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas diantaranya adalah

faktor kurikulum, faktor gedung dan sarana kelas, faktor guru, faktor

murid, faktor dinamika kelas, faktor lingkungan, dan komponen-

komponen pembelajar.

29Afriza, Manajemen Kelas, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2014), h. 22-28
30Mudasir, Op. Cit, h. 158-168
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2. Interaksi Edukatif

a. Pengertian Interaksi Edukatif

Menurut Suryosubroto interaksi edukatif adalah suatu hubungan

timbal balik antara guru (pendidik) dan siswa (murid), dalam suatu

sistem pengajaran. Interaksi edukatif merupakan faktor penting dalam

usaha mencapai terwujudnya situasi belajar dan mengajar yang baik

dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran.31

Menurut Sardiman A.M, interaksi edukatif adalah interaksi yang

berlangsung dalam satu ikatan untuk tujuan pendidikan dan

pengajaran. Oleh karena itu, interaksi edukatif harus dibedakan

dengan bentuk interaksi yang lain. Dengan kata lain apa yang

dimaksud dengan interaksi edukatif, secara khusus adalah interaksi

belajar mengajar. Interaksi belajar mengajar mengandung suatu arti

adanya kegiatan interaksi antara guru dengan siswa.Dalam interaksi

edukatif, guru harus mampu memberikan dan mengembangkan

motivasi serta reinforcement kepada siswa agar dapat melakukan

kegiatan belajar secara optimal.32

Interaksi yang dikatakan sebagai interaksi edukatif, apabila

secara sadar mempunyai tujuan untuk mendidik, untuk mengantarkan

siswa kearah kedewasaannya.Jadi dalam hal ini yang penting bukan

bentuk interaksinya, tetapi yang pokok adalah maksud atau tujuan

31 Suryosubroto, Op. Cit, h. 147
32Sardiman A.M, Op. Cit, h. 1-2
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berlangsungnya interaksi itu sendiri.Karena tujuan menjadi hal yang

pokok, kegiatan interaksi itu memang direncanai atau disengaja.33

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian

interaksi edukatif guru dengan siswa adalah suatu proses hubungan

timbal balik (feed back) yang sifatnya komunikatif antara guru dengan

siswa yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan, dan bersifat

edukatif, dilakukan dengan sengaja, direncanakan, serta memiliki

tujuan tertentu. Dengan demikian, dalam interaksi edukatif harus ada

dua unsur utama yang harus hadir dalam situasi yang disengaja, yaitu

antara guru dengan siswa. Oleh sebab itu diperlukan seorang guru

yang mampu menciptakan interaksi edukatif yang kondusif agar bisa

membantu siswadalam mencapai hasil belajar.

b. Ciri-Ciri Interaksi Edukatif

Ciri-ciri merupakan cara untuk mengetahui aspek yang diamati.

Ciri-ciri interaksi edukatif menurut Syaiful Bahri Djamarah

diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Interaksi edukatif mempunyai tujuan untuk membantu siswa

dalam mencapai suatu perkembangan tertentu.

2) Interaksi edukatif mempunyai prosedur yang direncanakan untuk

mencapai tujuan: Agar dapat mencapai tujuan secara optimal,

maka dalam melakukan interaksi perlu ada prosedur atau langkah-

langkah sistematik dan relevan. Untuk mencapai suatu tujuan

33Ibid, h. 8
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pembelajaran yang satu dengan yang lainnya, mungkin akan

membutuhkan prosedur dan desain yang berbeda-beda.

3) Interaksi edukatif ditandai dengan penggarapan materi khusus:

Materi harus didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dan cocok

untuk mencapai tujuan.

4) Ditandai dengan aktivitas siswa: sebagai konsekuensi bahwa

siswa sebagai sentral, maka aktivitas siswa merupakan syarat

mutlak bagi berlangsungnya interaksi edukatif.

5) Guru berperan sebagai pembimbing: Guru harus berusaha

menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses

interaksi edukatif yang kondusif.

6) Interaksi edukatif membutuhkan disiplin: Disiplin dalam interaksi

edukatif diartikan sebagai suatu pola tingkah laku yang diatur

menurut ketentuan yang sudah ditaati dengan sadar oleh pihak

guru dan siswa.

7) Mempunyai batas waktu: Untuk mencapai tujuan tertentu dalam

sistem kelas (kelompok siswa) batas waktu menjadi salah satu ciri

yang tidak dapat ditinggalkan. Setiap tujuan akan diberi waktu

tertentu untuk pencapaiannya.

8) Diakhiri dengan evaluasi: dari seluruh kegiatan tersebutmasalah

evaluasi merupakan bagian penting yang tidak bisa diabaikan.
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Guru harus melakukan evaluasi untuk mengetahui tercapai atau

tidaknya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.34

Secara rinci Sardiman mengemukakan bahwa dalam proses

interaksi edukatif paling tidak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Ada tujuan yang ingin dicapai.

2) Ada bahan/pesan yang menjadi isi interaksi.

3) Ada siswa yang aktif mengalami.

4) Ada guru yang melaksanakan.

5) Ada metode untuk mencapai tujuan.

6) Ada situasi yang memungkinkan proses belajar-mengajar berjalan

dengan baik.

7) Ada penilaian terhadap hasil interaksi.35

Ahmad Rohani Juga mengemukakan bahwa dalam interaksi

edukatif harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Ada tujuan yang akan dicapai.

2) Ada bahan yang mengisi proses.

3) Ada guru yang melaksanakan.

4) Ada siswa yang aktif mengalami.

5) Ada metode tertentu untuk mencapai tujuan.

6) Proses interaksi tersebut berlangsung dalam ikatan situsional.36

Berdasarkan teori di atas, dapat penulis simpulkan bahwa

interaksi edukatif memiliki ciri-ciri diantaranya adalah ada tujuan

34Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit, h. 15
35 Sardiman A.M, Op. Cit, h. 13
36 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 103
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yang akan dicapai, ada bahan yang mengisi proses, ada guru yang

melaksanakan, ada siswa yang aktif, ada metode, berlangsung dalam

ikatan situsional, dan diakhiri dengan evaluasi.

c. Macam-Macam Pola Komunikasi Guru dan Siswa dalam

Interaksi Edukatif

Interaksi edukatif terdiri dari dua unsur didalamnya yaitu unsur

guru dan siswa yang harus aktif, tidak mungkin terjadi proses interaksi

edukatif bila hanya satu unsur yang aktif. Aktif dalam arti sikap,

mental, dan perbuatan. Ada tiga pola komunikasi antara guru dan

siswa dalam proses interaksi edukatif diantaranya sebagai berikut:

1) Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah

G

S S S

Pola komunikasi sebagai aksi atau satu arah ini menempatkan

guru sebagai pemberi aksi dan siswa sebagai penerima aksi. Guru

aktif, dan siswa pasif. Dalam pola komunikasi ini, mengajar

dipandang sebagai kegiatan menyampaikan bahan pelajaran.

2) Pola komunikasi dua arah

G

S S S

Pola komunikasi dua arah, guru berperan sebagai pemberi aksi

dan penerima aksi demikian pula halnya siswa, bisa sebagai
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penerima aksi bisa pula sebagai pemberi aksi. Antara guru dan

siswa akan terjadi dialog atau ada balikan (feedback) bagi guru.

3) Pola komunikasi banyak arah

G

S S S

Pola komunikasi banyak arah, komunikasi tidak hanya terjadi

antara guru dan siswa.Siswa dituntut lebih aktif daripada guru,

seperti halnya guru, dapat berfungsi sebagai sumber belajar bagi

siswa. Dalam pola komunikasi ini ada balikan bagi guru dan

siswa saling belajar satu sama lain.37

Menurut Suyanto dan Asep Jihad pola komunikasi antara guru

dan siswa dalam interaksi edukatif diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pola komunikasi searah: kegiatan komunikasi hanya terjadi dari

guru ke siswa. Tipe ini memiliki ciri-ciri yaitu guru sebagai

komunikator, kadar aktivitas siswa rendah, dan siswa sebagai

komunikannya.

2) Pola komunikasi dua arah: kegiatan komunikasi terjadi jika

terdapat komunikasi antara guru ke siswa dan siswa ke guru. Tipe

ini memiliki ciri-ciri yaitu kegiatan siswa sudah mulai tampak,

guru dan siswa dapat bertindak sebagai komunikator. Berdasarkan

hal tersebut, posisi guru dan siswa sama-sama sebagai subjek

37Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit, h. 12-14
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belajar. Guru tidak lagi menjadi subjek yang paling berkuasa

dalam mentransfer ilmu akan tetapi siswa juga memiliki peran

dalm mentransfer ilmu kepada guru melalui kegiatan diskusi guru

dan siswa.

3) Pola komunikasi banyak arah: kegiatan komunikasi terjadi jika

terjalin komunikasi antara guru ke siswa, siswa ke guru, dan

siswa ke siswa. Tipe komunikasi ini memiliki ciri-ciri yaitu kadar

keaktifan siswa tinggi, guru dan siswa dapat bertindak sebagai

komunikator, dan proses pembelajaran lebih bervariasi.38

Menurut Moh. Uzer Usman pola komunikasi antara guru dan

siswa dalam interaksi edukatif diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pola interaksi sebagai aksi (satu arah).

2) Pola interaksi guru ke siswa dan siswa ke guru: dalam interaksi

ini ada balikan atau feed back bagi guru dan tidak ada interaksi

antar siswa.

3) Pola interaksi guru ke siswa, siswa ke guru, dan siswa ke siswa:

dalam interaksi ini terdapat balikan bagi guru dan siswa saling

belajar satu sama lain.39

Berdasarkan teori di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pola

komunikasi dalam interaksi edukatif terdiri dari pola komunikasi satu

arah, pola komunikasi dua arah, dan pola komunikasi banyak arah.

38 Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi
dan Kualitas Guru di Era Global, (Jakarta: Erlangga Group, 2013), h. 105-107

39Moh. Uzer Usman, Op. Cit, h. 87
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d. Prinsip-Prinsip Interaksi Edukatif

Prinsip-prinsip ini diharapkan mampu menjembatani dan

memecahkan berbagai masalah yang dihadapi guru dalam kegiatan

menciptakan interaksi edukatif. Prinsip-prinsip interaksi edukatif

adalah sebagai berikut:

1) Prinsip motivasi: motivasi siswa untuk menerima pelajaran

berbeda-beda. Hal ini perlu disadari guru agar dapat memberikan

motivasi bervariasi kepada siswa.

2) Prinsip berangkat dari persepsi yang dimiliki: setiap siswa

memiliki latar belakang pengalaman dan pengetahuan yang

berbeda-beda. Penjelasan yang disampaikan guru sebaiknya

mengaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa sehingga

akanmemudahkan mereka menanggapi dan memahami

pengalaman yang baru dan bahkan membuat siswa mudah

memusatkan perhatian. Oleh karena itu, sebaiknya guru

memperhatikan pengalaman dan pengetahuan siswa yang

didapatinya dari kehidupan sehari-hari, demi kepentingan

interaksi edukatif yang optimal.

3) Prinsip mengarah pada titik pusat perhatian tertentu atau fokus

tertentu: titik pusat (fokus) akan membatasi keluasan dan

kedalaman tujuan belajar serta akan memberikan arah kepada

tujuannya.
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4) Prinsip keterpaduan: keterkaitan anatara satu tema dengan tema

yang lain, atau keterkaitan antara satu pokok bahasan dengan

pokok bahasan lainnya dalam kegiatan pembelajaran yang

dilaksanakan.

5) Prinsip pemecahan masalah yang dihadapi: dalam kegiatan

interaksi edukatif, guru perlu menciptakan suatu masalah untuk

dipecahkan oleh siswa di kelas. Salah satu indikator kepandaian

siswa banyak ditentukan oleh kemampuan siswa untuk

memecahkan masalah yang dihadapinya. Pemecahan masalah

dapat mendorong siswa untuk lebih tegar dalam menghadapi

berbagai masalah belajar. Siswa yang terbiasa dihadapkan pada

masalah dan berusaha memecahkannya akan cepat tanggap dan

kreatif.

6) Prinsip mencari, menemukan, dan mengembangkan sendiri:

lingkungan harus diciptakan untuk menunjang potensi. Guru

sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari

dan menemukan sendiri berbagai informasi.

7) Prinsip belajar sambil bekerja: belajar sambil melakukan aktivitas

akan lebih banyak memberikan hasil bagi siswa sebab

pemahaman yang didapat siswa lebih bertahan lama tersimpan

dalam diri siswa menimbulkan kesan yang lebih permanen dalam

diri siswa.
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8) Prinsip hubungan sosial: siswa juga perlu dilatih bagaimana

membina hubungan sosial dengan teman-temannya, dengan guru

dan juga orang-orang yang terdapat di sekolah.

9) Prinsip perbedaan individual: setiap siswa adalah unik dan

berbeda sifatnya. Dalam hal ini guru harus peka melihat

perbedaan sifat-sifat dari semua siswa secara individual, sehingga

dapat dimanfaatkan untuk keberhasilan kegiatan interaksi edukatif

di kelas.40

Berdasarkan teori di atas, dapat penulis simpulkan interaksi

edukatif memiliki prinsip-prinsip diantaranya adalah prinsip motivasi,

prinsip berangkat dari persepsi yang dimiliki, prinsip mengarah

kepada titik pusat perhatian tertentu atau fokus tertentu, prinsip

keterpaduan, prinsip pemecahan masalah yang dihadapi, prinsip

mencari, menemukan, dan mengembangkan sendiri, prinsip belajar

sambil bekerja, prinsip hubungan sosial, dan prinsip perbedaan

individual.

e. Tujuan Interaksi Edukatif

Interaksi edukatif bertujuan agar siswa menjadi manusia yang

dewasa susila, dalam artian terjadi perubahan dalam diri siswa setelah

melakukan kegiatan belajar. Dalam interaksi edukatif, tujuan sangat

berarti penting, karena tanpa tujuan kegiatan yang telah dilakukan

40Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit, h. 63-69
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akan kurang bermakna. Dalam hal ini, tujuan dapat memberikan arah

kegiatan yang jelas.

Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran adalah suatu cita-cita

yang bernilai normatif. Dengan kata lain dalam tujuan terdapat

sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada siswa. Nilai-nilai itu

nantinya akan mewarnai cara siswa bersikap dan berbuat dalam

lingkungan sosialnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oleh

sebab itu, guru hendaknya merumuskasn tujuan pembelajaran sebelum

melaksanakan tugas mengajar di kelas. Dengan demikian akan

memudahkan guru dalam menyeleksi bahan pengajaran yang akan

disampaikan ke siswa. Penyeleksian ini harus sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan. Bila bahan pengajaran bertentangan dengan

tujuan yang telah ditetapkan, maka interaksi edukatif akan sia-sia.41

Berdasarkan teori di atas, dapat penulis simpulkan bahwa tujuan

interaksi edukatif antara guru dengan siswa merupakan titik temu dan

bersifat mengikat serta mengarahkan aktivitas dari kedua belah pihak.

f. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Interaksi Edukatif

Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi edukatif menurut

Ahmad Rohani adalah sebagai berikut:

1) Faktor tujuan.

2) Faktor bahan/materi/isi.

41Ibid, h. 27
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3) Faktor guru dan siswa.

4) Faktor metode.

5) Faktor situasi.42

Menurut Hamid Darmadi, faktor-faktor yang mempengaruhi

interaksi edukatif adalah sebagai berikut:

1) Guru.

2) Siswa.

3) Tujuan pembelajaran.

4) Materi/isi pelajaran.

5) Metode penyajian.

6) Media yang digunakan.

7) Situasi dan kondisi kelas.

8) Sistem evaluasi.43

Berdasarkan teori diatas, dapat penulis simpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi interaksi edukatif diantaranya yaitu faktor

tujuan, faktor bahan/materi/isi, faktor guru dan peserta didik, faktor

metode, faktor evaluasi, dan faktor situasi.

3. Materi Pelajaran Ekonomi Tentang Pasar Modal

a. Pengertian pasar modal

Pasar Modal (Capital Market) adalah kegiatan yang berhubungan

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik

42Ahmad Rohani, Op. Cit, h. 103-104
43Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar: Landasan dan Konsep Implementasi,

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 7
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yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan

profesi yang berkaitan dengan efek.

Bursa Efek (Stock Exchange) adalah Pihak yang menyelenggarakan

dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan

penawaran jual dan beli Efek dan Pihak-pihak lain dengan tujuan

memperdagangkan Efek di antara mereka.

b. Fungsi pasar modal

Fungsi pasar modal atau bursa efek yaitu :

1) Sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan.

2) Sebagai sarana berinvestasi bagi para pemodal.

3) sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal.

4) sebagai sarana pemerataan pendapatan.

5) memperbesar produksi dengan modal yang didapat sehingga

produktivitas meningkat.

6) menampung tenaga kerja.

7) memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah.

c. Peran pasar modal

Peran Pasar modal dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pasar Modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien.

2) Pasar Modal sebagai alternatif investasi.

3) Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang

sehat dan berprospek baik.
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4) Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan

transparan.

5) Peningkatan aktivitas ekonomi nasional

d. Lembaga penunjang pasar modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah institusi penunjang yang

turut serta mendukung pengoperasian Pasar Modal dan bertugas dan

berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat

umum, diantaranya :

1) Biro Administrasi Efek, adalah perseroan yang dapat

menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan

Emiten untuk pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang

berkaitan dengan Efek sebagai Biro Administrasi Efek dan telah

mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

2) Kustodian atau Bank Kustodian adalah bank yang mendapatkan

persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai

pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang

berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden,

bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta

mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

3) Wali Amanat (Trustee) adalah pihak yang mewakili kepentingan

pemegang Efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan

penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang
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berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau

sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus.

4) Pemeringkat Efek (RatingSecurities) adalah Penasihat Investasi

berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan

pemeringkatan dan memberikan peringkat.

e. Instrumen/ produk pasar modal

Instrument atau produk pasar modal adalah sebagai berikut:

1) Saham: adalah tanda penyertaan modal pada Perseroan Terbatas

(PT) atau Merupakan surat berharga yang menunjukkan

kepemilikan atau penyertaan modal investor di dalam suatu

perusahaan.

2) Obligasi:adalah surat berharga atau bukti utang yang mengandung

janji pembayaran bunga dan janji lainnya serta pelunasan pokok

pinjaman yang dilakukan pada saat jatuh tempo sekurang-

kurangnya satu tahun sejak tanggal emisi (penerbitan obligasi).

3) Waran: adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang

memberi hak kepada pemegangnya untuk memesan saham/obligasi

dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu

4) Reksa Dana: adalah Saham, obligasi, atau efek lain yang dibeli oleh

sejumlah investor dan dikelola oleh sebuah perusahaan investasi

profesional.
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f. Mekanisme transaksi di pasar modal

Dalam mekanisme kerja bursa efek terbih dahulu suatu perusahaan

yang masuk dalam bursa efek adalah perusahaan yang sudah go

public. Prosedur emisi efek (go public) adalah rangkaian kegiatan dari

suatu perusahaan yang akan memasyarakatkan sahamnya atau

menerbitkan obligasi untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan

ketentuan diatur oleh Menteri Keuangan. Setelah perusahaan

mencapai go public, maka langkah berikutnya melakukan

perdagangan efek di bursa efek yang telah terdaftar.

g. Investasi di pasar modal

Investasi (Investment) merupakan kegiatan membeli produk keuangan

dengan harapan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi dan bagi

hasil pada masa mendatang. Dengan melakukan investasi orang dapat

memiliki harta dan asset di masa depan, dan mempertahankan nilai

kekayaan dan nilai uang agar tidak tergerus dengan kenaikan inflasi.

Investasi merupakan penanaman modal, biasanya dalam jangka

panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-

saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan.44

4. Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Terciptanya Interaksi
Edukatif

Syaiful Bahri Djamarah mengatakan sebagai pengelola kelas, guru

hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah

44 Alam. S., Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas X Kurikulum 2013, (Jakarta: Erlangga,
2016), h. 238-247
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tempat berhimpun semua siswa dan guru dalam rangka menerima bahan

pelajaran dari guru. Kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang

jalannya interaksi edukatif. Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola dengan

baik akan menghambat kegiatan pengajaran. Siswa tidak mustahil akan

merasa bosan untuk tinggal lebih lama di kelas. Hal ini akan berakibat

mengganggu jalannya proses interaksi edukatif.45

Mudasir mengatakan bahwa tujuan pengelolaan kelas salah satunya

adalah menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi

terwujudnya interaksi pembelajaran.46Sedangkan menurut Sardiman A,

M., yang dimaksud dengan interaksi edukatif secara khusus adalah

interaksi pembelajaran.47 Berarti interaksi pembelajaran yang dimaksud

oleh Mudasir adalah interaksi edukatif.

Menurut Hamid Darmadi, terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi interaksi edukatif salah satunya adalah situasi dan kondisi

kelas.48

Menurut Suryosubroto salah satu faktor yang melekat pada guru yang

berpengaruh dalam menciptakan interaksi edukatif adalah penguasaan

kelas, menguasai tidaknya suasana kelas dari seorang guru akan

berpengaruh terhadap proses interaksi edukatif yang ada. Banyak terjadi

45Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit, h. 47
46Mudasir, Op. Cit, h. 18
47 Sardiman A, M., Op. Cit, h. 1
48 Hamid Darmadi, Op. Cit, h. 7
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keributan di kelas, penuh ketegangan, itu semua karena guru tidak

menguasai kelas.49

Penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan kelas mempunyai

pengaruh terhadap interaksi edukatif, karena kelas yang dikelola dengan

baik dapat menunjang terjadinya interaksi edukatif. Apabila kelas dikelola

dengan baik oleh guru, maka siswa tidak akan merasa bosan di dalam

kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Siswa akan fokus dan

aktif selama proses pembelajaran, sehingga terciptalah interaksi edukatif

pada saat proses pembelajaran di kelas.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dipaparkan disini dengan maksud untuk

menghindari duplikasi pada desain dan temuan penelitian. Selain itu, untuk

menunjukkan keaslian peneliti bahwa topik yang diteliti belum pernah diteliti

oleh peneliti lain dalam konteks yang sama.

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah

penelitian yang dilakukan oleh Dewi Susniwati pada tahun 2014, Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, meneliti dengan

judul: Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Efektifitas Pembelajaran pada

Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 25 Pekanbaru. Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini terdapat

pengaruh yang signifikan antara pengelolaan kelas terhadap efektifitas

49 Suryosubroto, Op. Cit, h. 153-154
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pembelajaran pada bidang studi pendidikan agama islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 25 Pekanbaru.50

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah

penelitian yang dilakukan oleh Resmita pada tahun 2016, Fakultas Tarbiyah

dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Ekonomi, meneliti dengan judul:

Pengaruh Interaksi Edukatif Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas XI

pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 9

Pekanbaru. Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini terdapat pengaruh

yang signifikan antara interaksi edukatif terhadap motivasi belajar siswa

kelas XI pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 9

Pekanbaru.51

Penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang penulis

lakukan, namun secara substansi memiliki perbedaan yang mendasar.Dewi

Susniwati meneliti tentang Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap

Efektifitas Pembelajaran pada Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Pekanbaru dan Resmita meneliti

tentang Pengaruh Interaksi Edukatif Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas

XI pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 9

Pekanbaru, sedangkan penulis meneliti tentang Pengaruh Pengelolaan Kelas

50 Dewi Susniwati, Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Efektifitas Pembelajaran pada
Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Pekanbaru,
Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama IslamFakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014

51 Resmita, Pengaruh Interaksi Edukatif Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas XI pada
Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pekanbaru, Skripsi, Jurusan
Pendidikan EkonomiFakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, 2016
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Terhadap Interaksi Edukatif Pada Pembelajaran Ekonomi Di Sekolah

Menengah Atas Negeri Olahraga Provinsi Riau.

C. Konsep Operasional

Penelitian ini terdapat dua buah variabel yaitu variabel X adalah

pengelolaan kelas dan variabel Y adalah interaksi edukatif pada

pembelajaran ekonomi. Kedua variabel tersebut perlu dioperasionalkan agar

mudah diukur:

1. Pengelolaan kelas merupakan variabel bebas yang disimbolkan dengan

(X). Adapun indikator pengelolaan kelas adalah:

a. Penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal

1) Sikap tanggap

a) Memandang secara seksama

(1) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

bertanya dan menjawab pertanyaan dari temannya

(2) Guru meminta salah seorang siswa untuk

menyelesaikan contoh soal didepan kelas dan

membimbing siswa dalam menyelesaikan contoh soal

tersebut

(3) Guru menanyakan kabar siswa sebelum proses

pembelajaran dimulai

b) Gerak mendekati

(4) Guru berjalan mengelilingi kelas dan mendekati siswa

satu per satu saat menjelaskan materi
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(5) Guru menunjukkan sikap ramah kepada siswa dengan

tersenyum atau memberikan pujian kepada siswa

c) Memberi pernyataan

(6) Gurumemberikan pernyataan terhadap jawaban atau

tanggapan yang disampaikan siswa dengan

pernyataan bagus, baik, acungan jempol, atau tepuk

tangan

d) Memberi reaksi terhadap gangguan dan ketakacuhan

(7) Guru menegur siswa yang tidur saat proses

pembelajaran dengan meminta siswa untuk mencuci

mukanya

(8) Guru menegur siswa yang makan saat proses

pembelajaran di kelas dengan meminta siswa untuk

menyimpan makanan tersebut hingga proses

pembelajaran berakhir

2) Membagi perhatian

a) Visual

(9) Guru mengalihkan pandangannya dari siswa sebelah

kanan kepada siswa sebelah kiri saat meminta

pendapat siswa satu per satu

b) Verbal

(10) Guru memberikan komentar terhadap tanggapan

siswa
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(11) Guru menjelaskan pertanyaan yang diberikan siswa

(12) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa

3) Pemusatan perhatian kelompok

a) Memberi tanda

(13) Guru memberi tanda dengan mengetok meja untuk

memusatkan perhatian siswa sebelum memberikan

pertanyaan kepada siswa secara acak

b) Pertanggungjawaban

(14) Guru meminta siswa untuk mengumpulkan tugas atau

mempresentasikan hasil diskusi kelompok

(15) Guru meminta tanggapan siswa mengenai materi yang

sedang dipelajari

c) Pengarahan dan petunjuk yang jelas

(16) Guru memberikan arahan dan petunjuk kepada siswa

dalam menyelesaikan soal-soal latihan yang telah

diberikan guru kepada siswa

d) Penghentian

(17) Guru menegur siswa yang terlambat masuk ke dalam

kelas saat bel masuk telah berbunyi dan menasehati

siawa agar tidak terlambat lagi

(18) Guru menegur siswa yang ribut saat proses

pembelajaran dan menasehati siswa agar tidak ribut

lagi
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e) Penguatan

(19) Guru memberikan hadiah kepada siswa yang

mendapat nilai tertinggi

f) Kelancaran

(20) Guru menyampaikan materi sesuai dengan pokok

persoalan yang sedang dipelajari

g) Kecepatan

(21) Guru tidak mengulang-ulang penjelasan yang tidak

perlu seperti selalu mengungkit-ungkit kesalahan

siswa

b. Keterampilan yang berhubungan pengembangan kondisi belajar

yang optimal

1) Modifikasi tingkah laku

(22) Guru memberikan remedial bagi siswa yang mendapatkan

nilai di bawah KKM

2) Pendekatan pemecahan masalah kelompok

(23) Guru meminta siswa bekerjasama dalam menyelesaikan

tugas kelompok

3) Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan

masalah

(24) Gurumemperhatikan siswa yang sering datang terlambat

saat pembelajaran ekonomi
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(25) Guru mencari solusi bersama agar siswa tidak terlambat

masuk kelas saat pembelajaran ekonomi

2. Interaksi edukatif merupakan variabel terikat yang disimbolkan dengan

(Y). Adapun indikator interaksi edukatif adalah:

a. Komunikasi satu arah

1) Interaksi guru kepada siswa

(1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa

(2) Guru menyampaikan materi pelajaran dengan bahasa yang

jelas dan mudah dipahami siswa

(3) Guru memberi pujian pada siswa yang bisa menjawab

pertanyaan guru dengan benar

(4) Guru menegur siswa yang tidur saat pembelajaran

berlangsung

(5) Guru menutup pembelajaran dengan menyimpulkan

materi

b. Komunikasi dua arah

1) Interaksi guru kepada siswa

(6) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait materi

ekonomi yang sedang dipelajari

(7) Guru meminta pendapat siswa terkait materi ekonomi

yang sedang dipelajari

(8) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

bertanya terkait materi ekonomi yang sedang dipelajari
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(9) Guru meminta siswa untuk mencatat poin penting terkait

materi ekonomi yang sedang dipelajari

(10) Guru meminta siswa untuk membuat tugasterkait materi

ekonomi yang sedang dipelajari

2) Interaksi siswa kepada guru

(11) Siswa menjawab pertanyaan guru terkait materi ekonomi

yang sedang dipelajari

(12) Siswa mengemukakan pendapatnya terkait materi

ekonomi yang sedang dipelajari

(13) Siswa bertanya kepada guru apabila masih ada materi

ekonomi yang belum dipahami

(14) Siswa mencatat poin penting yang diperintahkan guru saat

pembelajaran ekonomi

(15) Siswa membuat tugasyang diberikan oleh guru terkait

materi ekonomi yang sedang dipelajari

c. Komunikasi banyak arah

1) Interaksi guru kepada siswa

(16) Guru meminta siswa untuk diskusi kelompok

2) Interaksi siswa kepada guru

(17) Siswa melaksanakan diskusi kelompok

3) Interaksi siswa kepada siswa

(18) Siswa bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok

dengan teman-teman satu kelompok
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D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan atas asumsi bahwa adanya

pengaruh pengelolaan kelas terhadap interaksi edukatif.

2. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari rumusan

masalah yang telah dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho)

sebagai berikut:

Ha: Ada pengaruh pengelolaan kelas terhadap interaksi edukatif pada

pembelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga

Provinsi Riau.

Ho: Tidak ada pengaruh pengelolaan kelas terhadap interaksi edukatif

pada pembelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri

Olahraga Provinsi Riau.


