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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kerangka Teoretis 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan sebagai landasan dalam 

penelitian ini. Maka diperlakukan kerangka teoritis yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

1. Pengelolaan Kelas 

a) Pengertian Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan diartikan dalam rangka pencapian tujuan kegiatan-

kegiatan orang lain.
15

 Sedangkan kelas menurut Oemar Hamalik adalah 

suatu kelompok yang melakukan kegiatan belajar bersama, yang dapat 

pengajaran dari guru.
16

 Jadi pengelolaan kelas merupakan suatu usaha 

guru dalam mengelola kelas agar aktivitas belajar agar kegiatan belajar 

mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan. 

Pengelolaan kelas adalah “ kegiatan guru dikelas yang 

menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya 

proses belajar “.
17

 

                                                             
15

 Mudasir, Op. Cit, h. 01 
16

  Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zein, Strategi Belajar Mengajar,( Bandung: 

Rineka Cipta ), 2010,  h. 175 
17

 Tim Dosen Administrasi Pendidikan, Op. Cit, h. 107  
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Guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang 

memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui 

pengelolaan kelas yang baik guru dapat menjaga kelas agar tetap 

kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh siswa.
18

 

b) Komponen pengelolaan kelas 

Keterampilan guru dalam mengelola kelas lebih lanjut dalam 

karya E.Mulyasa dengan bukunya yang berjudul “ Menjadi Guru 

Profesional “ memiliki komponen sebagai berikut:
19

 

1) Penciptaan dan pemeliharan iklim yang optimal, antara lain: 

a) Menunjukan sikap tanggap dengan cara memandang secara 

seksama,memberikan pernyataan dan memberi reaksi terhadap 

gangguan di kelas. 

b) Membagi perhatian secara visual dan verbal 

c) Memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan 

peserta didik dalam pembelajaran 

d) Memberi petunjuk yang jelas 

e) Memberi teguran yang bijaksana 

f) Memberikan penguatan ketika diperlukan. 

2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi 

belajar yang optimal. 

a) Modifikasi prilaku 

(1) Mengajarkan prilaku baru dengan contoh dan 

pembiasaan. 

(2) Meningkatkan prilaku yang baik melalui penguatan. 

(3) Mengurangi prilaku buruk dengan hukuman. 

                                                             
18

  Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, ( 

Jakarta: Kencana ), 2006, h. 24   
19

 Mulyasa. Menjadi Guru Profesional,( Bandung: Remaja Rosda Karya ), 2007, h. 91  
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b) Pengelolaan kelompok 

(1) Peningkatan kerja sama dan keterlibatan. 

(2) Menangani konflik dan memperkecil masalah. 

c) Menemukan dan mengatasi prilaku yang menimbulkan 

masalah 

(1) Pengabaian yang direncanakan 

(2) Campur tangan dengan isyarat 

(3) Mengawasi dengan ketat 

(4) Mengakui perasaan perasaan negatif peserta didik 

(5) Mendorong peserta didik untuk mengungkpakan 

perasaanya 

(6) Menjauhkan benda-benda yang dapat mengganggu 

kosentrasi 

(7) Menyusun kembali program belajar 

(8) Menghilangkanketegangan dan humor 

(9) Mengekang secara fisik. 

c) Prinsip-prinsip Pengelolaan Kelas 

1) Kehangatan dan keantusiasan 

2) Tantangan 

3) Bervariasi 

4) Luwes 

5) Penekanan pada hal-hal positif 

6) Penekanan disiplin diri.
20

 

 

 

                                                             
20

 Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zein, Op.Cit, h. 185 
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c) Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Kelas 

Dalam Karya Ahmad Rohani dengan bukunya yang berjudul “ 

Pengelolaan Pengajaran “ menyatakan bahwa untuk mewujudkan 

pengelolaan kelas yang baik, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhinya antara lain: 

1) Kondisi Fisik 

Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh 

penting terhadap hasil pembelajaran. Lingkungan fisik yang 

menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung 

meningkatnya intensitas proses pembelajaran dan mempunyai 

pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran. 

Lingkungan fisik yang dimaksud adalah: 

a) Ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Ruangan tempat belajar harus memungkinkan semua 

bergerak leluasa tidak berdesak-desakkan dan tidak saling 

mengganggu antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya 

pada saat melakukan aktivitas bealajar. 

b) Pengaturan tempat duduk. 

Dalam mengatur tempat duduk yang penting adalah 

memungkinkan terjadinya tatap muka, dimana dengan demikian 

guru sekaligus dapat mengontrol tingkah laku peserta didik. 

Pengaturan tempat duduk akan mempengaruhi kelancaran 

pengaturan proses belajar mengajar. 

Beberapa pengaturan tempat duduk dapat: 

1. Berbaris berjajar 

2. Pengelompokan yang terdiri atas 8 sampai 10 orang 

3. Setengah lingkaran seperti dalam teater dimana disamping 

guru bisa langsung bertatap muka dengan peserta didik juga 

mudah bergerak untuk segera memberi bantuan kepada 

peserta didik. 

4. Berbentuk lingkaran 

5. Individual yang biasanya terlihat diruang baca, 

diperpustakaan atau diruang praktek laboratorium. 

c) Ventilasi dan pengaturan cahaya.  
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Ventilasi harus cukup menjamin kesehatan peserta didik, 

jendela harus cukup besarsehingga memungkinkan panas cahaya 

matahari masuk, udara sehat dengan ventilasi yang baik, 

sehingga semua peserta didik dalam kelas dapat menghirup 

udara segar yang cukup mengandung 02 peserta didik harus 

dapat melihat tulisan dnegan jelas, tulisan dipapan, buku bacaan, 

dan sebagainya. 

d) Pengaturan penyimpanan barang.  

Barang-barang hendaknya disimpan pada tempat khusus 

yang mudah dicapai kalau segera diperlukan dan akan 

dipergunakan bagi kpeentingan kegiatan belajar. 

2) Kondisi Sosio-Emosional 

Kondisi Sosio-Emosional tersebut meliputi: 

a) Tipe kepemimpinan 

Peranan guru, tipe kepemimpinan guru atau administrator 

guru akan mewarnai suasana emosional didalam kelas. Tipe 

kepemimpinan guru yang lebih menekankan kepada sikap 

demokratis lebih memungkinkan terbinanya sikap persahabatan 

guru dan peserta didik dengan dasar saling memahami dan 

saling mempercayai. 

b) Sikap guru 

Sikap guru dalam menghadapi peserta didik yang 

melanggar peraturan sekolah hendaknya tetap sabar, dan tetap 

bersahabat dengan suatu keyakinan bahwa tingkah laku peserta 

didik akan dapat diperbaiki. 

c) Suara guru 

Suara guru yang melengking tinggi atau senantiasa tinggi 

atau demikian rendah sehingga tidak terdengar oleh peserta 

didik secara jelas dari jarak yang agak jauh akan membosankan 

dan pelajaran tidak akan diperhatikan. Suara yang relatif rendah 

tetapi cukup jelas dnegan volume suara yang penuh 

kedengarannya rileks akan mendorong peserta didikuntuk lebih 

berani untuk mengajukan pertanyaan dan sebagainya. Tekanan 

suara hendaknya bervariasi sehingga tidak membosankan 

peserta didik yang mendengarnya.  

d) Pembinaan hubungan baik 
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Sekali lagi ditekankan bahwa pembianaan hubungan baik 

dengan peserta didik dalam masalah pengelolaan sangat 

penting.  

3) Kondisi Organisasional.  

a) Penggantian pelajaran 

Untuk beberapa pelajaran mungkin ada baiknya peserta 

didik tetap barada dalam satu ruangan dan guru yang datang. 

Akan tetapi untuk pelajaran-pelajaran tertentu seperti, bekerja 

dilaboratorium, olah raga, kesenian, menggambar, dan 

sebagainya, peserta didik diharuskan pindah ruangan. Hal rutin 

semacam ini hendaknya diatur secara tertib.  

b) Guru yang berhalangan hadir 

Jika suatu saat seorang guru berhalangan hadir oleh satu 

atau lain hal maka peserta didik sudah tahu cara mengatasinya. 

Mislanya peserta didik disuruh tetap berada diruangan kelas 

dengan tenang untuk menunggu guru yang bersangkutan 

selama 10 menit. Bila setelah waktu sepuluh menit guru yang 

mendapat giliran juga belum datang, ketua diwajibkan lapor 

kepada guru piket dan guru piketlah yang akan mengambil 

inisiatif untuk mengatasi kekosongan guru tersebut. 

c) Masalah antar peserta didik 

Jika terjadi masalah antar peserta didik yang tidak 

diselesaikan antar mereka, ketua dapat melapor kepda wali 

kelas untuk bersama-sama dipecahkan dan diatasi.  

d) Upacara bendera 

Dalam upacara bendera harus sudah ditetapkan giliran 

yang memimpin upacara baik dari pihak guru maupun pihak 

peserta didik. Sehingga semua sivitas tahu persis jam berapa 

mereka harus mula, jenis pakaian apa yang harus dikenakan, 

apakah ada pengumuman sekolah, siapa yang harus 

memberikan nasehat, pengarahan, dan sebagainya. 

e) Kegiatan lainnya 

Demikian dengan kegiatan lainnya yang merupakan 

kegiatan rutin seperti prosedur penyampaian informasi dari 

sekolah kepada guru, dan peserta didik penyampaian peraturan 
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sekolah yang baru, hari libur, kematian anggota sivitas, dan 

sebagainya harus diatur secara jelas. 
21

 

Sedangkan dalam karya Mudasir dengan bukunya yang berjudul “ 

Manajemen Kelas “ menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengelolaan kelas sebagai berikut: 

1) Faktor kurikulum 

Kurikulum kaitannya dengan pengelolaan kelas yaitu 

haruslah dirancang sebagai jumlah pengalaman dukatif yang 

menjadi tanggung jawab sekolah dalam membantu anak-anak didik 

mencapai tujuan pendidikannya, yang diselenggarakan secara 

berencana dan terarah, karena kegiatan kelas bukan sekedar 

dipusatkan pada penyampaian sejumlah materi pelajaran atau 

pengetahuan, tetapi juga memperhatikan aspek pembentukan 

pribadi, baik sebagai makhluk individual dan makhluk sosial 

maupun sebagi makhluk yang bermoral. 

2) Faktor gedung dan sarana kelas 

Perencanaan dalam membangun sebuah gedung untuk sebuah 

sekolah berkenaan dengan jumlah dan luas setiap ruangan, letak 

dan dekorasinya yang harus disesuaikan dengan kurikulum yang 

dipergunakan. Akan tetapi karena kurikulum selalu dapat berubah. 

Sedang ruangan atau gedung bersifat permanen, maka diperlukan 

kreativitas dalam mengatur pendayagunaan ruang atau gedung 

                                                             
21

  Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, (  Jakarta: Rineka Cipta ), 2010, h. 127 
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yang bersedia berdasarkan kurikulum yang dipergunakan. Dalam 

konteks ini kepandaian guru dalam pengelolaan kelas sangat 

dibutuhkan.  

3) Faktor guru atau pengajar 

Hadari Nawawi yang dikutip Mudasir dalam bukunya yang 

berjudul “ Manajemen Kelas “ menyatakan guru adalah “ orang 

yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang 

bertanggung jawab dalam membantu dalam mencapai kedewasaan 

masing-masing “. Guru dalam pengertian tersebut bukan sekedar 

berdiri didepan kelas untuk menyampaikan materi atau 

pengetahuan tertentu, akan tetapi dalam keanggotaan masyarakat 

yang harus aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam 

mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk menjadi anggota 

masyarakat sebagai orang dewasa. Guru juga harus bisa 

menciptakan suasana dalam kelas agar terjadi interaksi 

pembelajaran yang dapat memotivasi sesuai untuk belajar dengan 

baik dan sungguh-sungguh. Dengan demikian pada dasarnya 

peranan guru sebagai pengelola kelas dapat dibagi kedalam empat 

bagian, yaitu; 

1. Merencanakan 

2. Mengorganisasikan 

3. Memimpin 

4. Mengawasi. 
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4) Faktor Murid 

Murid sebagai unsur kelas memiliki perasaan kebersamaan  

merupakan kondisi yang snagat penting artinya bagi terciptanya 

kelas yang dinamis. Oleh kerena itu, setiap murid harus memiliki 

perasaan diterima terhadap kelasnya agar mampu ikut serta dalam 

kegiatan kelas. 

5) Faktor Dinamika kelas 

Kelas adalah kelompok sosial yang dinamis yang harus 

diperhatikan oleh setiap wali atau guru kelas untuk kepentingan 

murid dalam proses kependidikannya. Dinamika kelas pada 

dasarnya berarti kondisi kelas yang diliputi dorongan untuk aktif 

secara terarah yang dikembangkan melalui kreatifitas dan inisiatif 

murid sebagai suatu kelompok, untuk itu setiap wali kelas harus 

berusaha menyalurkan berbagai saran, pendapat, dan sebagainya 

yang dimiliki murid menjadi kegiatan-kegiatan yang berguna.  

6) Faktor Lingkungan 

Lingkungan ini meliputi dua faktor yaitu situasi fisik yang 

ada didalam kelas maupun situasi fisik diluar tempat 

berlangsungnya proses pembelajaran. Berdasarkan berbagai macam 

perubahan yang terjadi, yang dsebabkan oleh kedua faktor tersebut 

sepatutnya dapat terbaca oleh guru, sehingga guru dapat 

menyesuaikan pola interaksinya dengan siswa sesuai dengan situasi 

yang dihadapinya. 
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7) Komponen-komponen pembelajar 

a. Tujuan 

Yaitu suatu cara yang diinginkan untuk dicapai dalam 

pelaksanaan suatu kegiatan. 

b. Bahan pelajaran 

Yaitu substansi yang akan disampaikan dalam proses 

pembelajar. 

c. Metode 

Yaitu suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

d. Alat 

Yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka 

mencapai tujuan. 

e. Sumber pelajaran 

Yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagi tempat 

dimana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar 

seseorang. 

f. Evaluasi 

Yaitu suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai 

dari sesuatu.
22

 

                                                             
22

Mudasir, Op.Cit, h. 159  
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2. Motivasi belajar  

a. Pengertian Motivasi belajar 

Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang, agar mau bekerja sama, bekerja efektif dan 

terintegrasi dengan segala daya upayanya.
23

 Robert Heller yang dikutip 

Wibowo didalam buku “ Perilaku dalam Organisasi” mengemukakan 

Motivasi merupakan “ keinginan untuk bertindak. Setiap orang dapat 

termotivasi oleh beberapa kekuatan yang berbeda “.
24

  

Tujuan motivasi bagi seorang guru adalah untuk menggerakkan 

atau memacu para siswa atau timbul keinginan dan kemauannya untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya sehingga tercapai tujuan pendidikan 

sesuai dengan yang diharapkan dan diterapkan dalam kurikulum 

sekolah. 

Motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar 

terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau 

melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan.
25

 

Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

                                                             
23

 Malayu Hasibuan, Organisasi dan Motivasi, ( Bandung: Bumi Aksara ), 2005, h. 95  
24

 Wibowo, Perilaku dalam Organisasi, ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada ), 2014, h. 

109  
25

 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, ( Bandung: Pustaka Setia ), 2006, 

h. 281  
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keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya.
26

 

Motivasi dan belajar merupkan dua hal yang slaing 

mempengaruhi. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, 

berupa hasrat dan keinginan untuk berhasil dan dorongan kebutuhan 

belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya adanya 

penghargaan lingkungan belajar yang kondusif dan kegaiatan belajar 

yang menarik. 

b. Ciri-ciri Motivasi  

Dalam karya Sadirman dengan bukunya yang berjudul “ 

Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar “ menyatakan bahwa 

motivasi yang ada pada diri setiap orang memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Tekun menghadapi tugas ( dapat bekerja terus menerus dalam waktu 

yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai ) 

2. Ulet dalam menghadapi kesulitan ( tidak lekas putus asa ) 

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. 

4. Lebih senang bekerja sendiri. 

5. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin ( hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif ) 

6. Dapat mempertahankan pendapatnya ( kalau sudah yakin akan 

sesuatu ) 

7. Tidak mudah melepas hal yang sudah diyakini. 

8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
27

 

 

                                                             
26

 Tohirin,  Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, ( Jakarta: Rajawali Pres ), 

2006 , h. 80  
27

  Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, ( Jakarta: Rajawali Pers ), 2011, 

h. 83 
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Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang yang memiliki ciri-ciri 

motivasi diatas, orang tersebut akan memiliki motivasi yang cukup kuat 

dan ciri motivasi tersebut sangat penting dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

b. Fungsi Motivasi  

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 

motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan 

motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak 

dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 

kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatn-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut. 
28

 

 

c. Macam-macam Motivasi  

Dalam karya Engkoswara dengan bukunya yang berjudul “ 

Administrasi Pendidikan “ menyatakan bahwa macam-macam motivasi 

dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Motivasi Intrinsik 

Motivasi Intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan 

adanya faktor pendorong dari dalam diri individu. Individu yang 

melakukan kegiatan yang didorong oleh motivasi intrinsik, maka 

kegiantannya adalah untuk mencapai tujuan yang merupakan hasil 

kegiatan itu. 

2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi Ekstrinsik adalah materi yang keberadaannya disebabkan 

karena pengaruh rangsangan dari luar. Tipe motivasi ekstrinsik ini 

                                                             
28

 Ibid, h. 85 
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mempunyai tujuan utama individu dalam melakukan kegiatan untuk 

mencapai tujuan yang terletak diluar aktivitas belajar atau tujuan 

tidak terlibat dalam aktifitas belajar.
29

 

e.  Faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi Belajar  

Dalam karya Oemar Hamalik menyatakan bahwa 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 akan kebutuhan 

yang hendak dicapai. 

2. Sikap guru terhadap kelas, guru yang bersikap bijak an 

selalu merangsang siswa untuk berbuat ke arah suatu tujuan 

yang jelas dan bermakna bagi kelas. 

3. Pengaruh kelompok siswa, bila pengaruh kelompok etrlalu 

kuat maka motivasinya labih cenderung ke sifat ekstrinsik. 

4. Suasana kelas juga berpengaruh terhadap muncul sifat 

tertentu pada motivasi belajar siswa.
30

 

3. Pengaruh Pengelolaan Kelas terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Dalam proses belajar mengajar, motivasi sangat diperlukan sebab 

seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan 

mungkin melakukan aktivitas belajar. Maka motivasi intrinsik sangat 

penting dalam aktivitas belajar. Namun seseorang yang tidak mempunyai 

                                                             
29

 Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, ( Bandung: Alfabeta ), 2010 

, h. 213  
30

 Oemar Hamalik, Op.Cit, h. 113  



24 
 

 
 

keinginan untuk belajar, dorongan dari luar dirinya merupakan motivasi 

ekstrinsik yang diharapkan. 

Guru memegang posisi penting dalam memberikan dorongan dan 

harapan, seseorang dituntut mampu mengelola kelas belajar mengajar 

yang memberikan rangsangan kepada siswa sehingga mau belajar, sebab 

keterlibatan anak secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar sangat 

diperlukan agar belajar mengajar menjadi efektif dan dapat mencapai hasil 

yang diinginkan.  

Pengembangan variasi mengajar tentu tidak sembarangan, tetapi 

ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu meningkatkan dan memelihara 

perhatian anak terhadap relevansi proses belajar mengajar, memberikan 

kesempatan kemungkinan berfungsinya motivasi, memberikan sikap 

positif terhadap guru dan sekolah, memberi kemungkinan pilihan dan 

fasilitas belajar individual, dan mendorong anak didik untuk belajar. 

Dalam karya Sadirman dengan 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.”
31

  

                                                             
31
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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 

kemampuannya.”
32

  Jadi, dapat dikatakan bahwa pengelolaan kelas dapat 

mempengaruhi motivasi belajar siswa didalam kelas. 

B. Penelitian Yang Relevan 

a. Erwiza, mahasiswi Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Suska Riau pada tahun 2016 meneliti dengan judul 

Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah  Darul Hikmah Pekanbaru. 

Berdasarkan analisis datanya dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi 

Pengelolaan Kelas Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran Ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan. 

Antara penelitian saya dan penelitian saudari Erwiza memiliki 

persamaan yaitu sama-sama meneliti masalah pengelolaan kelas, namun 

perbedaan nya adalah saudari Erwiza meneliti mengenai Pengelolaan 
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Kelas Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa, sedangkan penelitian saya 

mengenai pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI. 

b. Mike Dodik, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 2016 meneliti dengan judul Pengaruh 

Motivasi Belajar Terhadap Keaktifan Belajar Di Rumah Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Siswa Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 5 Pekanbaru. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara motivasi belajar siswa dengan 

keaktifan belajar di rumah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Hal ini terbukti dari hasil perhitungan dengan menggunakan product 

moment  dengan rata-rata 0,808.  

Antara penelitian saya dan penelitian saudara Mike Dodik 

memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti masalah motivasi belajar, 

namun perbedaan nya adalah saudari Mike Dodik meneliti mengenai 

Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Keaktifan Belajar Di Rumah Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Siswa Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 5 Pekanbaru, sedangkan penelitian saya mengenai 

pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI. 

c. Murtini, Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan judul 

penelitian Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Motivasi belajar            

Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Ekonomi di Sekolah Menengah 
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Atas Negeri 12 Pekanbaru . Hasil dari penelitian ini tergolong kurang baik  

dengan persentase 50,5% s. 

Antara penelitian saya dan penelitian saudari Murtini memiliki 

persamaan yaitu sama-sama meneliti masalah pengelolaan kelas dan 

Motivasi Belajar, namun perbedaan nya adalah saudari Murtini meneliti 

Pada Mata Pelajaran Pendidikan Ekonomi di SMA N 12 Pekanbaru, 

sedangkan penelitian saya Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMP IT Al-Fityah Pekanbaru. 

C. Konsep Operasional 

Konsep oprasional ini merupakan penjabaran dalam bentuk konkrit 

dari konsep teoritis agar mudah dipahami dan sebagai acuan dilapangan 

penelitian. Untuk memberikan batasan terhadap kerangka teoretis agar lebih 

mudah untuk dipahami dan dapat diukur, hal ini perlu untuk memudahkan 

penulis dalam penelitian untuk mengumpulkan data dilapangan. Adapun 

variabel yang akan dioperasionalkan adalah pengelolaan kelas ( variabel X ) 

dan motivasi belajar ( variabel Y ). 

a. Pengelolaan Kelas 

Secara operasional pengelolaan kelas oleh guru ditunjukkan oleh 

indikator-indikator berdasarkan teori Mulyasa sebagai berikut: 

a. Guru memperhatikan ruang belajar siswa 

b. Guru memberikan sikap tanggap terhadap perilaku buruk peserta didik 
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c. Guru menunjukkan sikap tanggap dengan cara memberi reaksi terhadap 

gangguan didalam kelas 

d. Guru memberikan teguran secara bijaksana 

e. Guru memberi penghargaan  

f. Guru menggunakan metode dan media yang bervariasi dalam 

pembelajaran 

g. Guru meningkatkan kerjasama siswa dalam pembelajaran 

h. Guru menjauhkan benda-benda yang dapat menggangu konsentrasi 

belajar siswa 

i. Guru mengajarkan perilaku baik kepada peserta didik dengan contoh 

dan pembiasaan 

j. Guru mengurangi perilaku buruk peserta didik dengan hukuman 

k.  Guru memberikan tugas 

l. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara 

mandiri. 

b. Motivasi Belajar ( Variabel Y ) 

Indikator motivasi belajar siswa diambil dari teori Sadirman 

sebagai berikut: 

  1. Siswa rajin dan cepat mengerjakan tugas 

2. Siswa menanyakan hal-hal yang belum mereka ketahui 

3. Siswa tidak cepat putus asa terhadap tugas yang belum diketahui 

4. Siswa tidak cepat puas terhadap prestasi yang diraihnya 
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5.Siswa senang mencari dan memecahkan masalah 

6. Siswa dapat mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru 

7. Siswa senang dengan tugas yang bersifat kreatif 

7. Siswa tepat waktu mengantarkan tugas yang diberikan guru 

8. Siswa dapat mempertahankan pendapatnya 

9. Siswa selalu yakin bahwa pendapatnya benar 

10. Siswa teliti dalam menjawab soal yang diberikan guru 

Pada penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan skala. Skala 

tersebut kemudian diberi skor berdasarkan model skala likert yang telah 

dimodifikasi. Adapun kategori jawaban untuk skala Pengelolaan kelas dan 

Motivasi Belajar siswa sebagai berikut. 

TABEL III.1 

PEMBERIAN SKOR PADA PILIHAN JAWABAN  

PENGELOLAAN KELAS DAN MOTIVASI  

BELAJAR SISWA 

No 

Pernyataan 

Jawaban Nilai 

1 SL 4 

2 SR 3 

3 KD 2 
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4 TP 1 

Keterangan: 

SL = Selalu 

SR =  Sering 

KD = Kadang-kadang 

TP =  Tidak pernah
33

 

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa: 

a.  Kemampuan guru dalam mengelola kelas berbeda-beda. 

b.  Motivasi belajar siswa di SMP IT Al-Fityah Pekanbaru berbeda-beda 

turut dipengaruhi oleh pengelolaan kelas dalam belajar. 

2. Hipotesis 

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengelolaan kelas terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fityah Pekanbaru. 

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengelolaan kelas 

terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Fityah 

Pekanbaru. 
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