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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Pengelolaan Kelas 

a. Pengertian Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan 

kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management” asal 

kata dari bahasa Inggris yang di Indonesiakan menjadi manajemen. 

Pengelolaan berarti penyelenggaraan. Dilihat dari asal kata 

“manajemen” dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah 

penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat 

berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.
12

 Kelas menurut Oemar 

Hamalik adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar 

bersama, yang mendapat pengajaran dari guru.
13

 

Menurut Wilford A. Weber, yang dikutip oleh Suyanto 

mengemukakan bahwa”classroom management is a complex set of 

behaviors the teacher uses to establish and maintain classroom 

conditions that will enable student to achieve their instructional 

objectives efficiently-that will enable them to learn”. Artinya 

pengelolaan kelas merupakan sekumpulan prilaku kompleks yang 

                                                     
12Mudasir, Manajemen Kelas, (Pekanbaru:Zanafa,2014), hal 1 
13Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta:Rineka 

Cipta,2014), hal 175 
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digunakan guru untuk menciptakandan memelihara kondisi kelas     

sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efisien.
14

 

Menurut E. Mulyasa pengelolaan kelas merupakan keterampilan 

guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, dan 

mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran.
15

 

Menurut John I.Bolla, pengelolaan kelas adalah keterampilan 

guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, 

dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal, 

apabila terdapat gangguan dalam proses belajar baik yang bersifat 

gangguan kecil dan sementara maupun yang bersifat gangguan yang 

berkelanjutan.
16

  

Pengertian pengelolaan kelas menurut para ahli maka dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah sekumpulan kegiatan 

yang berupaya menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang 

kondusif agar terjadinya proses belajar mengajar yang efektif dan 

efisien,sehingga potensi peserta didik dapat dikembangkan. 

b. Tujuan Pengelolaan Kelas 

Menurut Ahmad bahwa tujuan manajemen kelas adalah : 

1) Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan 

belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan 

siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 

                                                     
14

 Suyanto dan Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional,(Erlangga,2013), hal 102 
15

 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional,  (Bandung:Remaja Rosdakarya,2010), hal 91 
16

 Didi Supriadi dan Deni Darmawan, Komunikasi Pembelajaran, (Bandung:Remaja 

Rosdakarya,2012), hal 162 
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2) Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi 

terwujudnya interaksi belajar mengajar. 

3) Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang 

mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan 

lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. 

4) Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, 

ekonomi, budaya serta sifat-sifat individunya.
17

 

Menurut Usman pengelolaan kelas mempunyai dua tujuan: 

1) Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan 

menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan 

belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. 

2) Tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam 

menggunakan alat-alat belajar,menyediakan kondisi-kondisi yang 

memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa 

untuk memperoleh hasil yang diharapkan.
18

 

Manajemen kelas yang efektif memiliki dua tujuan, yaitu 

membantu murid menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan 

mengurangi waktu aktivitas yang tidak diorientasikan pada tujuan dan 

mencegah murid mengalami problem akademik dan emosional.
19

 

Demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan kelas 

adalah  menciptakan dan menyediakan kondisi yang optimal di kelas, 

mengembangkan, membina peserta didik yang mengalami problem 

                                                     
17

 Afriza, Op, Cithal 10 
18

 Uzer usman, Op.Cithal99 
19

Didi Supriadi dan Deni Darmawan, Op. Cithal 165 
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akademik dan emosional. Sehingga peserta didik dapat belajar dengan 

baik. 

c. Prinsip- Prinsip Pengelolaan Kelas 

Prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dikemukakan oleh Syaiful 

Bahri Djamarah adalah : 

1) Hangat dan Antusias 

2) Tantangan  

3) Bervariasi 

4) Keluwesan 

5) Penekanan pada hal-hal yang positif 

6) Penanaman disiplin diri
20

 

Menurut Buchari Alma, prinsip pengelolaan kelas adalah : 

1) Kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar dapat menciptakan 

iklim kelas yang menyenangkan. 

2) Dapat menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang 

siswa untuk berfikir. 

3) Guru dapat melakukan variasi. 

4) Keluwesan gurudalam pelaksanaan tugas perlu ditingkatkan. 

5) Penanaman disiplin diri sendiri merupakan dasar modal guru. 

6) Penekanan pada hal-hal yang bersifat positif perlu diperhatikan.
21

 

 

 

                                                     
20

Ibid 13 
21

 Buchari Alma, Guru profesional, (Bandung:Alfabeta,2012), hal 84 
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d. Komponen- komponen Pengelolaan Kelas 

Menurut Mudasir Komponen pengelolaan kelas ini pada umumnya 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan 

pemeliharaan kondisi belajar yang optimal (bersifat preventif) 

meliputi : 

a) Sikap tanggap (memandang secara seksama, gerak mendekati, 

memberikan pertanyaan, memberikan reaksi terhadap gangguan 

dan kekacauan) . 

b) Membagi perhatian (visual dan verbal). 

c) Pemusatan perhatian kelompok (memberi tanda, 

pertanggungjawaban, pengarahan dan petunjuk yang jelas, 

penghentian, penguatan, kelancaran. 

2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi 

belajar yang optimal meliputi : 

a) Masalah modifikasi tingkah laku. 

b) Pendekatan pemecahan masalah kelompok. 

c) Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah. 

Demikian dapat disimpulkan komponen pengelolaan kelas adalah 

penciptaan, pemeliharaan dan pengembangan agar kondisi kelas tetap 

optimal. 
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2. Interaksi Edukatif 

a. Pengertian Interaksi Edukatif 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, interaksi edukatif adalah sebuah 

interaksi belajar mengajar, yaitu sebuah proses interaksi yang 

menghimpun sejumlah nilai (norma) yang merupakan substansi,sebagai 

medium antara guru dengan anak didik dalam rangka mencapai 

tujuan.
22

 

Menurut B. Suryosubroto, interaksi edukatif adalah hubungan 

timbal balik antara guru (pendidik) dan peserta didik (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.
23

 

Menurut Sardiman,  interaksi edukatif adalah proses interaksi yang 

disengaja, sadar tujuan, yakni untuk mengantarkan anak didik ke 

tingkat kedewasaannya.
24

 Interaksi edukatif merupakan interaksi yang 

berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan 

pengajaran. 

Pengertian interaksi edukatif menurut para ahli maka dapat 

disimpulkan bahwa interaksi edukatif adalah hubungan timbal balik 

secara aktif dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran. 

                                                     
22

 Syaiful Bahri Djamarah, Opcit  hal 62 
23

 B. Suryosubroto,Proses Belajar Mengajar di Sekolah,(Jakarta:Rineka Cipta, 2009), hal 

147 
24

Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar , (Jakarta:Rajawali Pers,2016), 

hal 18 
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b. Interaksi Edukatif sebagai Proses Belajar Mengajar 

Belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai normatif. 

Belajar mengajar adalah suatu proses yang dilakukan dengan sadar dan 

bertujuan. Tujuannya adalah sebagai pedoman kearah mana akan 

dibawa proses belajar mengajar. Interaksi belajar mengajar dikatakan 

bernilai normatif karena didalamnya ada sejumlah nilai. 

Interaksi edukatif unsur guru dan anak didik harus aktif, tidak 

mungkin terjadi proses interaksi edukatif bila hanya satu unsur yang 

aktif. Aktif dalam arti sikap, mental, dan perbuatan. Dalam sistem 

pengajaran dengan pendekatan keterampilan proses, anak didik harus 

lebih aktif daripada guru. Guru hanya bertindak sebagai pembimbing 

dan fasilitator. 

Ada tiga pola komunikasi antara guru dan anak didik dalam proses 

interaksi edukatif yaitu : 

1) Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah menempatkan 

guru sebagai pemberi aksi dan anak didik sebagai penerima aksi. 

Guru aktif, dan anak didik pasif. Mengajar dipandang sebagai 

kegiatan menyampaikan bahan pelajaran. 

2) Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah, guru 

berperan sebagai pemberi aksi atau penerima aksi. Demikian pula 

halnya anak didik, bisa sebagai penerima aksi, bisa pula sebagai 

pemberi aksi. Antara anak didik dan guru akan terjadi dialog. 
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3) Komunikasi sebagai transaksi atau transaksi banyak arah, 

komunikasi tidak hanya terjadi antara guru dan anak didik, dapat 

berfungsi sebagai sumber belajar bagi anak didik lainnya.
25

 

c. Ciri-ciri Interaksi Edukatif 

Menurut Sardiman ciri-ciri interaksi edukatif diantaranya adalah 

ada tujuan yang ingin dicapai, ada bahan/pesan yang menjadi isi 

interaksi, ada pelajar yang aktif mengalami, ada guru yang 

melaksanakan, ada metode untuk mencapai tujuan, ada situasi yang 

memungkinkan proses belajar mengajar berjalan dengan baik, ada 

penilaian terhadap hasil interaksi.
26

 

Edi Suardi dalam bukunya Pedagogik  merincikan ciri-ciri 

interaksi belajar mengajar sebagai berikut : 

1) belajar-mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membantu anak 

dalam suatu perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud interaksi 

belajar-mengajar itu sadar tujuan, dengan menempatkan siswa 

sebagai pusat perhatian. Siswa mempunyai tujuan, unsur lainnya 

sebagai pengantar dan pendukung. 

2) Ada suatu prosedur (jalannya interaksi) yang direncana, didesain 

untuk mencapai tujuan secara optimal, maka dalam melakukan 

interaksi perlu adanya prosedur, atau langkah-langkah sistematis dan 

relevan. 

                                                     
25

 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cithal 12 
26

Sardiman A.M, Op.Cit hal 13 



 18 

3) Interaksi belajar-mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi 

yang khusus. Dalam hal ini materi harus didesain sedemikian rupa 

sehingga cocok untuk mencapai tujuan. 

4) Ditandai dengan adanya aktivitas siswa. Jadi tidak ada gunanya guru 

melakukan kegiatan interaksi belajar-mengajar, kalau siswanya pasif 

saja. Sebab para siswalah yang belajar, maka merekalah yang harus 

melakukan. 

5) interaksi belajar-mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. 

Dalam peranannya sebagai pembimbing, guru harus berusaha 

menghidupkan dan memberi motivasi agar terjadi proses interaksi 

yang kondusif. 

6) interaksi belajar-mengajar dibutuhkan disiplin. Disiplin dalam 

interaksi belajar-mengajar ini diartikan sebagai suatu pola tingkah 

laku yang diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah 

ditaati oleh semua pihak dengan secara sadar,baik pihak guru 

maupun pihak siswa. 

7) Ada batas waktu, untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu 

dalam sistem berkelas (kelompok siswa), batas waktu menjadi salah 

satu ciri yang tidak bisa ditinggalkan.
27

 

d. Komponen-komponen Interaksi Edukatif 

Dalam proses mengajar dan belajar disekolah sebagai suatu sistem 

interaksi maka kita akan dihadapkan pada sejumlah komponen-

                                                     
27Ibid hal 15 
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komponen yang mau tidak mau harus ada. Komponen-komponen 

interaksi edukatif menurut B. Suryosubroto adalah : 

1) Tujuan Instruksional 

Tanpa adanya tujuan yang jelas, proses interaksi ini berfungsi 

untuk menetapkan kemanakah tujuan pengajaran itu diarahkan. 

2) Bahan pelajaran (Materi) 

Setelah tujuan instruksional dirumuskan, harus diikuti 

langkah pemeilihan bahan pelajaran,yang sesuai dengan kondisi 

tingkatan murid yang akan menerima pelajaran. 

3) Metode dan alat dalam interaksi 

Merupakan alat yang harus dipilih dan dipergunakan guru 

dalam menyampaikan bahan pelajaran dalam rangka mencapai 

tujuan yang telahh dirumuskan. 

4) Sarana  

Komponen ini sangat penting juga dalam rangka 

menciptakan interaksi, sebab interaksi hanya mungkin terjadi bila 

ada sarana waktu,sarana tempat, dan sarana-sarana lainnya. 

5) Evaluasi 

Evaluasi ini perlu dilakukan sebab untuk melihat sejauh 

manakah bahan yang diberikan kepada pesera didik dengan metode 

tertentu dan sarana yang telah ada dapat mencapai tujuang yang telah 

dirumuskan. 
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Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah komponen interaksi 

Edukatif adalah : 

1) Tujuan 

2) Bahan pelajaran 

3) Kegiatan belajar-mengajar 

4) Metode 

5) Alat 

6) Sumber pelajaran 

7) Evaluasi
28

 

e. Prinsip-prinsip Interaksi Edukatif 

Prinsip-prinsip yang diharapkan mampu menjembatani dan 

memecahkan masalah yang sedang guru hadapi dalam kegiatan 

interaksi edukatif. Prinsip-prinsip tersebut adalah : 

1) Prinsip Motivasi 

Interaksi edukatif tidak semua anak didik termotivasi untuk 

bidang studi tertentu. Motivasi anak didik untuk menerima 

pelajaran tertentu berbeda-beda, ada anak didik yang memiliki 

motivasi yang tinggi, ada yang sedang, dan ada juga yang sedikit 

sekali memiliki motivasi. Hal ini perlu disadari oleh guru agar 

dapat memberi motivasi yang bervariasi kepada anak didik. 

  

                                                     
28

 Syaiful Bahri Djmarah, Op.Cithal 16 
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2) Prinsip Berangkat dari Persepsi yang Dimiliki 

Setiap anak didik yang hadir di kelas memiliki latar 

belakang dan pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. 

Menyadari akan hal ini guru dapat memanfaatkannya guna 

kepentingan pengajaran. Kebingungan yang guru hadapi di 

antaranya di sebabkan penjelasan guru yang sukar dipahami oleh 

sebagian besar anak didik. Hal ini terjadi karena penjelasan guru 

yang mengabaikan pengalaman dan pengetahuan yang bersifat 

apersepsi dari sifat anak didik. 

3) Prinsip Mengarah Kepada Titik Pusat Perhatian Tertentu  

Pelajaran yang direncanakan dalam suatu bentuk atau pola 

tertentu akan mampu mengaitkan bagian-bagian yang terpisah 

dalam suatu pelajaran. Tanpa suatu pola, pelajaran dapat terpecah-

pecah dan para anak didik akan sulit memusatkan perhatian. Titik 

pusat dapat tercipta melalui upaya merumuskan masalah yang 

hendak dipecahkan, merumuskan pertanyaan yang hendak dijawab, 

atau merumuskan konsep yang hendak ditemukan. 

4) Prinsip Keterpaduan 

Salah satu sumbangan guru untuk membantu anak didik 

dalam upaya mengorganisasikan perolehan belajar adalah 

penjelasan yang mengaitkan antara suatu pokok bahasan dengan 

pokok-pokok bahasan yang lain dalam mata pelajaran yang 

berbeda. Misalnya dalam menjelaskan pokok bahasan moral dalam 
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mata pelajaran pendidikan pancasila, guru menghubungkannya 

dengan masalah akhlak dalam mata pelajaran akidah akhlak. 

Keterpaduan dalam pembahasan dan peninjauan ini akan 

membantu anak didik dalam memadukan perolehan belajar dalam 

kegiataninteraksi edukatif. 

5) Prinsip Pemecahan Masalah yang dihadapi 

Masalah perlu pemecahan, bukan dihindari. Menghindari 

masalah sama halnya tidak mau membina diri untuk terbiasa 

memecahkan masalah. Lain halnya dalam kegiatan interaksi 

edukatif, guru perlu menciptakan suatu masalah untuk dipecahkan 

oleh anak didik di kelas. Salah satu indikator kepandaian anak 

didik Banyak ditentukan oleh kemampuan untuk memecahkan 

masalah yang dihadapinya. Pemecahan masalah dapat mendorong 

anak didik untuk lebih tegar dalam menghadapi berbagai masalah 

belajar. 

6) Prinsip Mencari, Menemukan, Dan Mengembangkan Sendiri 

Anak didik sebagai individu pada hakikatnya mempunyai 

potensi untuk mencari dan mengembangkan dirinya. 

Lingkunganlah yang harus diciptakan untuk menunjang potensi 

anak didik tersebut. Dalam rangka ini guru tidak perlu berdaya 

upaya menjejali anak didik dengan segudang informasi, sehingga 

membuat anak didik kurang kreatif dalam mencari dan menemukan 

informasi ilmu pengetahuan yang ada dalam buku-buku bacaan. 
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7) Prinsip Belajar Sambil Bekerja 

Belajar verbal terkadang kurang membawa hasil bagi anak 

didik. Karena itulah dikembangkan konsep belajar secara realistis, 

atau belajar sambil bekerja (learning by doing). Belajar sambil 

melakukan aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil bagi anak 

didik, sebab kesan yang didapatkan oleh anak didik lebih tahan 

lama tersimpan di dalam benak anak didik. 

8) Prinsip Hubungan Sosial 

Dalam belajar tidak selamanya anak didik harus seorang 

diri, tetapi sewaktu-waktu anak didik harus juga belajar bersama 

dalam kelompok. Konsepsi belajar seperti ini dimaksudkan untuk 

mendidik anak didik terbiasa bekerja sama dalam kebaikan. 

Terlepas dari perbuatan “nyontek” ketika ulangan, dengan 

melakukan perbuatan kerjasama dalam keburukan. Kerja sama di 

sini memberikan kesan bahwa kondisi sosialisasi juga diciptakan di 

kelas, yang akan mengakrabkan hubungan anak didik dengan anak 

didik lainnya dalam belajar. 

9) Prinsip Perbedaan Individual
29

 

Ketika guru hadir di kelas, guru akan berhadapan dengan 

anak didik dengan segala perbedaan. Perbedaan ini perlu guru 

sadari sehingga guru tidak akan terkejut melihat tingkah laku dan 

perbuatan anak didik yang berlainan antara yang satu dengan yang 

                                                     
29

Ibid hal 63 



 24 

lainnya. Sudut pandang untuk melihat aspek perbedaan anak didik 

itu adalah dari segi biologis, intelektual, dan psikologis 

e. Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Kelas terhadap Interaksi Edukatif 

pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 

Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 

Pengelolaan kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi 

terkait dengan berbagai faktor, permasalahan anak didik adalah faktor 

utama yang dilakukan guru tidak lain adalah untuk meningkatkan 

kegairahan siswa baik secara berkelompok maupun secara individual. 

Keharmonisan hubungan guru dan anak didik, tingginya kerja sama 

diantaran siswa tersimpul dalam interaksi. Lahirnya interaksi yang 

optimal bergantung dari yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan 

kelas
30

. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak 

bagi terjadinya proses interaksi edukatif yang efektif. 

 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Lili Romaito (2017), judul penelitian yaitu “ Pengaruh Pengelolaan 

Kelas terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fityah 

Pekanbaru”.Teknik pengambilan data yang digunakan adalah 

menggunakan angket, wawancara, dokumentasi. Dengan populasi guru 

pendidikan agama islam yang berjumlah 1 orang  dan siswa-siswi kelas 

VIII berjumlah 34 siswa dari 2 kelas. Data dianalisis dengan teknik 

                                                     
30 Mudasir, Op.,Cit hal 36. 
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korelasi product moment. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan 

bahwa pengelolaan kelas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

motivasi belajar siswa, bahwa pengelolaan kelas 71,91% kategori baik, 

sedangkan motivasi 70,42% kategori baik. Hasil analisis data 

menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,9299 lebih besar daripada 

n pada taraf signifikan n pada taraf signifikan 3% maupun 1% yaitu 

0.2681<0.9299>0.3477 dengan demikian maka Ha diterima dan Ho 

ditolak.
31

 

Kaitannnya dengan penelitian ini adalah Lili Romaito dengan 

penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang 

pengelolaan kelas,hanya variabel nya (Y) saja yang berbeda yang mana 

penulis peneliti tentang interaksi edukatif. 

2. Retni Dewi (2015), judul penelitian adalah “Pengaruh Interaksi Edukatif 

Guru terhadap Sikap Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Singingi Kabupaten Kuantan 

Singingi“. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI yang berjumlah 

54 orang, pengambilan data menggunakan angket dan dokumentasi, 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan regresi linier sederhana. 

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan ada pengaruh signifikan 

antara interaksi edukatif guru terhadap sikap belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi. Hal ini dilihat dari nilai r hitung  > r table baik dari 

taraf signifikan 5% ataupun 1% atau 0,273 > 0,512 > 0,354 yang berarti 

                                                     
31

 Lili Romaito, “ Pengaruh Pengelolaan Kelas terhadap Motivasi Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fityah 

Pekanbaru”, Skripsi, Pekanbaru:UIN Suska Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2017. 
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Ho ditolak dan Ha diterima. Besarnya pengaruh interaksi edukatif guru 

terhadap sikap belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi adalah sebesar 

26,2%.
32

 

Kaitannya dengan penelitian ini adalah  Retni Dewi  dengan 

penulis memiliki kesamaan yaitu pada interaksi edukatif , sedangkan 

perbedaannya adalah kalau penelitian  yang dilakukan Retni Dewi  

mengkaji sejauh mana Pengaruh Interaksi Edukatif  terhadap Sikap 

Siswa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis  yaitu sejauh 

mana Efektivitas Pengelolaan Kelas terhadap Interaksi Edukatif.  

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah penjelasan dalam bentuk konkret bagi 

konsep teoritis agar lebih mudah dipahami dan dapat diterapkan dilapangan 

sebagai acuan penelitian, bagaimana yang seharusnya terjadi dan tidak boleh 

menyimpang dari konsep teoritis. Konsep operasional ini juga merupakan 

batasan-batasan terhadap kerangka teoritis. Hal ini sangat diperlukan agar 

tidak terjadi salah pengertian dalam penulisan ini. 

Adapun indikator yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, antara 

lain : 
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1. Variabel Pengelolaan Kelas (X) 

a) Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar 

maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk 

mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 

1) Guru memastikan perlengkapan kelas masih dalam keadaan baik. 

2) Guru mengatur tata letak perabotan dan peralatan kelas  . 

3) Guru mengatur ventilasi cahaya yang baik agar terciptanya suasana 

kelas yang nyaman. 

b) Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi 

terwujudnya interaksi belajar mengajar. 

1) Guru menjaga dan melihat kebersihan kelas. 

2) Guru mengatur kerapian siswa dalam berpakaian. 

3) Guru mengatur ketertiban di dalam kelas. 

c) Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang 

mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan 

sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. 

1) Guru menjauhkan benda-benda yang dapat menganggu konsentrasi 

siswa. 

2) Guru menata tempat duduk siswa. 

3) Guru mengatur pajangan kelas sehingga tidak menimbulkan 

kebosanan. 

d) Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, 

ekonomi, budaya serta sifat-sifat individunya. 
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1) Guru membina hubungan baik dengan siswa. 

2) Guru memberikan motivasi di dalam kelas.  

3) Guru membimbing siswa membiasakan siswa berprilaku yang baik 

sesuai aturan yang dibuat. 

2. Variabel Interaksi Edukatif (Y) 

a) Ada tujuan yang ingin dicapai 

1) Siswa mampu menerapkan dalam kegiatan sehari-hari pengetahuan 

yang diperoleh. 

2) Siswa mempunyai rasa ingin tau yang tinggi terhadap pelajaran. 

b) Ada bahan yang menjadi isi interaksi 

1) Siswa membaca buku pelajaran yang diperintah guru. 

2) Siswa mempunyai wawasan yang luas berkaitan dengan materi 

yang disampaikan. 

c) Ada pelajar yang aktif mengalami 

1) Siswa mengangkat tangan ketika akan menjawab apa yang 

disampaikan guru. 

2) Siswa maju kedepan kelas untuk mengerjakan soal yang diberikan 

guru. 

d) Ada metode untuk mencapai tujuan 

1) Siswa melakukan diskusi dalam pembelajaran. 

2) Siswa memimpin diskusi antar siswa maupun kelompok. 

e) Ada situasi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan 

dengan baik 
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1) Siswa tenang ketika proses belajar dan mengajar berlangsung. 

2) Siswa tidak melakukan aktivitas yang membuat keributan. 

f) Ada penilaian terhadap hasil interaksi 

1) Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

2) Siswa tugas yang diberikan oleh guru sampai selesai. 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi dasar 

Asumsi adalah sebuah titik tolak pemikiran yang diyakini kebenarannya 

dan harus dirumuskan secara jelas. Penulis dapat merumuskan asumsi 

sebagai berikut : 

a. Interaksi edukatif yang terjadi berbeda-beda. 

b. Semakin baik pengelolaan kelas yang dilakukan semakin baik pula 

interaksi edukatif yang terjadi. 

2. Hipotesis  

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari rumusan 

masalah yang dikemukakan. Hipotesis dalam penelitian ini dapat 

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

sebagai berikut : 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan efektivitas pengelolaan kelas terhadap 

interaksi edukatif pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 3 Tualang. 



 30 

Ho  :   Tidak ada pengaruh yang signifikan efektivitas pengelolaan kelas 

terhadap interaksi edukatif pada mata pelajaran ekonomi di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tualang 

 


