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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seorang pengajar atau disebut guru dituntut harus memiliki berbagai 

keterampilan dalam mengajar didalam kelas, salah satu keterampilan yang 

harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan mengelola kelas. Guna 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa maka guru tersebut harus 

memiliki kemampuan dalam mengelola kelas sebaik mungkin. 

Adam dan Decey yang dikutip oleh Mudasir didalam buku “ 

Manajemen Kelas” mengemukakan bahwa salah satu peranan guru dalam 

proses pembelajaran adalah sebagai pengelola kelas.
1
 Kelas adalah 

“Kekuasaan terbesar guru. Maksudnya, entah ia seorang guru kelas atau guru 

mata pelajaran, ia mempunyai kekuasaan amat besar untuk mengelola 

kelasnya”. 
2
 

Pengelolaan kelas adalah “ kegiatan guru dikelas yang menciptakan 

dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar “.
3
 

Proses belajar merupakan proses 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 berasal dari luar diri       
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(ekstern).
4
 Salah satu yang mempengaruhi faktor belajar adalah motivasi. 

Menurut Surya Brata motivasi adalah kegiatan dalam pribadi orang yang 

mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna 

mencapai tujuan.
5
 

Motivasi ada kaitannya dengan kegiatan belajar, yang penting 

bagaimana menciptakan suatu kondisi atau suatu proses yang mengarahkan 

siswa itu untuk melakukan aktivitas belajar. Dalam hal ini sudah barang tentu 

peran guru sangat penting. Bagaimana guru melakukan usaha-usaha untuk 

dapat menumbuhkan dan memberikan motivasi agar anak didiknya 

melakukan aktivitas belajar dengan baik. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya yang berjudul “ Guru 

dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif ” menyatakan bahwa:  

Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa 

saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Adapun peranan guru tersebut 

adalah guru sebagai Korektor, Inspirator, Infomator, Organisator, Motivator, 

Inisiator, Fasilitator, Pembimbing, Demonstrator, Pengelola Kelas, Mediator, 

Supervisor, dan Evaluator. Dari beberapa peranan seorang guru, maka pada 

dasarnya seorang guru dituntut dapat mengelola kelas dengan baik, karena 

apabila kelas dikelola dengan baik akan menunjang jalannya interaksi 

edukatif. Jadi pengelolaan kelas adalah agar anak didik betah tinggal dikelas 

dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar didalamnya. 
6
  

Rendahnya motivasi belajar disebabnya oleh banyak faktor, salah satu 

faktor tersebut adalah rendahnya kemampuan guru dalam mengelola proses 
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belajar mengajar. Salah satu kemampuan tersebut adalah kemampuan 

mengelola kelas dan memanfaatkan kelas sebagai sarana pendukung kegiatan 

belajar mengajar. Harapan dari setiap guru adalah bagaimana cara yang 

dilakukan agar bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai oleh 

siswa secara menyeluruh. Dalam proses pembelajaran sudah tentu banyak 

kesulitan yang harus dihadapi, kesulitan-kesulitan itu terjadi karena peserta 

didik bukan hanya sebagai individu yang penuh dengan keunikan melainkan 

masing-masing dari mereka mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. 

Menurut Sadirman dalam bukunya yang berjudul “ Interaksi dan 

Motivasi Belajar Mengajar ” menyatakan bahwa:  

“ Mengajar merupakan aktivitas mengorganisasi lingkunagn sebaik-

baiknya dan menghubungkan nya dengan anak didik, sehingga akan terjadi 

proses pembelajaran didalamnya. 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 Sadirman diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk 

mencapai hasil belajar yang optimal, seorang guru itu hendaknya memiliki 

keterampilan mengajar yang cukup. Salah satu keterampilan mengajar yang 

harus dimiliki seorang guru adalah mengelola kelas. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Tim dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan 

Indonesia yang menyatakan bahwa: “ Pengelolaan kelas yang diarahkan 

untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan 

dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan 
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kemampuannya.”
8
  Jadi, dapat dikatakan bahwa pengelolaan kelas dapat 

mempengaruhi motivasi belajar siswa didalam kelas. 

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fityah merupakan salah 

satu lembaga sekolah yang berada di Pekanbaru dan salah satu sekolah yang 

memiliki guru yang cukup profesional. Meskipun pengelolaan kelas yang 

dilakukan oleh guru PAI dapat dikategorikan baik, dengan adanya gejala-

gejala sebagai berikut: 

1. Guru PAI memiliki sikap tanggap terhadap perilaku buruk siswa didalam 

kelas 

2. Guru PAI menjauhkan benda-benda yang dapat menggangu konsentrasi 

belajar peserta didik. 

3. Guru PAI memperhatikan ruang belajar peserta didik 

4. Guru PAI mengajarkan perilaku baik kepada peserta didik dengan contoh 

dan pembiasaan 

5. Guru PAI mengurangi perilaku buruk peserta didik dengan memberi 

hukuman 
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Adapun gejala-gejala Motivasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah 

Pertama Islam Terpadu Al-Fityah Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Masih ada sebagian siswa yang kurang tepat waktu dalam mengantarkan 

tugas yang diberikan. 

2. Masih ada sebagian siswa yang kurang memperhatikan ketika guru 

memberikan penjelasan atau pengarahan. 

3. Masih ada sebagian siswa yang kurang aktif bertanya terhadap materi 

pembelajaran. 

4. Masih ada sebagaian siswa yang kurang bersemangat dalam mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan. 

5. Masih ada sebagian siswa yang belum menunjukkan rasa ingin tahunya 

terhadap materi pembelajaran. 

Berdasarkan gejala diatas,  Penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul Pengaruh pengelolaan kelas terhadap motivasi 

belajar siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP IT 

Al-Fityah Pekanbaru. 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman pada penulisan ini, maka penulis 

perlu menjelaskan istilah yang terkait didalam penelitian ini antara lain:  

1. Pengaruh  
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Pengaruh adalah “ daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang/benda) 

yang ikut membentuk watak ”.
9
 Adapun pengaruh yang penulis maksud 

dalam penelitian ini adalah daya yang timbul dari pengelolaan kelas 

terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

2. Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “ managemen “ asal kata dari 

Bahasa Inggris. Pengelolaan dapat diartikan sebagai “ kemampuan atau 

keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian 

tujuan kegiatan-kegiatan orang lain “.
10

 Kelas adalah “ merujuk pada status 

atau posisi dan tempat atau wahana “.
11

 Sedangkan pengelolaan kelas 

adalah “ keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar 

yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi ganguan dalam proses 

interaksi edukatif “.
12

 Jadi, maksud dari pengelolaan kelas adalah agar 

anak didik betah tinggal dikelas dengan motivasi yang tinggi untuk 

senantiasa belajar didalamnya. 

3. Motivasi belajar 

Motivasi adalah suatu perubahan energi dari dalam diri( pribadi ) 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk 
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mencapai tujuan.
13

 Belajar adalah proses perubagan tingkah laku 

seseorang setelah emmperoleh informasi secara sengaja.
14

 Jadi motivasi 

belajar adalah suatu perubahan energi dari dalam diri untuk menambah 

pengetahuan guna meningkatkan keterampilan, memperbaiki sikap, dan 

memperkokoh kepribadian berkat pengalamn dan latihan. 

4. Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha bimbingan dan asuhan 

terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat 

memahami apa yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Bagaimanakah sistem pengelolaan kelas di SMP IT Al-Fityah 

Pekanbaru ? 

b. Apakah faktor yang mempengaruhi keberhasilan motivasi belajar 

siswa? 

c. Apakah Pengelolaan kelas dapat Motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP IT Al-Fityah Pekanbaru? 

2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang mengitari kajian ini  

dan agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi 

permasalahan yang akan diteliti hanya pada masalah pengelolaan kelas dan 

                                                             
13

 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, ( Jakarta: Bumi Aksara ), 2005 , h. 106  
14

 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, ( Jakarta: Bumi Aksara ), 2007 , 

h. 21 



8 
 

 
 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP IT Al-Fityah Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah, maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah Pengelolaan Kelas di SMP IT Al-Fityah Pekanbaru? 

2. Bagaimanakah Motivasi Belajar Siswa di SMP IT Al-Fityah Pekanbaru? 

3. Apakah ada Pengaruh yang signifikan Pengelolaan Kelas Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Di SMP IT Al-Fityah Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian   

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP IT Al-Fityah Pekanbaru. 

2.  Kegunaan penelitian 

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada 

program Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan Agama Islam 

fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan untuk 
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memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  dari Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoretis ( Ilmiah ) 

1) Memberikan penjelasan tentang pengelolaan kelas dan motivasi 

belajar siswa. 

2) Penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang 

melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 

3) Menjadi dasar bagi peneliti lain dalam pengembangan penelitian 

yang menggunakan variabel-variabel dalam penelitian ini baik secara 

keseluruhan maupun secara terpisah. 

 

b. Secara Praktis 

1) Memberikan masukan kepada pimpinan lembaga swasta dalam 

menerapkan pengelolaan kelas dan mengembangkan motivasi belajar 

siswa. 

2) Memberikan kontribusi bagi praktisi pendidikan dan masyarakat 

yang terkait dalam upaya mengelola sekolah dalam rangka 

kelancaran dan kesetiaan para pegawai dilembaga sekolah. 

3) Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi guru-guru dalam 

optimalisasi  kerja. 


