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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, sebab pendidikan

merupakan kunci dari masa depan manusia yang dibekali dengan akal dan

pikiran. Pendidikan mempunyai peran penting unuk menjamin perkembangan

dan kelangsungan hidup suatu bangsa, karena pendidikan merupakan tempat

untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan adalah sutau usaha sadar dan bertujuan untuk

mengembangkan kualitas manusia. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan

tujuan, maka dalam pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang

berkesinambungan dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan.1

Harapan setiap orang kepada pendidikan untuk melahirkan generasi-

generasi muda yang menguasai ilmu pengetahuan, yang mampu

memanfaatkan potensi diri dan setiap peluang dan pada akhirnya menjadi

manusia-manusia yang sukses dalam setiap hal. Tentunya setiap pendidikan

itu tidak terlepas dengan proses belajar. Guru merupakan pemegang peranan

utama dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan

suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas

dasar hubungan timbal balik yang berlangung dalam situasi edukatif untuk

1Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2005), h. 22
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mencapai tujuan. 2 Guru juga berperan sebagai pengelola proses belajar

mengajar, bertindak selaku fasilitator yang berusaha menciptakan kondisi

belajar-mengajar yang efektif sehingga memungkinkan proses belajar

mengajar mengembangkan bahan pelajaran dengan baik dan meningkatkan

kemampuan siswa untuk menyimak pelajaran dan menguasai tujuan-tujuan

pendidikan yang harus mereka capai.3

Proses belajar merupakan prose yang kompleks. Banyak faktor yang

harus diperhatikan agar proses belajar mendapat hasil yang lebih baik. Faktor

tersebut bisa berasal dari siswa (intern) dan ada yang berasl dari luar diri siswa

(ekstern). 4 Salah satu faktor yang mempengaruhi proses belajar adalah

motivasi. Menurut suryabrata motivasi adalah kegiatan dalam pribadi orang

yang mendororng individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna

mencapai tujuan.5

Menumbuhkan motivasi belajar siswa di dalam kelas erat kaitanya

dengan pengelolaan kelas. Pengelolan kelas adalah keterampilan guru

untukmenciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan

mengembalikanya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar,

2Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching, (Ciputat: Ciputat Press,
2010), h. 65

3Uzer Usman, menjadi guru profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 21
4Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Pempengaruhinya, Jakarta: Rineka cipta, 2010,

h. 54
5Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h.

70
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dengan kata lain ialah kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan

mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadi proses belajar mengajar6

Dalam proses pembelajaran, guru merupakan sosok yang memiliki

peranan yang sangat menetukan. Guru memang bukanlah satu-satunya

penentu keberhasilan, tetapi posisi dan perannya sangatlah penting untuk

diperhitungkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesuksesan dalam proses

pembelajaran, guru harus melengkapi dirinya dengan berbagai aspek yang

mendukung kearah keberhasilan, khususnya keberhasilan dalam

membangkitkan motivasi siswanya ketika ia sedang mengajar. Dan ini sejalan

dengan pendapat Sardiman yang menyatakan bahwa: “mengajar merupakan

aktifitas mengorganisasikan lingkungan sebaik-baiknya dan

menghubungkannya dengan anak didik, sehingga akan terjadi proses

pembelajaran didalamnya”. Proses pembelajaran akan menghasilkan hasil

belajar. Harus diingat bahwa hasil belajar yang optimal itu sangat dipengaruhi

oleh keterampilan mengajar yang dimiliki oleh guru. Guru yang memiliki

banyak keterampilan mengajar, ia akan semakin mudah dalam memotivasi

siswa dalam mencapai hasil belajar yang optimal.7

Berdasarkan pendapat Sardiman di atas, dapat disimpulkan bahwa

untuk mencapai hasil belajar siswa yang optimal, seorang guru itu hendaknya

memiliki keterampilan mengajar yang cukup. Dan sehubungan dengan

keterampilan mengajar yang harus dimiliki guru ini, Mardia Hayati

menyatakan bahwa: “Ada sembilan keterampilan dasar mengajar yang harus

6 Sardiman, A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo,
2010), h. 77

7Sardiman, A.M, op. cit, h. 48
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dimiliki seorang guru, antara lain: keterampilan membuka pelajaran,

keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan

mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan memimpin

diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar

kelompok kecil dan perorangan, dan keterampilan menutup pelajaran”8

Dari beberapa keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh

seorang guru di atas. Jelaslah bahwa melaksanakan tugas mengajar bagi

seorang guru bukanlah perkara yang mudah. Guru dituntut untuk memiliki

keterampilan mengajar yang kompleks, salah satunya adalah guru harus

terampil dalam mengelola kelas.9

Pengelolaan kelas atau keterampilan mengelola kelas adalah

keterampilan guna untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang

tertib dan menyenangkan dan mengembalikannya ke kondisi yang optimal jika

terjadi gangguan dalam proses pembelajaran.10

Konsep pengelolaan kelas lebih luas dari pada sebatas menciptakan

iklim untuk menegakkan disiplin siswa. Konsep pengelolaan kelas mencakup

segala hal, yaitu guru harus merangsang keterlibatan dan kerjasama siswa

menjadi produktif bagi proses pendidikan dan pembelajaran.11 Berdasarkan

pengertian ini, kegiatan pengelolaan kelas oleh guru dianggap dapat

memotivasi siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Tim Dosen Administrasi

Universitas Pendidikan Indonesia yang menyatakan bahwa: “Pengelolaan

8Mardia Hayati, Desain Pembelajaran, (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2009), h. 145
9Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 190

10Nurhasnawati, Afriza, Micro Teaching, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2015), h. 77
11Sudarwan Danim, op. cit, h. 190
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kelas yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang

efektif dan menyenangkan dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik

sesuai dengan kemampuannya”12

Kemahiran pengelolaan kelas oleh guru menjadi sesuatu yang sangat

diperlukan, karena dengan hal inilah pengajaran yang lebih efektif akan dapat

terwujud dan akan menimbulkan sikap positif dalam diri peserta didik dapat

dikembangkan. Sikap ini akan menghasilkan suasana kelas yang menarik

perhatian dan menantang peserta didik untuk belajar. Kemahiran pengelolaan

kelas akan menjadikan seorang pengajar memahami konsep kelas, prinsip

pengntrolan kelas dan prinsip disiplin dalam kelas. Seorang pengajar juga

akan mengahargai pentingnya menciptakan suasana pembelajaran yang

kondusif. Dengan kemahiran pengelolaan kelas akan mendukung kemahiran

berkomunikasi, tanggung jawab kepada tugas-tugas sekolah dan peka terhadap

masalah-masalah pengajaran dan pembelajaran yang dihadapai oleh peserta

didik.13

Mardia Hayati juga menegaskan bahwa: “sebagai seorang manajer,

guru bertanggung jawab memelihara kelasnya agar senantiasa menyenangkan

untuk belajar dan mengerahkan atau membimbing proses intelektual dan sosial

didalam kelasnya”. Dengan demikian, pengelolaan kelas yang dilakukan oleh

guru yang bertujuan untuk penyediaan fasilitas yang dapat mendukung proses

12 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen
Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 106

13Salfen Hasri, Sekolah Efektif dan Guru Efektif, (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), h. 49
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pembelajaran bagi peserta didik dapat tercapai sesuai dengan tujuan

pembelajaran yang efektif dan efisien.14

SMP Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir

merupakan salah satu sekolah yang memiliki guru yang terampil dalam

pengelolaan kelas. Berdasarkan observasi yang penulis lihat, keterampilan

mengelola kelas yang dilakukan oleh guru sudah baik, seperti guru menjalin

komunikasi dengan baik terhadap siswa, menggunakan media pembelajaran

saat menyampaikan materi, memberikan pujian ataupun penghargaan kepada

siswa yang aktif. Akan tetapi motivasi belajar siswa masih rendah, hal ini

dapat dilihat dari proses pembelajaran yang dilakukan guru pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan studi pendahuluan yang

dilakukan penulis, penulis masih menemukan beberapa gejala-gejala yang

ditemukan:

a. Gejala tentang keterampilan guru mengelola kelas

1. Masih ada sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran yang

belum memadai

2. Masih ada ruang kelas siswa yang belum memiliki jadwal belajar.

3. Masih ada guru yang belum dapat mengatur tempat duduk siswa dengan

baik

b. Gejala tentang motivasi belajar

1. Masih ada siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru di sekolah

2. Masih ada siswa tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugas belajar.

14Mardia Hayati, op. cit, h. 7



7

3. Masih ada siswa yang tidak memperhatikan ketika guru memberikan

penjelasan dan pengarahan.

4. Masih ada siswa tidak aktif bertanya materi yang belum dipahami.

5. Masih ada siswa yang tidak berani mengemukakan pendapatnya

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala di atas, peneliti tertarik

melakukan penelitian dengan judul:“ Hubungan Keterampilan Guru Dalam

Pengelolaan Kelas dengan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah

Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir ”

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap penelitian yang

penulis lakukan, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan

terhadap istilah-istilah yang terkait dengan penelitian yang penulis teliti yaitu

sebagai berikut:

1. "Keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf

dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmaniah, seperti

menulis, mengetik, olah raga dan sebagainya".15

2. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh  seorang guru

dalam menciptakan atau mempertahankan kondisi yang optimal dalam

proses belajar mengajar  sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.16

15Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung::Remaja
Rosdakarya, 2000), h. 119

16Afriza, Manajemen Kelas (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2014), h. 9
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3. Motivasi Belajar,

Motivasi yaitu suatu perubahan energi di dalam diri (pribadi) seseorang

yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai

tujuan.17 Belajar adalah proses perubahan tingkah laku sesorang setelah

memperoleh secara sengaja.18 Jadi motivasi belajar adalah suatu perubahan

energi dalam diri untuk menambah pengetahuan guna meningkatkan

keterampilan, memperbaiki sikap dan kepribadian berkat pengalaman dan

latihan.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi

permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana keterampilan guru dalam pengelolaan kelas pada mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir?

b. Bagaimana motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putih

Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir?

c. Adakah hubungan keterampilan guru dalam pengelolaan kelas dengan

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan

Kabupaten Rokan Hilir?

17Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 158
18Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukuranya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.

21
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2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan, maka penelitian ini

dibatasi dan menfokuskan penelitian ini pada Hubungan Keterampilan

Guru Dalam Pengelolaan Kelas dengan Motivasi Belajar Siswa pada Mata

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri

1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka masalah dalam

penelitian ini adalah Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara

Keterampilan Guru Dalam Pengelolaan Kelas dengan Motivasi Belajar

Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten

Rokan Hilir ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan

keterampilan guru dalam pengelolaan kelas dengan motivasi belajar siswa

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 1 Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten

Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Bagi sekolah, penelitian ini di harapkan menjadi masukan tentang

pentingnya menguasai keterampilan pengelolaan kelas bagi para guru

dan calon pendidik.

b. Bagi guru, dapat mengetahui pentingnya implementasi pengelolaan

kelas dalam pembelajaran sehingga motivasi belajar siswa di kelas

dapat di tingkatkan.

c. Bagi Akademisi, yaitu sebagai bahan referensi untuk penelitian pada

masa yang akan datang dan sebagai bahan untuk menambah khasanah

pustaka pada bidang pendidikan, khususnya mengenai korelasi antara

pengelolaan kelas dengan motivasi belajar siswa.

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan tentang pengelolaan kelas dalam mencapai tujuan yang

optimal dalam proses pembelajaran.


