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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Pengelolaan Kelas

a. Pengertian Pengelolaan Kelas

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “managemen”

asal kata dari bahasa inggris yang diindonesiakan menjadi

“manajemen” atau menejemen. Di dalam kamus umum bahasa

Indonesia, disebutkan bahwa 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.19

Sedangkan pengertian kelas menurut Wina Sanjaya adalah

suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama

sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan.20 Menurut Djamarah kelas

adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar

bersama yang mendapatkan pembelajaran dari guru.21

Dari kedua pendapat diatas keduanya sejalan karena

mengemukakan pengertian kelas dari segi anak didik. Sedangkan

menurut Hadari Nawawi memandang kelas dari dua sudut yaitu:

pertama kelas dalam arti sempit adalah ruangan yang dibatasi oleh

19Mudasir, Manajemen kelas, (Pekanbaru: Zanafa Publising, 2011), Cet ke-1, h.1
20Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi,

(Jakarta: Kencana, 2011), h. 173
21Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka

Cipta, 2002), h. 196
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empat dinding tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti

proses belajar mengajar. Kedua kelas dalam arti luas adalah suatu

masyarakat kecil merupkan bagian dari masyarakat sekolah, yang

sebagai kesatuan diorganisir menjadi unit kerja yang secara dinamis

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kreatif

untuk mencapai suatu tujuan.22

Menurut Nurhasnawati dkk, pengelolaan kelas adalah

keterampilan seorang pendidik (guru) dalam meningkatkan sumber

daya kelas demi terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien.23

E. Mulyasa pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya

jika terjadi gangguan dalam pembelajaran.24

Hadari nawawi menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan kelas

adalah kemampuan guru dalam memberdaya gunakan potensi kelas

berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap

individu untuk melakukan kegiatan yang kreatif dan terarah.25

Menuru Suharsimi Arikunto memahami pengelolaan kelas ini

dari dua segi, yaitu pengelolaan yang menyangkut siswa dan

pengelolaan fisik (ruangan kelas, prabot, alat pengajaran).26

22Afriza, op.cit, h. 5
23Nurhasnawati, Afriza, op.cit, h. 76
24E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Jakarta: Rosdakarya, 2009), h. 91
25Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas, (Jakara: Rineka Cipa,

2006), h. 177
26Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, op. cit, h. 177
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Peran guru sebagai pengelolaan kelas (meneger of learning)

merupakan peran yang sangat penting. Bagaimanapun dalam

pengajaran, efektifitas belajar mengajar sangat ditentukan oleh

kepiawaian guru dalam mengatur dan mengarahkan kelas.27

Didalam Al-Qur’an surah An-Naml ayat 62 Allah SW

berfirman:

                

Artinya: siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang

dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang

menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu

(manusia) sebagai khalifah di bumi. (Q.S An-Naml: 62)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan

manusia sebagai khalifah dimuka bumi, yakni menjadikan manusia

sebagai pengelola/mengaur bumi beserta isinya untuk dimanfaatkan

sebaik-baiknya bagi umat manusia serta makhluk-makhluk yang ada

didalamnya

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan

bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha guru dalam menciptakan

dan memelihara kondisi belajar didalam kelas serta mengembalikannya

27Wina Sanjaya, op. cit, h. 173
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jika terjadi hal-hal yang dapat mengganggu proses belajar mengajar

agar pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan efisien.28

Dalam peranannya sebagai pengelola kelas, guru hendaknya

mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan

aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini

diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada

tujuan-tujuan pendidikan. Pengawasan terhadap lingkungan belajar itu

turut menentukan sejauh mana lingkungan tersebut menjadi

lingkungan belajar yang baik. Lingkungan yang baik ialah yang

bersifat menantang dan merangsang siswa untuk belajar, memberikan

rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan.29

Kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu

mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam

suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Juga

hubungan interpersonal yang baik antara guru dan siswa dan siswa

dengan siswa merupakan syarat keberhasilan pengelolaan kelas.

Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi

terjadinya proses belajar mengajar yang efektif.30

29 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching, (Ciputat: Quantum
Teaching, 2010), h. 69

30Ibid, h. 86-87
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b. Tujuan Pengelolaan Kelas

Nurhasnawati mengemukakan bahwa tujuan pengelolaan kelas

yaitu:

1) Mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab

individu terhadap tingkah lakunya

2) Membantu siswa agar mengerti tingkah laku yang sesuai tata

tertib dengan tata tertib kelas

3) Menimbulkan rasa kewajiban melibatkan diri dalam tugas

serta bertingkah laku sesuai dengan kegiatan dikelas.

Indikator kelas yang tertib adalah sebagai berikut:

a) Setiap anak terus bekerja, tidak macet, artinya tidak ada

anak yang terhenti karena tidak tahu akan tugasnya

b) Setiap anak harus melakukan pekerjaan tanpa membuang

waktu, artinya setiap anak akan bekeraja secepatnya agar

lekas menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya.31

c. Komponen Keterampilan Pengelolaan Kelas

Komponen-komponen keterampilan yang harus dimilki oleh

seorang guru dalam mengelola kelas ini pada umumnya dibagi menjadi

dua bagian, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan

dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal.

1) Keterampilan Penciptaan dan Pemeliharaan Kondisi Belajar

a) Menunjukkan sikap tanggap

31Nurhasnawati, Strategi Pengajaran Micro, (Fakultas Tarbiyah: UIN SUSKA, 2002), h.
31
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Guru memperlihatkan sikap positif terhadap setiap

perilaku yang muncul dari peserta didik dan memberikan

berbagai tanggapan secara proporsional terhadap perilaku

tersebut, dengan maksud tidak menyudutkan kondisi peserta

didik, perasaan tertekan dan memunculkan perilaku susulan

yang kurang baik.32 Sikap tanggap ini dapat dilakukan dengan

cara memandang secara seksama, gerakan mendekati, memberi

pertanyaan dan memberi reaksi terhadap gangguan dan

kekacauan.33

b) Membagi perhatian

Kelas diisi oleh peserta didik yang bervariasi, akan tetapi

sejumlah peserta didik memiliki keterbatasan tertentu yang

membutuhkan perhatian khusus dari guru. Namun demikian,

perhatian guru tidak  hanya terfokus pada satu peserta didik atau

satu kelompok tertentu saja yang dapat menimbulkan

kecemburuan, perhatian guru harus berbagi dengan merata

kepada setiap peserta didik yang ada didalam kelas.

c) Memusatkan perhatian kelompok

Munculnya kelompok informal di kelas atau

pengelompokan karena di sengaja oleh guru dalam kepentingan

pembelajaran membutuhkan kemampuan untuk mengatur dan

32Euis Karwati, Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 32
33Afriza, op. cit, h.18
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mengarahkan perilakunya, terutama ketika kelompok

perhatiannya harus terpusat pada tugas yang harus diselesaikan.

d) Memberikan petunjuk dengan kelas

Untuk mengarahkan kelompok ke dalam pusat perhatian

seperti dijelaskan sebelumnya, serta untuk memudahkan peserta

didik menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya, maka

tugas guru adalah menyampaikan setiap pelaksanaan tugas-

tugas tersebut sebagai petunjuk pelaksanaan yang harus

dilaksanakan peserta didik secara bertahap dan jelas.

e) Menegur

Permasalahan bisa terjadi dalam hubungan yang

terbangun, baik antar peserta didik, maupun antara guru dengan

peserta didik. Permasalahan dalam hubungan tersebut bisa

terjadi dalam konteks pembelajaran, sehingga guru sebagai

pemegang kendali kelas harus mampu memberikan teguran

yang sesuai dengan beban permasalahan yang terjadi serta

menyesuaikan dengan tugas dan perkembangan pesera didik.

f) Memberikan Penguatan

Penguatan merupakan upaya yang diarahkan guru agar

prestasi dan perilaku yang baik dapat dipertahankan oleh peserta

didik atau bahkan mungkin ditingkatkan dan dapat ditularkan

kepada peserta didik lainnya.

2) Keterampilan Pengendalian Kondisi Belajar
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a) Memodifikasi Tingkah Laku

Modifikasi tingkah laku adalah menyesuaikan bentuk-

bentuk tingkah laku kedalam tuntutan kegiatan pembelajaraan

sehingga tidak muncul prototype pada peserta didik tentang

peniruan perilaku yang kurang baik.

b) Pengelolaan Kelompok

Kelompok belajar dikelas merupakan bagian dari

pencapaian tujuan pembelajaran dan strategi yang diterpakan

oleh guru. Untuk kelancaran pembalajaran dan pencapaian

tujuan pembelajaran, maka kelompok yang ada di kelas itu

harus di kelola dengan baik oleh guru.

c) Menemukan dan Memecahkan Tingkah Laku yang

Menimbulkan Masalah.

Permasalahan memiliki sifat akan selalu ada dan

memberikan efek berkelanjutan, oleh karena itu permasalahan

akan muncul di dalam kelas, yang berkaitan dengan interaksi

dan akan di ikuti oleh dampak pengiring yang besar bila tidak

diselesaikan secepatnya.34

d. Faktor faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas

1) faktor kurikulum

2) Faktor gedung dan sarana kelas

3) Faktor guru atau pengajar

34Euis Karwati, Donni Juni Priansa, op. cit, h. 34-35
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4) Faktor murid

5) Faktor dinamika kelas

6) Faktor lingkungan

7) Komponen-komponen pembelajaran.35

e. Pengelolaan kelas yang efektif

Untuk membuat iklim kelas yang sehat dan efektif, ada beberapa

variabel masalah yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1) Bila situasi kelas memungkinkan anak-anak belajar secara

maksimal, fungsi kelompok harus diminimalkan.

2) Manajemen kelas harus memberi fasilitas untuk mengembangkan

kesatuan dan kerjasama

3) Anggota-anggota kelompok harus diberi kesempatan berpartisipasi

dalam pengambilan keputusan yang memberi efek pada hubungan

dan kondisi belajar/kerja.

4) Anggota-anggota kelompok harus dibimbing dalam menyelesaikan

ketegangan dan perasaan tertekan.

5) Perlu diciptakan persahabatan dan kepercayaan yang kuat antar

siswa.36

Jadi dapat disimpulkan bahwa Keharmonisan hubungan guru

dengan siswa mempunyai efek terhadap pengelolaan kelas. Guru yang

apatis terhadap siswa membuat siswa menjauhinya. Siswa lebih

banyak menolak kehadiran guru. Rasa benci yang tertanam di dalam

35Mudasir, op. cit, h. 158
36Syaiful Bahri Djamarah, Awan Zain, op. cit, h. 215
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diri siswa menyebabkan bahan pelajaran sukar diterima dengan baik.

Lain halnya dengan guru yang selalu memperhatikan siswa, selalu

terbuka, selalu tanggap terhadap keluhan siswa, selalu mau

mendengarkan saran dan kritikan dari siswa, dan sebagainya, adalah

guru yang disenangi oleh siswa. Siswa merasa bahwa dirinya adalah

bagian dari guru tersebut. Figur guru yang demikian biasanya akan

kurang menemui kesulitan dalam mengelola kelas.

2. Motivasi Belajar

a. Pengertian Motivasi

Motivasi berasal dari kata latin “movere” yang berarti

dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu

tindakan atau perbuatan. Kata “movere” dalam bahasa inggris, sering

disepadankan dengan “motivation” yang berarti pemberian motif, atau

hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan

dorongan.37

Sedangkan pengertian motivasi sendiri menurut para ahli dapat

dikemukakan di bawah ini, diantaranya adalah:

1) Sumadi Suryabrata

Motif adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong

individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna

mencapai sesuatu tujuan.38

37Euis Karwati, Donni Juni Priansa, op. cit, h. 165
38Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 70
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2) Sardiman

Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya yang mendorong

seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat juga diartikan

serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu,

sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia

tidak suka, maka akan berusaha meniadakan atau mengelakkan

perasaan tidak suka itu.39

3) Mc, Donald

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri pribadi

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi

untuk mencapai tujuan.40

4) S. Nasution

Motivasi adalah usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi

sehinggaanak itu mau dan ingin melakukan sesuatu.41

5) Martinis Yamin

Motivasi merupakan salah satu determinan penting dalam

belajar, para ahli sukar mendefinisikannya, akan tetapi motivasi

berhubungan dengan (1) arah perilaku; (2) kekuatan respon; (3)

39Sardiman A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rajawali Pers,
2011), h. 75

40Oemar Hamalik, op. cit, h. 158
41S. Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), Cet ke-2,

h.73
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ketahanan perilaku, atau beberapa lama seseorang itu terus

menerus berperilaku menurut cara tertentu.42

Dari beberapa pengertian tentang motivasi diatas dapat diambil

kesimpulan bahwa motivasi berarti dorongan yang timbul baik dari luar

maupun dari dalam diri seseorang untuk melakukan aktifitas dalam

mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan pengertian belajar secara sederhana didefenisikan

sebagai akivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk

mendapakan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan sebagai

hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. 43 Slameto

menyatakan bahwa belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh

individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru

secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri

dalam interaksi dengan lingkungannya.44

Dalam pengertian luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan

psiko-fsikis menuju perkembangan pribadi seutuhnya. Dalam arti

sempit belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu

pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya

kepribadian seutuhnya.45

42Martinis Yamin, Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP, (Jakarta : Gunung
Persada Press, 2008), h. 157

43Zalyana, AU, Psikologi Pembelajaran, (Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatera, 2014), h.
13

44Slameto, loc.cit
45Slameto, op.cit, h. 20
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Belajar juga mempunyai arti suatu proses perubahan di dalam

kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk

peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan

kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan

daya pikir.46

Dari defenisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa belajar

adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi di dalam diri

seseorang sebagai akibat latihan dan pengalaman yang dilaksanakan

seacara sadar sehingga menimbulkan pengetahuan dan keterampilan

serta tingkah laku yang lebih baik. Dengan demikian yang dimaksud

dengan motivasi belajar adalah daya penggerak yang timbul dari dalam

diri maupun dari luar diri seseorang yang menimbulkan dorongan untuk

belajar.

Adapun kajian Islam tentang motivasi juga dijelaskan Allah SWT

didalam Al-Quran, Dalam Firman-Nya surah Ar-Rum: 30

                      
        

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama
Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan
manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah
Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahui. (QS. Ar-Rum: 30)47

46Thursan Hakim, Belajar Secara Efektif, (Jakarta: Puspa Swara, 2001), Cet ke-2, h. 1
47 Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta:

Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 407
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Ayat di atas menjelaskan bahwa sejak diciptakan, manusia

memiliki sifat bawaan (potensi dasar) yang menjadi pendorong untuk

melakukan berbagai macam perbuatan. Berkaitan dengan konsep ini,

maka berarti secara disadari atau tidak, dalam melakukan setiap

akifitasnya, manusia akan memiliki kekuatan penggerak atau disebut

juga dengan motivasi sebagai landasan ia melakukan perbuatan.

b. Macam- macam motivasi belajar

Motivasi dapat dibagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan

ekstrinsik.

1) Motivasi Instrinsik

Motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu

dirangsang dari luar. Karena dalam diri setiap individu sudah ada

dorongan untuk melakukan sesuatu.48 Jadi motivasi yang dimaksud

disini adalah motivasi yang berasal dari diri siswa atau dari dalam

yang timbulnya tanpa ada pengaruh dari luar, misalnya:

a) Keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu.

b) Memperoleh informasi dan pemahaman

c) Mengembangkan sikap untuk berhasil.49

2) Motivasi Ekstrinsik

Motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang

dari luar.50 Jadi motivasi ini disebabkan oleh faktor-faktor dari luar

situasi belajar yang meliputi ingin mendapatkan nilai bagus,

48Sardiman, op. cit, h. 89
49Oemar Hamalik, op. cit, h. 162
50Sardiman, op. cit, h. 90-91
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sehingga mendapatkan pujian dari teman, ingin mendapatkan

hadiah atau takut terkena hukuman.51

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar

Menurut Oemar Hamalik ada beberapa faktor yang

mempengaruhi motivasi baik motivasi intrinsik maupun motivasi

ekstrinsik diantaranya:

1) Tingkat kesadaran siswa akan kebutuhan yang mendorong tingkah

laku perbuatannya dan kesadaran atas tujuan yang hendak dicapai.

2) Sikap guru terhadap kelas, guru yang bersikap bijak dan selalu

merangsang siswa untuk berbuat kearah suatu tujuan yang jelas dan

bermakna bagi kelas.

3) Pengaruh kelompok siswa, bila pengaruh kelompok terlalu kuat

maka motivasinya lebih cenderung ke sifat ekstrinsik.

4) Suasana kelas juga berpengaruh terhadap munculnya sifat tertentu

pada motivasi belajar siswa.52

3. Hubungan Keterampilan Guru dalam Pengelolaan Kelas dengan

Motivasi Belajar Siswa

Wiani (2013:77) mengatakan bahwa, “guru sebagai seorang

pengelola kelas harus mampu membangkitkan motivasi belajar siswa,

dengan begitu proses pembelajaran akan berlangsung dengan efektif

dan efisien. Salah satu tugas guru adalah menjadi seorang pengelola

51Oemar Hamalik, Kurikulum Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 113
52Oemar Hamalik, loc.cit, h. 158
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kelas dan dengan pengelolaan kelas yang baik akan mampu

membangkitkan motivasi belajar siswanya.

Untuk mencapai suasana kelas yang kondusif penting bagi guru

untuk selalu meningkatkan keterampilannya serta kreativitasnya.

Ketika keterampilan guru mampu membangkitkan ketertarikan dan

semangat siswa untuk mengikuti pelajaran maka motivasi belajar siswa

pun akan muncul. Yang berarti keterampilan guru menentukan apakah

pembelajaran di kelas berjalan dengan efektif atau sebaliknya. Oleh

karena itu, penting bagi guru untuk mengetahui dan memahami cara

mengelola kelas dengan baik.53

B. Penelitian yang Relevan

1. Wuji dara, (2015) Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN SUSKA)

dengan judul: Hubungan antara Interaksi Belajar Mengajar Guru dengan

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di

SMP Negeri 3 Tualang Kabupaten Siak.Didalam penelitian ini

mengatakan bahwa: 1) interaksi belajar mengajar guru PAI di SMP Negeri

3 Tualang kab. Siak tergolong “sangat baik” dengan presentase 87,29

persen, 2) motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI tergolong

“sangat tinggi” dengan presentase  88,17 persen, 3) ada hubungan yang

signifikan antara interaksi belajar mengajar guru dengan motivasi belajar

siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 3 Tualang kab. Siak.

53Jurnal Rini Endah Sugiharti, Hubungan Keterampilan Guru Dalam Mengelola Kelas
Dengan Motivasi Belajar Siswa, PAEDAGOGIK Vol. II, No.2, September  2014
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2. Murtini, (2014) Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN SUSKA)

dengan judul: Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Motivasi Belajar

Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri

12 Pekanbaru. Didalam penelitian ini mengatakan bahwa: 1) pengelolaan

kelas yang dilakukan guru ekonomi ialah sebesar 79,8% atau dalam

kategori baik. 2) Motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi ialah

sebesar 73,1% atau dalam kategori baik. 3) Terdapat pengaruh yang

signifikan antara pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar siswa pada

mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas 12 Pekanbaru.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk

memberi batasan terhadap konsep-konsep teoritis agar jelas dan terarah, dan

untuk memudahkan penulis mengumpulkan data di lapangan. Penelitian ini

terdiri dari dua variabel. Adapun yang menjadi variabel (X) adalah

Pengelolaan Kelas dan variabel (Y) Motivasi Belajar Siswa.

Indikator-indikator variabel X (Pengelolaan kelas), yaitu:

1. Guru menata tempta duduk siswa

2. Guru menggunakan media dalam belajar

3. Guru memberikan penghargaan kepada siswa

4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya

5. Guru menegur perilaku buruk siswa yang kurang baik

6. Guru membina hubungan baik dengan siswa



28

7. Guru mengecek kehadiran siswa

Indikator-Indikator variabel Y (Motivasi belajar siswa)

1. Siswa tekun dalam menghadapi tugas

2. Siswa lebih sering bekerja mandiri

3. Siswa senang mencari dan memecahkan soal-soal

4. Siswa ulet dalam menghadapi kesulitan

5. Siswa dapat mempertahankan pendapatnya

6. Siswa yang tertarik dengan cara guru mengajar

7. Siswa dapat termotivasi dari lingkungan tempat tinggalnya yang

baik

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Hipotesis

a. Ha : Ada hubungan yang signifikan antara keterampilan guru dalam

pengelolaan kelas dengan motivasi belajar siswa

b. Ho : Tidak Ada hubungan yang signifikan antara keterampilan guru

dalam pengelolaan kelas dengan motivasi belajar siswa


