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ABSTRAK
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Dalam kegiatan pembelajaran guru selain sebagai pemimpin belajar sekaligus
berperan sebagai manajer kelas. Manajemen kelas diperlukan karena dari hari ke
hari perilaku dan perbuatan peserta didik berubah-ubah. Tujuan akhir dari
kegiatan manajemen kelas adalah menjadikan peserta didik dapat
mengembangkan disiplin pada diri sendiri sehingga tercipta iklim belajar yang
kondusif di dalam kelas. Selain pengelolaan kelas, faktor lain yang mempengaruhi
kedisiplinan siswa adalah motivasi belajar siswa. Hakikat dari motivasi belajar
adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar
untuk mengadakan perubahan tingkah laku, yang mana hal tersebut mempunyai
peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Di MI Kanzul Huda
Gundik Slahung tingkat pengelolaan kelas dan motivasi belajar siswa masih
belum maksimal. Hal ini kemudian menjadikan indikasi bahwa kedisiplinan siswa
di MI Kanzul Huda Gundik Slahung masih kurang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya pengaruh
pengelolaan kelas terhadap kedisiplinan siswa kelas IV MI Kanzul Huda Gundik
Slahung Ponorogo. (2) ada tidaknya pengaruh motivasi belajar terhadap
kedisiplinan siswa kelas IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo. (3) ada
tidaknya pengaruh pengelolaan kelas dan motivasi belajar terhadap kedisiplinan
siswa kelas IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo.
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif
jenis korelasional. Populasi berjumlah 23 yang kesemuanya dijadikan sampel.
Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Teknik pengumpulan
data menggunakan angket dan dokumentasi, sedangkan analisis data untuk
rumusan masalah satu dan dua menggunakan rumus regresi linier sederhana dan
untuk rumusan masalah yang ketiga menggunakan analisis regresi linier berganda.
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan
bahwa: (1) ada pengaruh yang signifikan antara pengeloaan kelas terhadap
kedisiplinan siswa sebesar 24,5% dan sisanya 75,5% dipengaruhi oleh variabel
lain. (2) ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap
kedisiplinan siswa sebesar 25,1% dan sisanya 74,9% dipengaruhi oleh variabel
lain. (3) ada pengaruh yang signifikan antara pengelolaan kelas dan motivasi
belajar terhadap kedisiplinan siswa sebesar 31,8% dan sisanya 68,2% dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak diteliti.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Pendidikan
merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi baik
melalui pendidikan formal atau informal. Setiap manusia tentunya
membutuhkan pendidikan sebagai

bekal

dan pengalaman dalam

mengarungi kehidupannya. Pengetahuan yang diperoleh ketika proses
pendidikan kemudian diterapkan dalam kehidupannya. Sekolah sebagai
lembaga yang menyelenggarakan pengajaran dan kesempatan belajar
tentunya harus memenuhi berbagi macam persyaratan antara lain: murid,
guru, program pendidikan, asrama, sarana, fasilitas dan lain-lain.1
Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem
pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian, sentral
utama dan pertama. Guru memegang peranan utama dalam sistem
pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di lembaga
sekolah. Tugas guru adalah sebagai leader dimana guru berupaya
memotivasi peserta didik serta menanamkan nilai-nilai kebaikan yang
1
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harus diyakini dan diaplikasikan oleh peserta didik. Sementara guru
sebagai manajer adalah bertugas untuk mengelola sarana di kelas,
mengelola potensi peserta didik serta menggunakan teknologi mengelola
kelas agar dapat melahirkan produktivitas kerja, efisiensi, tepat waktu dan
kualitas kegiatan belajar mengajar.2
Kelas merupakan wahana paling dominan bagi terselenggaranya
proses pembelajaran bagi anak-anak sekolah. Kedudukan “kelas” yang
begitu penting mengisyaratkan bahwa tenaga kependidikan yang
profesional yang dikehendaki, terutama guru, harus profesional dalam
mengelola

kelas

bagi

terselenggaranya

proses

pendidikan

dan

pembelajaran yang efektif dan efisien.3
Pengelolaan kelas yang baik akan melahirkan interaksi belajar
mengajar yang baik pula. Tujuan pembelajaran pun dapat dicapai tanpa
menemukan kendala. Namun pengelolaan kelas yang baik sangat jarang
dapat dipertahankan, disebabkan oleh suatu kondisi tertentu datang dengan
tiba-tiba. Dengan hadirnya kendala di kelas yang spontan biasanya
mengganggu, yang ditandai dengan pecahnya konsentrasi anak didik.
Dengan begitu, tugas guru adalah bagaimana supaya anak didik kembali
belajar dengan memperhatikan tugas belajar yang diberikan oleh guru. 4
Dalam kegiatan belajar mengajar, apabila ada seseorang siswa
tidak berbuat sesuatu seharusnya dikerjakan, maka perlu diselidiki sebab-
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sebabnya. Sebab-sebab itu biasanya bermacam-macam, mengkin tidak
senang, sakit, lapar, ada problem pribadi dan lain sebaginya. Hal ini berarti
terjadi perubahan energi pada anak sehingga tidak memiliki tujuan untuk
melakukan sesuatu atau kebutuhan belajar. Keadaan semacam ini, siswa
perlu diberikan dorongan atau rangsangan agar tumbuh motivasi pada
dirinya. Dengan adanya motivasi yang baik dalam belajar, maka seseorang
yang belajar dapat melahirkan prestasi yang baik pula. 5
Namun pada intinya bahwa motivasi merupakan kondisi psikologis
yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Dalam kegiatan belajar,
motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam
diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan
arah kegaiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Dalam
kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak
mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan
aktifitas belajar.6
Suatu 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
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yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar
mengajar yang efektif.7
Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dalam
kelompok kelas yang berupa lingkungan kelas yang baik, yang
memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuannya. Kemudian,
dengan pengelolaan kelas produknya harus sesuai dengan tujuan-tujuan
yang hendak dicapai. Guru waktu mengajar berusaha untuk menciptakan
suasana kelas yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan
mendorong minat belajar tinggi. Salah satu masalah dalam menciptakan
iklim belajar yang menyenangkan ialah masalah disiplin. Dalam konteks
ini disiplin diartikan ketaatan.8
Masalah disiplin kelas dan hubungannya dengan siswa merupakan
bagian yang paling menengangkan dalam mengajar. Banyak sekolah
merupakan sekolah-sekolah yang tidak mudah untuk menerapkan kontrol
kelas yang baik. Meskipun begitu, guru-guru perlu memperhatikan cara
terbaik untuk mengatasi sikap tidak layak dari siswa tersebut.9
Selain pengelolaan kelas, faktor lain yang mempengaruhi
kedisiplinan siswa adalah motivasi belajar siswa. Dalam menegakkan
disiplin, mungkin berawal dari motivasi ekstrinsik. Orang melakukan
sesuatu karena paksaan, pengaruh orang lain, atau karena keinginan
tertentu. Akan tetapi setelah berproses orang tersebut dapat saja berubah
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kerah motivasi intrinsik. Setelah merasakan bahwa dengan menerapkan
disiplin memiliki dampak positif bagi dirinya, kemudian orang tersebut
melakukan sesuatu dilandasi dengan kesadaran diri sendiri.10
Fokus utama manajemen kelas adalah menciptakan kondisi disiplin
siswa (student discipline) agar tetap pada relnya, kondusif bagi kegiatan
pembelajaran. Jadi, manajemen kelas berfokus pada penegakan disiplin
siswa. Keterampilam guru dalam pengorganisasian dan manejemen pada
intinya adalah bagaimana guru dapat mengorganisasikan dan mengelola
kelas secara efektif, dengan kriteria keberhasilan, antara lain diukur
dengan minimya perilaku menyimpang dari kalangan siswa. 11
Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan proses
panjang agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri
seorang anak. Oleh karena itu, penanaman disiplin harus dilakukan sejak
dini. Tujuannya adalah untuk mengarahkan anak agar mereka belajar
mengenai hal-hal yang baik yang merupakan persiapan bagi masa dewasa.
Jika sejak dini sudah ditanamkan disiplin, mereka akan menjadikannya
sebagai kebiasaan dan bagian dari dirinya.12
Guru sebagai seorang manajer kelas harus mampu membangkitkan
motivasi belajar peserta didiknya. Dengan demikian, peserta didik mau
dan mampu belajar karena kegiatan belajar-mengajar pada dasarnya adalah
upaya guru untuk menjadikan peserta didik mau dan mampu untuk belajar.
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Sikap hangat dan antusiasme seorang guru sebagai manajer kelas dalam
mengajar merupakan faktor yang penting untuk menumbuhkan semangat
belajar maupun motivasi belajar peserta didik di dalam kelas.13
Dalam praksis manajemen kelas, cara untuk membangun disiplin
siswa yang baik adalah dengan mengembangkan kesadaran akan
pentingnya disiplin. Sedangkan cara untuk memotivasi siswa untuk belajar
adalah guru harus mampu memotivasi dan menumbuhkan gairah belajar
siswa. Siswa harus dirangsang untuk sadar belajar atau mengetahui
bagaimana belajar tentang cara belajar. Hal ini menjadi sangat penting
karena motivasi internal siswa untuk belajar jauh lebih baik daripada
belajar dalam suasana keterpaksaan.14
Tujuan akhir dari kegiatan manajemen kelas adalah menjadikan
peserta didik dapat mengembangkan disiplin pada diri sendiri sehingga
tercipta iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Itulah sebabnya guru
diharapkan dapat memotivasi peserta didiknya untuk melaksanakan
disiplin diri dan menjadi teladan dalam pengendalian diri serta
pelaksanaan tanggung jawab. 15
Dari berbagai masalah dan teori yang peneliti temui seperti yang
diuraikan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya disiplin belajar
pada siswa, disebabkan karena banyaknya faktor diantaranya kurangnya
pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru,dan motivasi belajar yang
rendah.
13
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Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal
16 Desember 2017 di MI Kanzul Huda Gundik Salahung Ponorogo,
peneliti menemukan adanya tingkat kedisiplinan siswa masih kurang, hal
tersebut terlihat ketika dalam proses belajar mengajar ada siswa yang
ramai sendiri, konsentrasi pada pelajaran yang tidak terarah, mengerjakan
tugas pelajaran yang lain, kurang minat terhadap mata pelajaran,
partisipasi siswa dalam pelajaran kurang, dan ada yang asyik dengan
kegiatannya sendiri. Ada pula yang mendengarkan dan menulis materi
yang telah dituliskan di papan tulis, ada yang keluar kelas, berlarian di
dalam kelas, bernyanyi dan memukul-mukul meja, ada yang bertengkar,
mengantuk dan mengganggu teman lainya.16
Berangkat dari latar belakang masalah tersebut,peneliti ingin
mengetahui seberapa besar pengaruh pengelolaan kelas dan motivasi
belajar terhadap kedisiplinan siswa kelas IV. Maka untuk menjawab
masalah di atas peneliti mengambil judul “ Pengaruh Pengelolaan Kelas
dan Motivasi Belajar terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas IV MI
Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo”.
B. Batasan Masalah
Agar permasalahan dalam skripsi ini tidak melebar, dan karena
adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga maka penelitian ini dibatasi pada
permasalahan yang ada, yaitu berkaitan dengan pengelolaan kelas,
motivasi belajar, serta kedisiplinan siswa. Ketiga variabel tersebut akan
16
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dicari deskripsinya masing-masing, dan setelah itu dicari pengaruh di
antara variabel-variabel tersebut. Pengaruh variabel yang dimaksud adalah
pengaruh variabel X1 dengan Y, X2 dengan Y, dan pengaruh X1 dan X2
dengan Y.
C. Rumusan Masalah
Berangkat dari batasan masalah di atas maka rumusan masalahnya
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengaruh pengelolaan kelas terhadap kedisiplinan
siswa kelas IV di MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo tahun
ajaran 2017/2018 ?
2. Bagaimanakah pengaruh motivasi belajar terhadap kedisiplinan siswa
kelas IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo tahun ajaran
2017/2018 ?
3. Bagaimanakah pengaruh pengelolaan kelas dan motivasi belajar
terhadap kedisiplinan siswa kelas IV MI Kanzul Huda Gundik
Slahung Ponorogo tahun ajaran 2017/2018?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka selanjutnya
peneliti merumuskan tujuan penelitian yaitu :
1. Untuk

mengetahui

pengaruh

pengelolaan

kelas

terhadap

kedisiplinan siswa kelas IV di MI Kanzul Huda Gundik Slahung
Ponorogo tahun ajaran 2017/2018.

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap kedisiplinan
siswa kelas IV di MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo
tahun ajaran 2017/2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan kelas dan motivasi
belajar terhadap kedisiplinan siswa kelas IV di MI Kanzul Huda
Gundik Slahung Ponorogo tahun ajaran 2017/2018.
E. Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas penelitian ini
diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :
1. Secara Teoritis
Dalam penelitian ini dapat menguji teori tentang ada maupun
tidaknya pengaruh pengelolaan kelas dan motivasi belajar terhadap
kedisiplinan siswa dan diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran keilmuan tentang pengelolaan kelas dan motivasi belajar
terhadap kedisiplinan siswa tersebut.
2. Secara Praktis
a. Bagi Peneliti
Dengan hasil pembelajaran ini diharapkan dapat dijadikan
kajian dan penunjang dalam pembelajaran pengetahuan penelitian
yang berkaitan dengan topik tersebut serta untuk meningkatkan
kualitas diri sebagai calon pendidik yang profesional.

b. Bagi Lembaga
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga tersebut dalam
mengambil langkah, baik itu sikap atau tindakan untuk
meningkatkan kompetisi guru dan hasil belajar siswa.
c. Bagi Siswa
Dengan hasil penelitian ini diharapkan siswa akan
senantiasa meningkatkan kedisiplinan siswa sesuai dengan tujuan
yang hendak dicapai.
d. Bagi Pengajar
Dengan hasil penelitian ini diharapkan guru dapat
meningkatkan kedisplinan siswa di sekolah. Sehingga kegiatan
pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
e. Bagi Ilmu Pengetahuan
Untuk menambah khazanah keilmuan bagi penelitian dalam
dunia pendidikan.
F. Sistematika Pembahasan
Untuk memperoleh gambaran pemahaman skripsi ini, penulis
menyusun lima bab yang tertera sebagai berikut:
Bab pertama pendahuluan: berisi tentang latar belakang masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat
penelitian. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti
dalam memaparkan data.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori tentang pengelolaan kelas,
motivasi belajar dan kedisiplinan siswa, telaah hasil penelitian terdahulu
serta kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis.
Bab Ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi
rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data,
teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab Keempat, berisi temuan dan hasil penelitian yang meliputi
gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan
hipotesis) serta pembahasan dan interpretasi.
Bab Kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang
berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN
TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
A. Landasan Teori
1. Pengelolaan Kelas
a. Pengertian Pengelolaan Kelas
Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan
dan kelas. Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah “kelola”,
ditambah awal “pe” dan akhiran “an”. Istilah lain dari kata
pengelolaan adalah “manajemen’. Manajemen adalah kata yang
aslinya dari bahasa Inggris, yaitu “management”, yang berarti
ketatatlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Menurut Suharsimi
Arikunto yang dikutip oleh Syaiful Bahri Djamarah, manajemen
atau pengelolaan kelas adalah pengadministrasian, pengaturan atau
penataan suatu kegiatan.17
Sedangkan menurut Omar Hamalik yang dikutip oleh
Syaiful Bahri Djamarah, kelas adalah suatu kelompok orang yang
melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat pengajaran
dari guru.18
Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang disengaja
dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran. Kegiatan manajemen
17
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atau pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru
atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa
pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal
untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah
sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara
efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan
dengan kurikulum dan perkembangan murid.19
Secara tradisional, pengelolaan kelas didefinisikan sebagai
setiap usaha guru untuk mempertahankan disiplin atau ketertiban
kelas. Konsepsi ini dibangun atas dasar asumsi bahwa kelas yang
disiplin, tempat anak didik, masuk tepat waktu, duduk pada tempat
yang ditentukan, patuh secara penuh terhadap guru, tidak melirik
ke kiri dan ke kanan secara “liar”, menerima kehadiran guru secara
manut, tidak ada suara berisk, dan lain-lain merupakan faktor
untuk menyukseskan kegiatan pembelajaran.20
Keterampilan mengelola kelas, merupakan kemampuan
guru dalam mewujudkan dan mepertahankan suasana belajar
mengajar yang optimal. Kemampuan ini erat kaitannya dengan
kemampuan

guru

untuk

menciptakan

kondisi

yang

menguntungkan, menyenangkan peserta didik dan penciptaan
disiplin belajar secara sehat.21
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Manajemen kelas sangatlah penting, karena di samping
bersifat ilmu pengetahuan, manajemen juga merupakan seni dan
keahlian guru dalam mengelola dan memecahkan berbagai
persoalan yang muncul dan dihadapi di kelas.22
b. Tujuan Pengelolaan Kelas
Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung
dalam tujuan pendidikan. Secara umum tujuan pengelolaan kelas
adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar
siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam
kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar
dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan
kepuasan, suasana disiplin, perekembangan intelektual, emosional
dan sikap serta apresiasi pada siswa.23
Sementara secara khusus tujuan dari manajemen kelas
sebagai berikut:
1) Memudahkan kegiatan belajar bagi peserta didik.
2) Mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya
interaksi belajar bagi peserta didik.
3) Mengatur berbagai penggunaan fasilitas belajar.
4) Membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan
berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya serta sifat-sifat
individunya.
22
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5) Membantu peserta didik belajar dan bekerja sesuai dengan
potensi dan kemampuan yang dimilikinya.
6) Menciptakan suasana sosial yang baik di dalam kelas.
7) Membantu peserta didik agar dapat belajar dengan tertib.24
c. Prinsip Pengelolaan Kelas
Prinsip-prinsip pengelolaan kelas dapat digunakan dalam
rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas.
Maka prinsip-prinsip pengelolaan kelas yaitu:
1) Hangat dan keantusiasan
Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan
terciptanya iklim kelas yang menyenangkan yang merupakan
salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal.
2) Tantangan
Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan yang
menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar
sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku
menyimpang.
3) Bervariasi
Pengguanaan alat atau media, gaya, dan interaksi
belajar mengajar yang bervariasi merupakan kunci tercapainya
pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan.
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4) Keluwesan
Keluwesan tingkah laku guru untuk mengubah strategi
mengajarnya

dapat

mencegah

kemungkinan

munculnya

gangguan siswa serta menciptkan iklim belajar mengajar yang
efektif.
5) Penekanan pada hal-hal yang positif
Pada dasarnya, di dalam mengajar dan mendidik, guru
harus menekan hal-hal yang positif dan mengindari pemusatan
perhatian siswa pada hal-hal yang negatif.
6) Penanaman disiplin
Pengembangan

disiplin

diri

sendiri

oleh

siswa

merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk itu guru
harus selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri
sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi contoh atau
teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung
jawab.25
d. Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Kelas
Untuk mewujudkan pengelolaan kelas yang baik, ada
beberapa faktor yang mempengaruhinya 26 antar lain:
1) Kondisi Fisik
Pertama, Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai
pengaruh penting terhadap hasil pembelajaran. lingkungan fisik
25
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yang

menguntungkan

mendukung

dan

untuk

memenuhi

meningkatkan

syarat

minimal

intensitas

proses

pembelajaran dan mempunyai pengaruh positif terhadap
pencapaian tujuan pembelajaran. lingkungan fisik yang
dimaksud meliputi: (1) Ruangan tempat berlangsungnya proses
belajar

mengajar.

Ruangan

tempat

belajar

harus

memungkinkan semua peserta didik bergerak leluasa, tidak
berdesak-desakan dan dan saling mengganggu pada saat
melaksanakan

aktivitas

belajar.

Besarnya

ruang

kelas

tergantung pada jenis kegiatan. (2) Pengaturan tempat duduk.
Dalam

mengatur

tempat

duduk

yang

penting

adalah

memungkinkan terjadinya tatap muka, dengan demikian guru
dapat mengontrol tingkah laku peserta didik. Pengaturan
tempat duduk akan mempengaruhi kelancaran proses belajar
mengajar. (3) Ventilasi dan pengaturan sahaya. Suhu, ventilasi
dan penerangan adalah aset penting untuk terciptanya suasana
belajar yang nyaman. Oleh karena itu, ventilasi cukup
menjamin kesehatan peserta didik. (4) Pegaturan penyimpanan
barang-barang. Barang-barang hendaknya disimpan pada
tempat khusus yang mudah dicapai kalau segera diperlukan dan
akan dipergunakan bagi kepentingan belajar.

2) Kondisi Sosio-Emosional
Kondisi

sosio-emosional

yang

meliputi:27

(1)

Tipe

kepemimpinan. Peran guru dan tipe kepemimpinan guru akan
mewarnai suasana emosional di dalam kelas. Apakah guru
melaksanakan kepemimpinannya dengan demokratis, otoriter,
atau adapti. Kesemuanya itu memberikan dampak kepada
peserta didik. (2) 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. Kalaupun guru terpaksa
membenci, bencilah tingkah lakunya bukan membenci peserta
didiknya. Terimalah peserta didik dengan hangat sehingga ia
insyaf akan kesalaannya. Berlakulah adil dalam bertindak.
Ciptakan suatu kondisi yang menyebabkan peserta didik sadar
akan kesalahannya sehingga ada dorongan untuk memperbaiki
kesalahannya. (3) Suara guru, walaupun bukan faktor yang
besar, turut mempengaruhi dalam proses belajar mengajar.
Suara yang melengking tinggi atau senantiasa tinggi atau mala
terlalu rendah sehingga tidak terdengar oleh peserta didik akan
mengakibatkan suasana gaduh bisa jadi membosankan. Seingga
pelajaran cenderung tidak diperhatikan. Suara hendaknya
relatif rendah tetapi cukup jelas dengan volume suara yang
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penuh dan kedengarannya rileks, maka suara yang seperti itu
cenderung akan mendorong peserta didik untuk memperhatikan
pelajaran, dan tekanan suara hendaknya bervariasi agar tidak
membosankan peserta didik (4) membina hubungan baik antara
guru dan peserta didik dalam masalah pengelolaan kelas adalah
hal yang sangat penting. Dengan terciptanya hubungan baik
guru dengan peserta didik, diharapkan peserta didik senantiasa
gembira, dan semangat, bersikap optimistik, realistik dalam
kegiatan belajar yang sedang dilakukan serta terbuka terhadap
hal-hal yang ada pada dirinya.
3) Kondisi Organisasional
Kegiatan rutin yang secara organisasional dilakukan baik di
tingkat kelas maupun di tingkat sekolah akan dapat mencegah
masalah pengelolaan kelas. Dengan kegiatan rutin yang telah
diatur secara jelas dan telah dikomunikasikan kepada semua
peserta didik secara terbuka sehingga jelas pula bagi mereka,
akan menyebabkan tertanam pada diri peserta didik kebiasaan
yang baik dan keteraturan tingkah laku. Kegiatan tersebut
antara lain sebagai berikut: (1) pergantian pelajaran atau
kuliah. Untuk beberapa pelajaran mungkin ada baiknya peserta
didik tetap berada dalam satu ruangan dan guru yang datang.
Akan tetapi untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Seperti bekerja
di laboratorium, olahraga, kesenian, menggambar, dan

ebagainya, peserta didik diharuskan pindah ruangan. Hal rutin
semacam ini hendaknya diatur secara tertib. Misalnya, ada
tenggang

waktu

bagi

peserta

didik

pindah

ruangan.

Perpindahan peserta didik dari satu ruangan ke ruangan yang
lain dipimpin oleh ketua, ruangan-ruangan diberi tanda dengan
jelas, peserta didik berkewajiban untuk membereskan ruangan
dan alat kelengkapan yang telah dipakai setelah pelajaran usai
dipimpin oleh ketua piket dan dibawah pengawasan guru. (2)
Guru yang berhalangan hadir. Jika suatu saat seorang guru
berhalangan hadir karena satu atau lain hal maka peserta didik
sudah tau cara mengatasinya. Misalnya para peserta didik
disuruh tetap berada dalam kelas dengan tenang untuk
menunggu guru yang bersangkutan selama 10 menit. Bila
setelah waktu 10 menit guru yang mendapatkan giliran belum
juga datang, ketua diwajibkan lapor pada guru piket dan guru
piketlah yang akan mengambil inisiatif untuk mengatasi
kekosongan guru tersebut.28
e. Indikator Keberhasilan Manajemen Kelas
Jika berbagai kegiatan manajemen kelas dapat dilaksanakan
dengan baik, tujuan dari menajamen kelas dapat tercapai. Maka,
ada dua kemungkinan yang akan dialami oleh peserta didik sebagai
indikator
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keverhasilan

manajemen

kelas.

Pertama,

sebuah

manajemen kelas dapat dikatakan berhasil jika sesudah itu setiap
peserta didik mampu untuk terus belajar dan bekerja. Peserta didik
tidak mudah menyerah dan pasif disaat mereka merasa tidak tahu
atau kurang memahami

tugas

yang

harus

dikerjakannya.

Setidaknya, peserta didik masih menunjukkan semngat dan
gairahnya untuk terus mencoba belajar walaupun mereka
menhadapi hambatan dan masalah yang sangat sulit.
Kedua, sebuah manajemen kelas juga dapat dikatakan
berhasil jika setiap peserta didik mampu untuk terus-menerus
melakukan pekerjaan tanpa membuang-buang waktu dengan
percuma. Artinya, setiap peseta didik akan bekerja secepatnya
supaya ia segera dapat menyelesaikan tugas yang diberikan
kepadanya. Hal ini akan menjadikan peserta didik mampu
menggunakan waktu belajarnya seefektif dan seefesien mungkin. 29
2. Motivasi Belajar
a. Pengertian Motivasi Belajar
Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan
sebagai kekuatan yang terdapat dalam individu, yang menyebabkan
individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati
secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah
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lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga
munculnya suatu tingkah laku tertentu.30
Motivasi ialah perubahan energi dalam diri seseorang yang
ditandai dengan munculnya “feeling”

dan didahului dengan

tanggapan terhadap adanya tujuan.31 Menurut Sardiman, motivasi
adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk
melakukan sesuatu. Dalam arti yang lebih luas, motivasi diartikan
sebagai pengaruh dari energi dan arahan terhadap perilaku yang
meliputi: kebutuhan, minat, sikap, aspirasi, dan perangsang
(incentives). Sedangkan motivasi belajar adalah kondisi psikologis
yang mendorong seseorang untuk belajar.32
Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai
keseluruhan

daya

penggerak

di

dalam

diri

siswa

yang

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari
kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar,
sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat
tercapai.33
Motivasi belajar merupakan kekuatan (power motivation),
daya pendorong (driving force), atau pembangun kesediaan dan
keinginan yang kuat dalam diri peserta didik untuk belajar secara
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aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam rangka
perubahan perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun
psikomotorik.34
Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa motivasi belajar adalah daya penggerak yang ada dalam diri
seseorang baik bersifat intrinsik maupun ekstrinsik yang dapat
menimbulkan kegiatan belajar, memberi arah dan menjamin
kelangsungan belajar serta berperan dalam hal penumbuhan
beberapa sikap positif, seperti kegairahan, rasa senang belajar
sehingga menambah pengetahuan dan keterampilan dengan
indikator: (1) adanya hasrat dan keinginan untuk sukses dan
berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3)
adanya harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya penghargaan
dalam kelompok; (5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar;
serta (6) adanya lingkungan yang kondusif, sehingga siswa dapat
belajar dengan baik.35
b. Fungsi Motivasi Belajar
Fungsi motivasi belajar sebagai berikut:
1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa

motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti
belajar.
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2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan

perbuatan kepencapaian tujuan yang diinginkan.
3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai

mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan
cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.36
c. Macam-macam Motivasi Belajar
Motivasi belajar dibedakan menjadi dua yakni :
1) Motivasi Intrinsik
Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif
atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam
diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan
sesuatu. Motivasi intrinsik juga dapat dikatakan sebagai bentuk
motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan
diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan
secara mutlak berkait dengan aktivitas belajar. Jadi, motivasi ini
muncul dari kesadaran diri sendiri dengan tujuan secara esensial,
bukan sekedar simbol dan seremonial.37 Motivasi belajar dapat
timbul karena factor intrinsik, berupa kesiapan siswa dan
kondisi siswa (psikis dan rohani).38
2) Motivasi Ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan
berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi
36
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ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di
dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan
dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan
aktiivitas belajar.39 Yang meliputi faktor ekstrisik adalah
kemampuan siswa, pemberian reward, kondisi lingkungan
siswa, hubungan siswa dengan guru, serta siswa dengan siswa
(teman). 40
d. Prinsip-prinsip Motivasi Belajar
Prinsip motivasi belajar yang dapat dijadikan acuan antara lain:
1) Prinsip Kompetisi
Yang

dimaksud

dengan

prinsip

kompetisi

adalah

persaingan secara sehat baik inter maupun antar pribadi.
Kompetisi inter atau self competition adalah kompetisi dalam
diri pribadi masing-masing dari tindakan atau unjuk kerja dalam
dimensi tempat atau waktu. Kompetisis antar pribadi adalah
persaingan antar individu yang satu dengan yang lain. Dengan
peresaingan secara sehat dapat ditimbulkan motivasi untuk
bertindak secara lebih baik.
2) Prinsip Pemacu
Dorongan untuk melakukan berbagai tindakan akan terjadi
apabila ada pemacu tertentu. Pemacu ini dapat berupa informasi,
nasehat, amanat, peringatan, percontohan,dsb. Dalam hal ini
39
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motif individu ditimbulkan dan ditingkatkan melalui upaya
secara teratur untuk mendorong selalu melakukan berbagai
tindakan dan unjuk kerja yang sebaik mungkin.
3) Prinsip Ganjaran dan Hukuman
Ganjaran yang diterima oleh seseorang dapat menjadikan
pendorong bagi individu untuk melakukan tindakan yang
menimbulkan ganjaran. Setiap unjuk kerja yang baik apabila
diberikan

ganjaran

yang

memadai,

cenderung

akan

meningkatkan motif. Demikian pula hukuman yang diberikan
dapat menimbulkan motif untuk tidak lagi melakukan tindakan
yang menyebabkan hukuman itu. Hal yang harus diingat adalah
agar ganjaran dan hukuman itu dapat diterapkan secara tepat
agar benar-benar dirasakan oleh yang bersangkutan dan
menimbulkan dorongan yang konstruktif.
4) Kejelasan dan kedekatan tujuan
Makin jelas dan makin dekat suatu tujuan maka akan
makin mendorong seseorang untuk melakukan tindakan.
Sehubungan dengan prinsip ini, maka seyogyanya setiap orang
agar memahami tujuannya secara jelas. Hal itu dapat dilakukan
dengan memberikan penjelasan suatu tujuan dari tindakan yang
diharapkan. Cara lain adalah dengan membuat tujuan-tujuan
yang masih umum dan jauh menjadi tujuan yang khusus dan
lebih dekat.

5) Pemahaman hasil
Dalam uraian di atas telah dikemukakan bahwa hasil yang
dicapai seseorang akan merupakan balikan terhadap upaya yang
telah dilakukannya, dan semua dapat memberikan motif untuk
melakukan tindakan- tindakan selanjutnya.
6) Pengembangan minat
Minat dapat diartikan sebagai rasa senang atau tidak senang
dalam menghadapi suatu objek. Prinsip dasarnya adalah bahwa
motivasi seseorang cenderung akan meningkat apabila yang
bersangkutan memiliki minat yang besar dalam melakukan
tindakannya.
7) Lingkungan yang kondusif
Lingkungan kerja yang kondusif baik lingkungan fisik,
sosial

maupun

psikologis

dapat

menumbuhkan

dan

mengembangkan motif untuk berperilaku dengan baik dan
produktif.41
e. Cara Membangkitkan Motivasi
Motivasi

merupakan

salah

satu

aspek

utama

bagi

keberhasilan dalam belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar dapat
dipelajari supaya dapat tumbuh dan berkembang. Berikut ini
merupakan beberapa cara untuk membangkitkan motivasi belajar.
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1) Peserta didik memperoleh pemahaman yang jelas mengenai
proses pembelajaran.
2) Peserta

didik

memperoleh

kesadaran

diri

terhadap

pembelajaran.
3) Menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan kebutuhan peserta
didik secara link and math.
4) Memberi sentuhan lembut.
5) Memberi hadiah.
6) Memberikan pujian dan penghormatan.
7) Peserta didik mengetahui prestasi belajarnya.
8) Adanya iklim belajar yang kompetitif secara sehat.
9) Belajar menggunakan multi media.
10)

Belajar menggunakan multi media.

11)

Guru yang kompeten dan humoris.

12)

Suasana lingkungan sekolah yang sehat.42

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar
1) Cita-cita atau aspirasi siswa
Cita-cita adalah sesuatu target yang ingin dicapai. Target
ini diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu
kegiatan yang mengandung makna bagi seseorang. Munculnya
cita-cita seseorang disertai dengan perkembangan akal, moral
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kemauan,

bahasa

dan

nilai-nilai

kehidupan

yang

juga

menimbulkan adanya perkembangan kepribadian.43
2) Kemampuan siswa
Setiap siswa memiliki kemampuan belajar yang berbeda.
Hal ini diukur melalui taraf perkembangan berfikir siswa,
dimana siswa yang taraf perkembangan berfikirnya konkrit tidak
sama dengan siswa yang sudah sampai pada taraf perkembangan
berfikir rasional. Siswa

yang merasa

dirinya

memiliki

kemampuan untuk melakukan sesuatu, maka akan mendorong
dirinya berbuat sesuatu untuk dapat mewujudkan tujuan yang
ingin dicapai dan sebaliknya yang merasa tidak mampu akan
merasa malas untuk berbuat sesuatu.
3) Kondisi siswa
Kondisi siswa dapat diketahui dari kondisi fisik dan
psikologis, karena siswa adalah makhluk yang terdiri dari
kesatuan psikifisik. Kondisi fisik siswa lebih cepat diketahui
dari pada kondisi psikologis. Hal ini dikarenakan kondisi fisik
lebih jelas menunjukkan gejalanya dari pada kondisi psikologis.
4) Kondisi lingkungan siswa
Kondisi lingkungan merupakan unsur yang datang dari luar
diri siswa yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Lingkungan fisik sekolah, sarana dan prasarana perlu ditata dan
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dikelola agar dapat menyenangkan dan membuat siswa merasa
nyaman untuk belajar. Kebutuhan emosional psikologis juga
perlu mendapat perhatian, misalnya kebutuhan kebutuhan rasa
aman, berprestasi, dihargai, diakui yang harus dipenuhi agar
motivasi belajar timbul dan dapat dipertahankan.44
5) Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran
Unsur-unsur

dinamis

adalah

unsur-unsur

yang

keberadaannya di dalam proses belajar tidak stabil, kadangkadang kuat, kadang-kadang lemah dan bahkan hilang sama
sekali misalnya gairah belajar, emosi siswa dan lain-lain. Siswa
memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran
yang mengalami perubahan selama proses belajar, kadangkadang kuat atau lemah.
6) Upaya guru dalam membelajarkan siswa
Upaya guru membelajarkan siswa adalah usaha guru dalam
mempersiapkan diri untuk membelajarkan siswa mulai dari
penguasaan materi, cara menyampaikannya, menarik perhatian
siswa dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Bila upaya guru
hanya sekedar mengajar, artinya keberhasilan guru yang
menjadi titik tolak, besar kemungkinan siswa tidak tertarik
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untuk belajar sehingga motivasi belajar siswa menjadi melemah
atau hilang.45
Menurut Sukarma yang dikutip oleh Engkoswara dan Aan
Komariah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi adalah
sebagai berikut:
1) Kebutuhan-kebutuhan manusia (human wants)
2) Kebutuhan hubungan (communications)
3) Kepemimpinan (leadership)
4) Perangsang (respond)
5) Supervise (supervision)
6) Sikap dan semangat (attitude and morale)
7) Disiplin (dicipline)46
3. Kedisiplinan Siswa
a. Pengertian Kedisiplinan
Kata disiplin berasal dari bahasa Latin discere yang
memiliki arti belajar. Ada yang mengartikan disiplin sebagai
kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan
pengendalian. Ada juga yang mengartikan disiplin sebagai latihan
yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku
disiplin.47
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:268), disiplin
adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan. Hakikatnya
disiplin adalah kepatuhan pada aturan atau perintah yang
ditetapkan oleh organisasi.48
Disiplin merupakan salah satu sikap yang dimiliki oleh
seorang sebagai bentuk kepribadian seseorang. Disiplin bisa
membentuk kejiwaan pada anak untuk memahami peraturan
sehingga ia pun mengerti kapan saat yang tepat untuk
melaksanakan peraturan dan kapan pula harus mengesampingkan.
Sedangkan peraturan itu sendiri ada dalam keseharian hidup anak.
Kondisi kejiwaannya memang masih butuh untuk diatur sehingga
soerang anak akan merasa tentram bila hidup teratur. Sebagai
contoh adalah peraturan tentang makan, shalat, puasa, masuk
sekolah, sampai waktu bermainnya. 49
Disiplin

adalah

kepatuhan

untuk menghormati

dan

melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk
tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku.
Dengan kata lain, disiplin adalah sikap menaati peraturan dan
ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Di samping
mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga
mengandung arti kepatuhan kepada pemerintah pemimpin,
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perhatian kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung
jawab atas tugas yang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap
bidang keahlian yang ditekuni.50
Secara sederhana, disiplin juga dapat diartikan sebagai
sikap tertib, taat, dan patuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mendidik peserta didik untuk disiplin tidaklah dapat dilakukan
dengan waktu yang singkat, tetapi harus dilakukan dengan waktu
yang lama. Oleh karena itu, mendidik peserta didik untuk disiplin
harus dilakukan sepanjang waktu. Salah satu metode yang efektif
adalah dengan menggunakan metode keteladanan.
Guru harus bisa menjadi model bagi peserta didiknya
dengan memberikan contoh perilaku yang positif, baik di kelas, di
sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Misalnya, guru
datang ke kelas tepat waktu, berpakaian dengan sopan, tidak
memakai perhiasan yang berlebihan, berbicara dengan bahasa
yang santun, berkendara sesuai dengan aturan lalu lintas, dan
sebagainya.51
Disiplin bisa membentuk kejiwaan pada anak untuk
memahami peraturan sehingga ia pun mengerti kapan saat yang
tepat untuk melaksanakan peraturan, dan kapan pula harus
mengesampingkan. Mealtih dan mendidik anak dalam keteraturan
hidup kesehariannya akan memunculkan watak displin. Melatih
50
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anak untuk menaati peraturan akan sama halnya dengan melatih
mereka untuk bersikap disiplin.52
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut kiranya jelas,
bahwa disiplin adalah suatu keadaan di mana sesuatu itu berada
dalam keadaan tertib, teratur dan semestinya, serta tidak ada suatu
pelanggaran-pelanggaran baik secara langsung atau tidak
langsung.53
Adapun pengertian disiplin peserta didik adalah suatu
keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di
sekolah, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik
secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik
sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan.54
Dari berbagai pengertian di atas maka dalam konteks
manajemen kelas, disiplin dapat diartikan sebagai upaya yang
dilakukan oleh guru sebagai manajer kelas untuk menjadikan
peserta didiknya memiliki kemampuan guna mengendalikan diri
dan berperilaku sesuai dengan tertib di kelas.55
Dalam menegakkan disiplin, mungkin berawal dari motivasi
ekstrinsik. Orang melakukan sesuatu karena paksaan, pengaruh
orang lain, atau karena keinginan tertentu. Akan tetapi setelah
berproses orang tersebut dapat saja berubah ke arah motivasi
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instrinsik. Setelah merasakan bahwa dengan menerapkan disiplin
memiliki dampak positif bagi dirinya kemudian orang tersebut
melakukan sesuatu dilandasi dengan kesadaran dari dalam dirinya
sendiri. Idealnya menegakkan disiplin itu sebaiknya delandasi
oleh kesadaran.56 Seorang dikatakan disiplin apabila mempunyai
ciri-ciri sebagai berikut: taat peraturan, selalu melaksanakan tugas
dan kewajiban, tepat waktu dan hidup teratur.57
b. Bentuk Kedisiplinan Siswa
Dalam konteks belajar maupun pembelajaran di sekolah,
ada beberapa bentuk kedisiplinan. Bentuk kedisiplinan ini dapat
digunakan sebagai indicator kedisiplinan siswa dalam belajaar.
Kedisiplinan tersebut sebagai berikut.58 (1)Hadir di ruangan tepat
waktu. Kedisiplinan hadir dalam ruangan pada waktunya akan
memacu kesuksesan dalam belajar. Peserta didik yang sering
terlambat hadir di ruang kelas akan ketinggalan dalam memperoleh
pelajaran. (2) Tata pergaulan disekolah. Sikap untuk disiplin dalam
tata pergaulan di sekolah ini bisa diwujudkan dengan tindakantindakan menghormati semua orang yang tergabung di dalam
sekolah, menghormati pendapat mereka, menjaga diri dari
perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan agama, saling
tolong menolong dalam hal yang terpuji serta harus selalu bersikap
56
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terpuji.

(3)

Mengikuti

kegiatan

ekstrakurikuler.

Kegiatan

ekstrakurikuler juga merupakan serentetan program ekolah, peserta
didik juga dituntut disiplin atau aktif mengikutinya dengan
mencurahkan segala potensi yang mereka miliki baik bersifat fisik,
mental, emosional, dan intelektual. (4) Belajar di rumah. Dengan
kedisiplinan belajar dirumah peserta didik menjadi lebih ingat
terhadap pelajaran yang telah dipelajari dan lebih siap untuk
menghadapi pelajaran yang akan dihadapi atau yang akan
diberikan oleh gurunya sehingga peserta didik akan lebih paham
terhadap suatu pelajaran.
c. Macam-Macam Disiplin
1) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarium.
Menurut kacamata konsep ini, peserta didik di sekolah
dikatakan mempunyai disiplin tinggi manakala mau duduk
tenang sambil memperhatikan uraian guru ketika sedang
mengajar.
2) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permissive.
Menurut konsep ini, peserta didik haruslah diberikan
kebebasan seluas-luasnya di dalam kelas dan sekolah. Aturanaturan di sekolah dilonggarkan dan tidak perlu mengikat
kepada peserta didik. Peserta didik dibiarkan berbuat apa saja
sepanjang itu menurutnya baik.

3) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang
terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab.
Disiplin demikian, memberikan kebebasan seluasluasnya kepada peserta didik untuk berbuat apa saja, tetapi
konsekuensi dari perbuatan itu, haruslah ia tanggung. Menurut
konsep ini, peserta didik memang diberi kebebasan, asal yang
bersangkutan

tidak

menyalahgunakan

kebebasan

yang

diberikan, sebab tidak ada kebebasan mutlak di dunia ini,
termasuk di negara liberal sekalipun. Ada batas-batas tertentu
yang harus diikuti oleh seseorang dalam rangka kehidupan
bermasyarakat, termasuk juga kehidupan bermasyarakat dalam
setting sekolah.59
d. Teknik-Teknik Alternatif Pembinaan Disiplin
1) Teknik external control
Merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta
didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik.
2) Teknik internal control
Teknik ini mengusahakan agar peserta didik dapat
mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas.
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3) Teknik cooperative control
Dalam teknik ini antara guru sebagai manajer kelas dengan
peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam
menegakkan disiplin di dalam kelas.60
e. Fungsi Disiplin
Disiplin membantu anak menyadari apa yang diharapkan
dan apa yang tidak diharapkan darinya dan membantunya
bagaimana mencapai apa yang diharapkan. Disiplin akan terbentuk
apabila disiplin itu diberikan oleh seseorang yang memberikan rasa
aman dan tumbuhdari pribadi yang berwibawa serta dicintai, bukan
dari orang yang ditakuti dan berkuasa.61
Dengan kedisiplinan, peserta didik bersedia untuk tunduk
dan mengikuti tata tertib kelas dan menjauhi berbagai larangan di
dalam kelas. Kesediaan semacam ini harus dipelajari dan harus
secara sadar diterima guna memelihara kepentingan bersama atau
memelihara tugas-tugas belajar peserta didk. Hanya dengan
menghormati

tata

belajarmenghormati

tertib

kelas

aturan-aturan

peserta
umum

didik
lainya,

dapat
belajar

mengembangkan kebiasaan, dan mengendalikan diri. Jadi, inilah
fungsi yang sebenarnya dari disiplin.
Fungsi

utama

disiplin

adalah

untuk

mengajar

mengendalikan diri dengan mudah, menghormati, dan mematuhi
60
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otoritas. Dalam mendidik peserta didik perlu disiplin, tegas dalam
hal apa yang dilarang serta tidak boleh dilakukan.62
f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Siswa
Kedisiplinan bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara
otomatis atau spontan pada diri seseorang melainkan sikap tersebut
terbentuk atas dasar beberapa faktor yang mempengaruhinya.
Adapun faktor-faktor tersebut yakni: 63
1) Faktor minat dan motivasi
Dalam berdisiplin minat dan motivasi sangat berpengaruh
untuk meningkatkan keinginan yang ada dalam diri seseorang.
Jika minat dan motivasi seseorang dalam berdisiplin sangat
kuat maka dengan sendirinya ia akan berprilaku disiplin tanpa
menunggu dorongan dari luar.
2) Teladan
Perbuatan dan tindakan kerap kali lebih besar pengaruhnya
dibandingkan dengan kata-kata. Karena itu, contoh dan teladan
disiplin atasan, kepala sekolah dan guru-guru serta penata
usaha sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan para siswa.
Mereka lebih mudah meniru apa yang mereka lihat, dibanding
apa yang mereka dengar. Lagi pula, hidup manusia banyak
dipengaruhi peniruan-peniruan terhadap apa yang dianggap
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baik dan patut ditiru. Di sini faktor teladan disiplin sangat
penting bagi disiplin siswa.
3) Lingkungan berdisiplin
Seorang dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bila
berada di lingkungan berdisiplin, seorang dapat terbawa oleh
lingkungan

tersebut.

Salah

satu

ciri

manusia

adalah

kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan. Dengan
potensi adaptasi ini, ia dapat mempertahankan hidupnya.
4) Latihan berdisiplin
Disiplin dapat dicapai dan dibentuk melalui proses latihan
dan kebiasaan. Artinya, melakukan disiplin secara berulangulang dan membiasakannya dalam praktik-praktik disiplin
sehari-hari. Dengan latihan dan membiasakan diri, disiplin
akan terbentuk dalam diri siswa. Disiplin telah menjadi
kebiasaannya.
5) Manajemen kelas/Pengelolaan kelas
Menurut Kompri, dalam kegiatan manajemen kelas
diciptakan iklim belajar-mengajar yang tepat. Kegiatan
tersebut diarahkan untuk mewujudkan suasana kelas yang
kondusif dan menyenangkan agar dapat memotivasi peserta
didik untuk dapat belajar dengan baik sesuai dengan

perkembangan dan kemampuannya serta berimplikasi terhadap
kedisiplinan dan pembinaan karakter.64
4. Pengaruh Pengelolaan Kelas dan Motivasi Belajar terhadap
Kedisplinan Siswa
Kondisi kelas yang dikelola/didesain dengan baik dapat
mewujudkan

suasana

belajar

mengajar

yang

efektif

dan

menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan
baik sesuai dengan kemampuan siswa karena meraka merasa nyaman
dan betah dengan suasana kelas. Sebaliknya kondisi kelas yang tidak
dikelola secara baik atau hanya mengikuti kondisi yang sudah ada
sebelumnya memungkinkan kondisi belajar didalam kelas tidak
kondusif dan tidak menyenangkan, serta kurang memotivasi. Karena
kelas yang kondusif adalah lingkungan belajar yang mendorong
terjadinya proses belajar yang intensif dan efektif. Strategi belajar
apapun yang ditempuh guru akan menjadi tidak efektif jika tidak
didukung dengan iklim dam kondisi kelas yang kondusif. 65
Pengaturan lingkungan belajar (kelas) sangat diperlukan agar
anak mampu melakukan kontrol terhadap pemenuhan kebutuhan
emosionalnya. Sehingga akan mendorong anak terlibat secara fisik,
emosional, dan mental dalam proses belajar. Dan desain kelas yang
baik

dimaksudkan

untuk

menanamkan,

menumbuhkan,

dan

memperkuat rasa keberagaman dan perilaku-perilaku spiritual siswa.
64
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Dalam kegiatan manajemen kelas diciptakan iklim belajarmengajar yang tepat. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mewujudkan
suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan agar dapat
memotivasi peserta didik untuk dapat belajar dengan baik sesuai
dengan perkembangan dan kemampuannya serta berimplikasi
terhadap kedisiplinan dan pembinaan karakter.66
Pada prinsipnya bahwa pengelolaan kelas berfungsi untuk
bagaimana siswa mau belajar dengan sungguh-sungguh. Dan dominasi
yang paling nyata adalah bagaimana penataan kelas itu sesuai dengan
harapan warga belajar, ketika penataan itu menyenangkan dan
membuat siswa termotivasi untuk belajar maka disinilah penataan itu
perlu terus untuk dikembangkan.67
Dari berbagai teori yang telah dipaparkan diatas, dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pengelolaan kelas dan
motivasi belajar teradap kedisiplinan siswa.
B. Telaah Pustaka
Hasil telaah pustaka yang dilakukan peneliti sebelumnya yang ada
kaitannya dengan variabel yang diteliti antara lain:
1) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Uswaton
Khasanah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan
Guru Madrasah Ibtidaiyah, IAIN Ponorogo, dengan judul Pengaruh
Lingkungan Sekolah Terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas III Min Paju
66
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Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017. Dari hasil penelitian yang
dilakukan ditemukan:
a. Lingkungan mempunyai pengaruh yang siginifikan terhadap
kedisiplinan siswa kelas III MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran
2016/2017.
b. Ada pengaruh antara lingkungan sekolah dengan kedisiplinan siswa
kelas III MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 sebesar
45,5%.68
2) Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Lutfia Hanim Mufida,
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Jurusan
Tarbiyah, STAIN Ponorogo, dengan judul Korelasi Pengelolaan Kelas
dengan Hasil Belajar mata pelajaran IPA siawa kelas V MI Ma’arif
Patihan Wetan Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012. Dari
hasil penelitian yang dilakukan ditemukan:
a. Pengelolaan kelas di kelas V MI Ma;arif Patihan Wetan Babadan
Ponorogo adalah cukup.
b. Hasil belajar IPA siswa kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan
Babadan Ponorogo adalah cukup
c. Ada korelasi positif yang signifikan antara pengelolaan kelas
dengan hasil belajar IPA siswa kelas V MI Ma’arif Babadan
Ponorogo.69
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3) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riky Budiarti Jurusan
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan, IAIN Ponorogo, dengan judul Korelasi Antara Pengelolaan
Kelas dan Motivasi Belajar Dengan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran
Matematika Siswa Kelas 3 di SDN 2 Tonatan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016/2017. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan:
a. Pengelolaan kelas di kelas 3 SDN 2 Tonatan Kabupaten Ponorogo
adalah cukup.
b. Motivasi belajar di kelas 3 SDN 2 Tonatan Kabupaten Ponorogo
adalah cukup.
c. Hasil Belajar siswa kelas 3 SDN 2 Tonatan Kabupaten Ponorogo
adalah cukup.
d. Terdapat korelasi antara pengelolaan kelas dan motivasi belajar
dengan hasil belajar pada mata pelajaran Matematika di kelas 3
SDN 2 Tonatan Kabupaten Ponorogo. 70
Melihat dari sekian judul di atas mempunyai persamaan
dengan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini yakni
terkait dengan pengelolaan kelas, motivasi belajar dan kedisiplinan
siswa, akan tetapi pada penelitian yang pertama membahas
pengaruh lingkungan sekolah terhadap kedisiplinan siswa, pada
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penelitian ke dua membahas korelasi pengelolaan kelas dengan
hasil belajar siswa, dan pada penelitian ketiga tentang korelasi
antara pengelolaan kelas dan motivasi belajar dengan hasil belajar
siswa, sedangkan pada penelitian ini akan membahas pengaruh
pengelolaan kelas dan motivasi belajar terhadap kedisiplinan siswa.
Sehingga penelitian ini akan berbeda dengan penelitian yang yang
telah dilakukan sebelumnya.
C. Kerangka Berfikir
1. Jika pengelolaan kelas dilaksanakan dengan baik, maka kedisiplinan
siswa kelas IV MI Kanzul Huda juga baik.
2. Jika motivasi belajar siswa baik, maka kedisiplinan siswa kelas IV MI
Kanzul Huda juga baik
3. Jika pengelolaan kelas dan motivasi belajar siswa baik, maka
kedisiplinan siswa kelas IV MI Kanzul Huda juga baik.
D. Pengajuan Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan
masalah penelitian.71 Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka
selanjutnya dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
1. Hipotesis Alternatif (Ha): Ada pengaruh yang signifikan antara
pengelolaan kelas dan motivasi belajar terhadap kedisiplinan siswa
kelas IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo tahun ajaran
2017/2018.
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2. Hipotesis Nihil (Ho): Tidak ada pengaruh yang signifikan antara
pengelolaan kelas dan motivasi belajar terhadap kedisiplinan siswa
kelas IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo tahun ajaran
2017/2018.
Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis
alternatif (Ha). Ada pengaruh yang signifikan antara pengelolaan kelas
dan motivasi belajar terhadap kedisiplinan siswa kelas IV MI Kanzul
Huda Gundik Slahung Ponorogo tahun ajaran 2017/2018.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian merupakan keseluruhan proses pemikiran dan
penentuan matang tentang hal-hal yang akan dilakukan dengan tujuan
untuk pertanggung jawaban terhadap semua langkah yang akan diambil
selama penelitian.72 Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian
non-eksperimental, bahasan dalam sub bab rancangan penelitian berisi
penjelasan tentang jenis penelitian korelatif.
Dalam metode ini, yang dihubungkan adalah variabel independen
dan dependen. Variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu atribut atau
sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya. Macam variabel ada dua yakni:
1. Variabel bebas ( Independent variabel)
Variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahan atau timbulnya variabel dependen

(terikat). Dalam

penelitian ini, ada dua variabel bebas yaitu: pengelolaan kelas (X1 ) dan
motivasi belajar (X2 ).
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2. Variabel terikat (Dependent variabel)
Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena
adanya variabel bebas.73 Dalam penelitian ini, yang menjadi veriabel
dependennya adalah kedisiplinan siswa (Y).
B. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.74 Dalam penelitian ini termasuk dalam populasi
terbatas yaitu seluruh peserta didik kelas IV di MI Kanzul Huda
Gundik Slahung Ponorogo yang berjumlah 23 anak. Dengan perincian
jumlah siswa-siswi per kelas sebagai beriku:
Tabel 3.1
Jumlah siswa kelas IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung
Kelas
IV

Jumlah Siswa
23

2. Sampel
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk
menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Menggeneralisasikan
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disini adalah mengangkat penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi
populasi.75
Dalam penelitian ini semua populasi yang berjumlah 23 anak
dijadikan sebagai sampel. Penelitian ini merupakan penelitian
populasi, yakni apabila subyeknya kurang dari 100 lebik baik diambil
semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.
Oleh karena itu peneliti akan menggunakan sampel sebesar 23
siswa. Sehingga teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan
sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.76
3. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk
mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara
spesifik semua fenomena yang diamati disebut variabel penelitian. 77
Untuk itu maka peneliti meneliti dalam bidang pendidikan, instrument
penelitian yang digunakan sering disusun sendiri termasuk menguji
validitas dan reliabilitasnya. Adapun data yang diperlukan dalam
penelitian ini adalah:
1.

Data tentang pengelolaan kelas siswa kelas IV di MI Kanzul
Huda Gundik Slahung Ponorogo

2. Data tentang motivasi belajar siswa kelas IV di MI Kanzul Huda
Gundik Slahung Ponorogo
75
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3. Data tentang kedisiplinan siswa kelas IV di MI Kanzul Huda
Gundik Slahung Ponorogo
Adapun instrument pengumpulan data dapat dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 3.2
Instrumen Pengumpulan Data

Variabel
Penelitian

Sub Variabel

Lingkungan
fisik

(VARIABEL
X-1)
Pengelolaan

Kondisi SosioEmosional

Kelas

Kondisi
Organisasional
2. Motivasi
belajar
(VARIABEL
X-2)
Motivasi

No. Item

Indikator

1. Pengaturan tempat
duduk
2. Pengaturan alat
pengajaran
3. Ruangan kelas
4. Ventilasi udara

1,4,10

1. Tipe
kepemimpinan
2. Sikap guru
menghadapi
peserta didik yang
melanggar
peraturan
3. Suara guru

12,16,18,20

1. Pergantian
pelajaran
2. Guru yang
berhalangan hadir

25

1. Kesiapan siswa
2. Kondisi psikis
siswa
3. Kondisi rohani
siswa
4. Kemampuan
berfikir
5. Pemberian reward
6. Kondisi kelas
7. Hubungan dengan

2,11,12
3,4,24

2,3,8
5,6,7,9
15,22

11,19,21

17,23

13,24

1,5,10
18,20,22,24
6,7,9,13,14,21
23,17
8,15,5

teman
8. Hubungan dengan
guru

VARIABEL Y

Ciri-ciri
kedisiplinan
siswa

Kedisiplinan
Siswa

1. Tepat Waktu
2. Mentaati peraturan
3. Melaksanakan
tugas dan
kewajiban
4. Hidup teratur

16,19

1,2,3
4,6,7,8,12,16,20,23,24
5,9,11,13,15,19,21

10,14,17,18,22,25

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka
peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data
yang ditetapkan.78 Teknik pengumpulan data merupakan cara yang
digunakan penulis untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara:
1. Kuisioner (Angket)
Angket atau kuesioner merupakan salah satu teknik
pengumpulan data dalam bentuk pengajuan pertanyaan tertulis
melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan
sebelumnya dan harus diisi oleh responden. Perlu diperhatikan
dalam penyusunan kuesioner adalah bahwa kuesioner penelitian
merupakan turunan dari variabel yang hendak diteliti. Variabel
diturunkan kepada dimensi dan indikator. Indikator inilah yang
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kemudian

menjadi

sumber

disusunnya

item

pertanyaan

kuesioner.79
Bentuk kuisioner dalam penelitian ini adalah kuisioner
terstuktur yaitu kuisioner yang disusun dengan menyediakan
pilihan jawaban, sehingga responden hanya tinggal memberi tanda
pada jawaban yang dipilih. Bentuk jawaban kuisioner berstruktur
adalah tertutup, artinya setiap item sudah tersedia alternative
jawaban sehingga responden tinggal memilih jawaban yang
tersedia, dengan memberikan tanda checklist (√) pada masingmasing jawaban yang dianggap tepat.80 Dalam penelitian ini,
angket yang berupa pernyataan digunakan untuk memperoleh data
mengenai pengelolaan kelas, motivasi belajar, dan kedisiplinan
siswa. Siswa diberi arahan atau dijelaskan cara mengisi angket
tersebut, siswa diberi tahu angket ini tidak masuk dalam nilai mata
pelajaran. Setiap responden diharuskan untuk mengisi angket yang
telah diberikan.
Dalam pelaksanaannya angket diberikan kepada siswasiswi kelas IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo untuk
dijawab dan diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.Karena
data dalam penelitian ini berupa data ordinal maka angketnya
menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, presepsi seseorang
79
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80

atau sekelompok orang terhadap fenomena atau gejala yang telah
ditetapkan

oleh

peneliti

yang

kemudian

disebut

variabel

penelitian.81
Adapun pengumpulan data dengan menggunakan angket
yang mengacu pada skala Likert dengan skor sebagai berikut:
Tabel 3.3
Skor Tiap-Tiap Pertanyaan

Kriteria
Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak Pernah

2.

Skor Pernyataan
Positif
4
3
2
1

Skor Pernyataan
Negatif
1
2
3
4

Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data
dengan menhimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik
tertulis/gambar.82 Metode ini digunakan untuk mendapatkan data
tentang profil sekolah, sejarah letak geografis, struktur organisasi,
data tentang guru, siswa keryawan dan sarana prasarana yang ada
di MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo.

5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah dengan
menggunakan statistika. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data
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merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber
data lain yang terkumpul yang digunakan untuk menjawab rumusan
masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang
telah diajukan. Tujuannya untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil
penelitian.83
Sedangkan untuk analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah regresi, di mana penelitian regresi ini bertujuan untuk
menemukan ada tidaknya pengaruh antara variabel. Analisis regresi
dibagi menjadi 2, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier
berganda. Analisis regresi linier sederhana adalah analisis yang
digunakan untuk mencari pola hubungan antara satu variabel
dependen dengan satu variabel independen.84 Sedangkan analisis
regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mencari
pola hubungan antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu
variabel independen.85
Sedangkan rumus yang digunakan yaitu regresi linier ganda
dengan 3 variabel, karena melalui penelitian ini penulis ingin
mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh antar lebih dari satu
variabel. Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua langkah teknik
analisa data, yakni analisa data tahap pra penelitian dan analisa data
penelitian, adapun rinciannya sebagai berikut:
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1. Tahap Pra Penelitian
Alat pengumpulan data/instrument penelitian, yang berupa
pedoman observasi, diuji coba terlebih dahulu untuk mengamati
perilaku subyek sampel yang komparabel dan prosedur yang
terstandar digunakan dalam mengumpulkan data penelitian yang
sesungguhnya.Termasuk pula angket, sebelum diedarkan kepada
responden terlebih dahulu diuji validitasnya, reliabilitasnya dan
juga pembobotan itemnya. 86 Selanjutnya untuk angket pra
penelitian dapat dilihat pada lampiran 1,3 dan 5.
a. Uji Validitas
Uji validitas merupakan syarat yang terpenting dalam
suatu evaluasi. Salah satu cara untuk menentukan validitas alat
ukur dengan menggunakan korelasi Product Moment dengan
bantuan Microsoft Office Exel 2007. Dengan simpangan yang
dikemukakan oleh Peorson sebagai berikut:
rxy=

N ∑ XY− (∑ X)(∑ Y)
√(N ∑X 2−(∑X) 2) (N ∑Y 2−(∑Y) 2)

rxy = angka indeks korelasi product moment
∑ X = jumlah seluruh nilai x
∑ Y = jumlah seluruh nilai y
∑ xy = jumlah hasil perkalian antara nilai x dan y

86
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N

= jumlah data87

Berikut adalah hasil pengujian validitas untuk semua
item pernyataan dengan:
Tabel 3.4
Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket Pengelolaan Kelas

No.
intem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

𝒓𝒙𝒚
0,435
0,436
0,406
0,474
0,465
0,613
0,615
0,450
0,429
-0,190
0,695
0,662
0,612
0,611
0,068
0,432
0,583
0,508
0,437
0,422
-0,290
0,430
0,405
0,419
-0,010

𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 5% (25)
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Drop
Valid
Valid
Valid
Valid
Drop
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Drop
Valid
Valid
Valid
Drop

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut
kemudian dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian ini.
Dengan demikian, butir soal instrumen dalam penelitian ini ada

87

107.

Retno Widyaningrum, Statistika Edisi Revisi, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013),

25 butir item untuk variabel pengelolaan kelas. Setelah uji
validitas item terdapat satu 4 item yang tidak valid yaitu pada
nomor 10,15,21 dan 25. Sehingga nomor item yang tidak valid
tidak diikutkan dalam analisis data selanjutnya. Untuk data
perhitungannya pada lampiran 2.
Tebel 3.5
Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket Motivasi Belajar

No.
Intem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

𝒓𝒙𝒚
0,405
0,623
0,542
0,083
0,417
-0,030
0,529
-0,010
0,640
0,440
0,561
0,396
0,506
0,710
0,419
0,458
0,424
0,472
0,639
0,220
0,439
0,397
0,741
0,430
0,445

𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 5% (25)
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Drop
Valid
Drop
Valid
Drop
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Drop
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai untuk
pengambilan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, butir soal instrumen
dalam penelitian ini ada 25 butir item untuk variabel motivasi belajar. Setelah

uji validitas item yang tidak valid terdapat di nomor 4, 6, 8 dan 20. Sehingga
nomor item yang tidak valid tidak diikutkan dalam analisis data selanjutnya.
Untuk data perhitungannya pada lampiran 4.
Tabel 3.6
Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket Kedisiplinan Siswa

No
intem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

𝒓𝒙𝒚
0,754
0,546
0,738
0,610
-0,010
0,460
-0,030
0,478
0,713
0,458
0,607
0,603
0,764
0,621
0,432
0,542
0,469
0,452
0,696
0,412
0,409
0,566
0,402
0,127
0,526

𝒓 𝒂𝒃𝒆𝒍 5% (25)
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396
0,396

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Drop
Valid
Drop
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Drop
Valid

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai
untuk pengambilan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, butir soal
instrumen dalam penelitian ini ada 25 butir item untuk variabel kedisiplinan
siswa. Setelah uji validitas item yang tidak valid terdapat di nomor 5,7, dan

24. Sehingga nomor item yang tidak valid tidak diikutkan dalam analisis
data selanjutnya. Untuk data perhitungannya pada lampiran 6 .
b. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi suatu
instrumen dapat dipercaya atau dapat diandalkan, artinya reliabilitas
menyangkut ketepatan alat ukur. Instrument yang reliabel adalah
instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek
yang sama, akan menghasilkan data yang sama.
Pengertian lain yang mudah dipahami adalah jika satu set obyek
yang sama diukur berkali-kali dengan alat ukur yang sama, apakah akan
diperoleh hasil yang sama? Jika jawabannya ”ya”, maka instrumen yang
bersangkutan mempunyai derajat reliabilitas yang tinggi.88
Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunkan teknik Cronbach
Alpha rumus alpha dengan program SPSS versi 16.0 for windows.
Kriteria dari reliabilitas instrumen penelitian adalah apabila harga
croncbach alfa lebih besar dari 0,6 maka instrument tersebut dikatakan
reliable dan sebaliknya apabila harga cronbach alfa kurang dari 0,6 maka
instrumen tersebut dikatakan tidak reliabel. 89
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Tabel 3.7
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel
Pengelolaan
Kelas
Motivasi Belajar
Kedisiplinan
Siswa

Jumlah Item
Soal
20

Cronbach
Alfa
0,840

20
20

0,809
0,888

Keterangan
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Dari keterangan tabel di atas, diketahui bahwa masing-masing
variabel memiliki nilai cronbach alfa lebih dari 0,6. Dengan demikian
variabel pengelolaan kelas, motivasi belajar, dan kedisiplinan siswa dapat
dikatakan reliabel. Adapun untuk mengetahui perhitungan cronbach alfa
dapat dilihat pada lampiran 7.
1. Tahap Analisis Hasil Penelitian
a. Uji prasyarat
Analisis regresi pada dasarnya memiliki syarat atau asumsi
dasar yang digunakan dalam analisis regresi yang disebut dengan
asumsi klasik.90 Untuk menghindari kesalahan dalam penyebaran data
yang tidak 100% normal (tidak normal sempurna), dalam penelitian ini
dilakukan uji pemenuhan asumsi klasik yaitu uji normalitas dan uji
linearitas. Sedangkan untuk perhitungan analisis uji asumsi klasik
dalam penelitian ini menggunakan program SPSS versi 16.0 for
windows. Hasil Uji Asumsi Klasik dapat dilihat pada lampiran
14,15,16 dan 17.
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b. Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2
dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana, karena dalam
penelitian ini akan mencari pola hubungan antara satu variabel
dependen dengan satu variabel independen. Adapun perhitungannya
dengan menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. Sedangkan
langkah-langkah yang diperlukan dalam analisis regresi linier
sederhana adalah sebagai berikut:
1) Merumuskan/mengidentifikasi variabel
Variabel independen: (X)
Variabel dependen: (Y)
2) Mengestimesi/menaksir model
Mencari nilai 𝑏0 dan 𝑏1 dengan rumus:91
a. Menghitung nilai 𝑏1
𝑏1 =

(∑ 𝑥.𝑦) − 𝑛𝑥𝑦
̅̅̅̅
(∑ 𝑥2 )− 𝑛𝑥̅ 2

b. Menghitung nilai 𝑏0
̅ - 𝑏1 𝑥
̅
𝑏0 = 𝑦

c. Mendapatkan model/persamaan regresi linier sederhana
̂ = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥
𝑦

3) Menguji signifikansi model
Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova (Analysis of
varience) untuk menguji signifikansi pengaruh Variabel X terhadap
Variabel Y.
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Sumber
Variasi

Degreeof
Freedom
(df)
1

Regresi

Sum of Squer (SS)

Mean Squer
(MS)

SS Regresi (SSR)
( 慡0 ∑ 𝑦

MSR= 𝑆𝑆𝑅
𝑑𝑏

(∑ 𝑦)
𝑛
SS Error (SSE)
∑ 𝑦2

2

+ 𝑏1 ∑ 𝑥𝑦) −
Error

n-2

MS
Error
(MSE)= 𝑆𝑆𝐸
𝑑𝑏

− (𝑏0 ∑ 𝑦
+ 𝑏1 ∑ 𝑥𝑦)
Total

n-1

SS Total (SST)
SST= ∑ 𝑦2 − (∑𝑛𝑦)

2

Daerah penolakan:
𝑀𝑆𝑅

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢 〱𝑔= 𝑀𝑆𝐸
Tolak 𝐻𝑜 bila 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝐹𝛼(1;𝑛−2)
4) Menghitung koefisien determinasi (besarnya pengaruh Variabel x
terhadap Variabel y)92
𝑆𝑆𝑅

R2= 𝑆𝑆𝑇 × 100 %
Keterangan:
n =Jumlah observasi/pengamatan
x = Data variabel x (independen)
y = Data variabel y (dependen)
̅= Mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel x
𝑥
̅= Mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel y
𝑦

𝑏1 = Slope (kemiringan garis lurus) populasi
𝑏0 = Intercept (titik potong) populasi
92
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c. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah 3 menggunakan rumus
analisis regresi linier ganda dengan 2 variabel bebas/independen.
Sedangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis
regresi linier ganda dengan 2 variabel bebas/independen , adapun
perhitungannya dengan menggunakan SPSS versi 16.0 for windows.
Langkah-langkahnya adalah:
1. Merumuskan/mengidentifikasi variabel
1) Variabel independen:
Pengelolaan Kelas (𝑋1 )
Motivasi Belajar (𝑋2 )
2) Variabel dependen:
Kedisiplinan Siswa Kelas IV (Y)
2. Mengestimasi/menaksir model
Mencari nilai 𝑏0 , 𝑏1 , dan 𝑏2 dengan rumus:93

𝑏2 =

𝑏1 =

𝑏0 =

93
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Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan
Menggunakan SPSS, 125.

3. Uji signikansi model
1) Menghitung nilai SSR
SSR =𝑏0 ∑𝑛𝑖=𝐼 𝑦 + 𝑏1 ∑𝑛𝑖=𝐼 𝑥1 𝑦+𝑏2 ∑𝑛𝑖=𝐼 𝑥2 𝑦 −

(∑𝑛
𝑖=𝐼 𝑦)

2

𝑛

2) Menghitung nilai SSE
SSE = ∑𝑛𝑖=𝐼 𝑦2 − (𝑏0 ∑𝑛𝑖=𝐼 𝑦 +𝑏1 ∑𝑛𝑖=𝐼 𝑥1 𝑦 + ┘2 ∑𝑛𝑖=𝐼 𝑥2 𝑦)
3) Menghitung nilai SST
SST = ∑𝑛𝑖=𝐼 𝑦2 −

(∑𝑛
𝑖=𝐼 𝑦)

2

𝑛

4) Menghitung nilai MSR
MSR =

𝑆𝑆𝑅
𝑑𝑓

5) Menghitung nilai MSE
MSE =

𝑆 昱𝐸
𝑑𝑓

𝑆𝑆𝐸

= 𝑛−2

6) Membuat tabel ANOVA (Analysis of Variance) dengan hasil
perhitungan yang telah didapatkan.
Variation

Df

Sum of Squere (SS)

Mean Squer

Source
Regression

(MS)
2

SS Regression (SSR): MS Regression
𝑛

𝑛

𝑛

(𝑏0 ∑ 𝑦 + 𝑏1 ∑ 𝑥1 𝑦 + 𝑏2 ∑ 𝑥2 𝑦)
𝑖=1

𝑖=1

−

Error

(∑𝑛𝑖=1 𝑦)2
𝑛

MS
𝑛

𝑛

∑ 𝑦12 − (𝑏0 ∑ 𝑦 + 𝑏1 ∑ 𝑥1 𝑦
𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1
𝑛

+ 𝑏2 ∑ 𝑥2 𝑦)
𝑖=1

Total

n-1 SS Total (SST):

𝑆𝑆𝑅
𝑑𝑓

𝑖=1

n-3 SS Error (SSE):
𝑛

(MSR):

Error

(MSE):
𝑆𝑆𝐸
𝑑𝑓

𝑛

∑ 𝑦12 −
𝑖=1

(∑𝑛𝑖=1 𝑦)2
𝑛

Hipotesis:
H0 :𝛽1 = β2 = 0
H1 :minimal ada satu, β1 = 0 untuk i = 1,2
Daerah penolakan:
Fhitung

𝑀𝑆𝑅
𝑀𝑆𝐸

=

Tolak 𝐻𝑜 bila 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝐹𝛼(2;𝑛−3)
4. Menghitung nilai 𝑅2 , dengan rumus:94
𝑆𝑆𝐸

𝑅2 = 𝑆𝑆𝑇 × 100 %

94

Ibid.,126-130.

BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Data Umum MI Kanzul Huda
1. Sejarah Berdirinya dan Letak Geografis MI Kanzul Huda
Pada tahun 1966 di Dusun Bakalan Desa Gundik Kecamatan
Slahung Ponorogo telah terbentuk pendidikan bercirikan Islam,
pendidikan ini berjalan atas ide Bapak Drs. H. Imam Afandi sekaligus
sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Kanzul Huda. Untuk kelancaran
pendidikan ini dibentuk suatu pengurus yang diseponsori oleh Bapak
H. Imam Afandi bersama Saudara beliau dan beberapa tokoh
masyarakat di antaranya : Bapak H. Syamsudin, Bapak KH. Sayuti,
Kyai Yatni Hasan, dengan memberi nama Madrasah Ibtidaiyah
Kanzul Huda, atas hasil jerih payah pengurus Madrasah ini makin
lama makin bertambah jumlah muridnya.95
Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda merupakan salah satu
lembaga pendidikan formal tingkat dasar Islam yang pertama berdiri
di lingkungan masyarakat Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
Pembangunan gedung Madrasah adalah hasil kerjasama dan secara
gotong royong oleh masyarakat desa Gundik, bantuan dari para
dermawan, tokoh masyarakat dan masyarakat kecil ikut menyumbang

95
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66

sesuai dengan keikhlasannya. Akhirnya pada tahun 1966 berdirilah
gedung Madrasah.96
Adapun Faktor yang melatar belakangi berdirinya MI Kanzul
Huda adalah sebagai berikut :
1) Untuk

mengisi

Kemerdekaan

Republik

Indonesia

yang

berdasarkan Pancasila dan mewujudkan Kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
2) Berjuang demi tegaknya agama Islam.
3) Mencetak generasi muda Islam ala ahlussunah wal jamaah yang
berakhlakul karimah.97
Madrasah Ibtidaiyah Bakalan Desa Gundik Kecamatan Slahung
Ponorogo merupakan sekolah tingkat dasar di bawah naungan
Departemen Agama yang beralamatkan di jalan Raden Patah No. 4
Desa Gundik Kecamatan Slahung Ponorogo. Adapun lokasi Madrasah
Ibtidaiyah Kanzul Huda terletak pada geografis yang sangat cocok
untuk proses belajar mengajar yang terletak di tengah pemukiman
penduduk. Madrasah ini di bangun dengan pertimbangan tata letak
bangunan yang memberikan kenyamanan untuk belajar. Hal ini dapat
di lihat dari tata letak ruang belajar yang agak jauh dari jalan raya
sehingga kebisingan dari kendaraan bermotor dan kendaraan umum

96
97
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yang melintasi jalan raya apat diminimalisir dan siswa tetap belajar
dengan nyaman.98
Adapun batas–batas dari komplek MI Kanzul Huda Desa
Gundik Kecamatan Slahung Ponorogo adalah sebelah selatan
berbatasan dengan jalan Desa, sebelah barat dengan makam umum,
sebelah timur berbatasan dengan jalan desa, sebelah utara berbatasan
dengan ladang penduduk. 99
2. Dasar, Visi, Misi dan Tujuan MI Kanzul Huda
a. Dasar MI Kanzul Huda
Lembaga pendidikan MI Kanzul Huda merupakan lembaga
penyelenggara pendidikan formal di bawah naungan Yayasan Kanzul
dan Kementerian Agama. Lembaga ini didirikan untuk meningkatkan
kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian,
disiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan
terampil yang berdasarkan Pancasila dan Undang–undang Dasar
Negara Republik Indonesia dan sebagai sekolah yang berbasis agama
Islam untuk membentuk perilaku yang berdasarkan Al Qur’an dan
Hadits sebagai landasannya. 100
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b. VISI MI Kanzul Huda yaitu:
“Meluluskan peserta didik yang unggul dalam prestasi, Tangkas
dalam kompetisi dan santun dalam budi pekerti”.
Indikator Visi adalah sebagai berikut :
1) Mampu

bersaing

dengan

lulusan

yang

sederajat

untuk

melanjutkan/diterima di jenjang pendidikan yang lebih tinggi
2) Mampu berpikir aktif, kreatif dan keterampilan memecahkan
masalah
3) Memiliki keterampilan, kecakapan non akademis sesuai dengan
bakat dan minatnya
4) Memiliki keyakinan teguh dan mengamalkan ajaran agama Islam
secara benar dan konsekuen
5) Bisa menjadi teladan bagi teman dan masyarakat.101
c. MISI dari MI Kanzul Huda
1) Menyelenggarakan pendidikan secara efektif sehingga siswa
berkembang secara maksimal.
2) Menjadikan madrasah sebagai madrasah pioner.
3) Menjadikan madrasah sebagai pusatnya syiar islam khususnya
ahlussunnah waljama’ah.
4) Menyelenggarakan

pembelajaran

untuk

menumbuhkembangkan kemampuan berpikir aktif, kreatif dan
aktif dalam memecahkan masalah

101
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5) Menyelenggarakan pengemba gan diri sehingga siswa dapat
berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya
6) Menumbuh kembangkan lingkungan
sehingga

siswa

dapat

dan perilaku religius

mengamalkan

dan

mengahayati

agamanya secara nyata.
7) Mewujudkan lingkungan madrasah yang bersih, sehat dan asri
serta nyaman bagi seluruh warga madrasah.
8) Menumbuhkembangkan perilaku terpuji dan praktik nyata
sehigga siswa dapat menjadi teladan bagi teman dan
masyarakatnya
9) Menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang tangguh, jujur dan
amanah sebagai wujud tanggung jawab seorang muslim yang
menguasai sains dan teknologi
10) Meningkatkan prestasi dalam berbagai olimpiade/lomba
11) Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada mutu
lulusan yang berkualitas baik secara keilmuan, maupun secara
moral dan sosial
12) Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi sehingga
madrasah semakin berkembang pendidikannya.
Dengan indikator sebagai berikut:102
1) Membina Akhlaqul Karimah dalam kehidupan sehari-hari
2) Melaksanakan pembiasaan dan Budaya Madrasah
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3) Melaksanakan pembiasaan Hafalan Juz Amma
4) Melaksanakan Hafalan Tahfid Al-qur’an
5) Melaksanakan sholat Dluha, Dhuhur secara berjama’aah dan di
dampingi guru
6) Melaksanakan Baca Tulis Al Qur’an (BTA)
7) Memperingati PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) dan PHBN
(Peringatan Hari Besar Nasional)
8) Mewujudkan kebersihan, keindahan, kerapian, ketertiban,
keharmonisan, ketentraman, kenyamanan dan keasrian baik di
lingkungan Madrasah
9) Melakukan Pendidikan dan Pelatihan terhadap tenaga pendidik
dan kependidikan
10)

Menyelenggarakan pendidikan akuntabel dan transparan

11)

Memfasilitasi/memberikan layanan dan peningkatan
pengembangan diri sesuai dengan bakat dan minat siswa

12) Meningkatkan prestasi dalam berbagai lomba antara lain :
Olimpiade Mapel pada tingkat KKM, Kabupaten, Wilker ,
propinsi, maupun tingkat nasional
13) Melaksanakan bimbingan belajar baik UN maupun SNMPTN
14) Mengadakan Try Out baik UN maupun
15) Melaksanakan penghijauan dan pemeliharaan tanaman di
lingkungan Madrasah.

d. Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai pendirian MI Kanzul Huda, adalah
sebagai berikut :103
1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia.
2) Madrasah dapat memenuhi Standar Isi dan Standar Proses
3) Madrasah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang
mumpuni
4) Madrasah memiliki sarana dan prasarana yang memadai
5) Madrasah dapat meningkatkan jumlah siswa 50 %
6) Meningkatkan nilai rata-rata Ujian Nasional/Madrasah secara
berkelanjutan
7) Membudayakan Pengamalan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan
dan santun) pada seluruh warga madrasah.
8) Meningkatkan mutu pendidikan dengan cara membentuk kelas
unggulan.
9) Meningkatkan mutu pendidikan dengan cara membentuk tim
olympiade.
10) Mewujudkan Tim Olahraga dan Kesenian yang mampu
bersaing di tingkat kabupaten maupun provinsi.
11) Meningkatkan kualitas ubudiyah peserta didik, tenaga pendidik
dan pendidikan melalui pembiasaan sholat dhuha dan hafalan
juz ammah Dan Juz 1
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12) Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, Tari Reog, Pramuka,
Qiroah, Habsy, Futstal, Catur, Volly, drumband, Kaligrafi
13) Meningkatkan

kepedulian

warga

madrasah

terhadap

Kebersihan, Kesehatan, Ketertiban, dan keindahan lingkungan
madrasah.
14) English Fun Pagi Hari
15) Berjabat tangan menyambut kedatangan siswa-siswi di pintu
gerbang
16) Meningkatkan mutu proses pembelajaran.
17) Meningkatkan

prosentase

siswa

yang

mendaftar

di

MTSN/SLTP Swasta Unggulan
18) Mewujudkan kegiatan pengembangan diri yang mampu
bersaing di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.
19) Melaksanakan penghijauan di lingkungan Madrasah
20) Pada tahun

2018

terjadi peningkatan kepedulian dan

kesadaran warga madrasah terhadap keamanan, kebersihan,
dan keindahan lingkungan madrasah dari pada sebelumnya.
3. Keadaan Guru ,Siswa dan Sarana dan Prasarana
a. Keadaan Guru
Kegiatan belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Kanzul
Huda diselenggarakan pada waktu pagi hari, dimulai pada pukul
07.00–14.25

WIB,

menyadari

sangat

pentingnya

tenaga

kependidikan dan keberhasilan proses belajar mengajar, lembaga
pendidikan ini benar–benar memperhatikan mutu guru. Hal ini

dibuktikan dengan tenaga pengajar yang mengajar di lembaga ini
yaitu hampir semua guru berlatar belakang pendidikan dan mereka
mengampu bidang studi yang sesuai dengan latar belakang
pendidikannya. Jumlah tenaga seluruhnya ada 18 orang guru dan 1
orang karyawan. Lama mengajar guru MI Kanzul Huda bervariasi.
Namun, rata-rata mereka ditunjang oleh latar belakang
pendidikan yang memadai yakni berasal dari Sarjana Pendidikan
yang sesuai dengan bidangnya. Latar Belakang Pendidikan terakhir
rata-rata adalah strata I dan strata II.
b. Keadaan Siswa
Di Madrasah Ibtidaiyah Kanzul Huda pada tahun pelajaran
2017/2018, jumlah siswa secara keseluruhan adalah 141 siswa,
yang terdiri dari 27 siswa kelas I, 33 siswa kelas II,31 siswa kelas
III, 23 siswa kelas IV, 13 siswa kelas V dan 14 siswa kelas VI. 104
c. Keadaan Sarana dan Prasarana
Dalam dunia pendidikan, sarana dan prasarana memegang
peranan penting didalam menunjang kelancaran proses belajar
mengajar. Bahkan saran dan prasarana mutlak diperlukan karena
semakin lengkap sarana yang ada dalam suatu sekolah semakin
menunjang proses belajar mengajar. Tanpa adanya sarana dan
prasarana di dalam pendidikan maka proses pembelajaran itu tidak
akan berlangsung sebagaimana kondisi yang ideal dalam rangka
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pencapaian tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana tersebut
meliputi :105
1. Bangunan Madrasah
Bangunan mencakup semua bangunan atau gedung yang
ada di MI Kanzul Huda, baik ruang kelas maupun jumlah
bangunan

lain

yang

merupakan

penunjang

dalam

penyelenggaraan pendidikan di MI tersebut yang bersifat
permanen, diantaranya ruang belajar atau kelas, ruang guru,
ruang kepala sekolah, kamar mandi / WC, ruang laboratorium,
ruang computer, ruang UKS dan mushola.
2. Alat–alat pembelajaran
Tersedianya ruang atau gedung saja tidak cukup, masih
banyak peralatan yang masih berhubungan dengan proses
kegiatan belajar mengajar, karena tanpa adanya alat–alat,
kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan sempurna.
B. Deskripsi Data
1. Deskripsi Data Tentang Skor Jawaban Pengelolaan Kelas Siswa
Kelas IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo
Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk
memberikan gambaran data tentang pengelolaan kelas IV MI Kanzul
Huda. Data ini diperoleh dari angket yang disebarkan kepada siswa
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kelas IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo yang berjumlah
23 siswa.
Adapun hasil skor jawaban angket pengelolaan kelas kelas IV
di MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo dengan skor tertinggi
77 dan skor terendah 45, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.1
Skor Jawaban Angket Pengelolaan Kelas kelas IV MI Kanzul
Huda Gundik Slahung Ponorogo

No.
Responden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nilai

Frekuensi

77
75
72
71
69
68
67
64
63
60
59
58
57
56
55
45
Total

1
4
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23

Secara terperinci penskoran jawaban angket dari seluruh
responden dapat dilihat pada lampiran 8.
2. Deskripsi Data Tentang Skor Jawaban Motivasi Belajar Siswa
Kelas IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo
Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk
memberikan gambaran data tentang motivasi belajar siswa kelas IV MI
Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo. Data ini diperoleh dari

angket yang disebarkan kepada siswa kelas IV MI Kanzul Huda
Gundik Slahung Ponorogo yang berjumlah 23 siswa.
Adapun hasil skor jawaban angket motivasi belajar kelas IV di
MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo dengan skor tertinggi 72
dan skor terendah 33, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.2
Skor Jawaban Angket Motivasi Belajar kelas IV MI Kanzul
Huda Gundik Slahung Ponorogo

No.
Responden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tingkat Motivasi Belajar

Frekuensi

72
68
67
65
63
61
60
58
57
55
53
51
47
33
Total

1
4
1
2
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
23

Secara terperinci pensekoran jawaban angket dari seluruh
responden dapat dilihat pada lampiran 9.
3. Deskripsi Data Tentang Skor Jawaban Kedisiplinan Siswa Kelas
IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo
Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk
memberikan gambaran data tentang kedisiplinan siswa kelas IV MI
Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo. Data ini diperoleh dari

angket yang disebarkan kepada siswa kelas IV MI Kanzul Huda
Gundik Slahung Ponorogoyang berjumlah 23 siswa.
Adapun hasil skor jawaban angket kedisiplinan siswa kelas IV
di MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo dengan skor tertinggi
76 dan skor terendah 32, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.3
Skor Jawaban Angket Kedisiplinan Siswa Kelas IV MI Kanzul
Huda Gundik Slahung Ponorogo

No.
Responden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tingkat Kedisiplinan Siswa

Frekuensi

76
75
73
70
69
68
67
65
64
62
61
56
53
52
50
32
Total

3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
23

Secara terperinci pensekoran jawaban angket dari seluruh
responden dapat dilihat pada lampiran 10.
C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis)
1. Uji Normalitas (Uji Asumsi)
Sebelum menggunakan rumus statistika perlu mengetahui
asumsi yang digunakan dalam penggunaan rumus. Dengan mengetahui

asumsi dasar dalam menggunakan rumus nantinya, maka peneliti bisa
lebih bijak dalam penggunaannya dan perhitungannya. Diwajibkan
melakukan uji asumsi/prasyarat tersebut agar dalam penggunaan rumus
tersebut dan hasil yang didapatkan tidak menyimpang dari ketentuan
yang berlaku. Uji prasyarat ini berlaku untuk penggunaan rumus
parametrik yang datanya diasumsikan normal. Dalam penelitian uji
normalitas yang digunakan peneliti adalah rumus Kolmogorov Smirnov.
Berdasarkan hasil pengujian SPSS 16 dengan menggunakan
analisis Kolmogorov Smirnov diperoleh hasil output pada Asymp.Sig
(2-tailed) sebagai berikut:
Tabel 4.4
Uji Normalitas Pengelolaan Kelas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Pengelolaan
Kelas (X1)
N

23

Normal Parametersa

Most Extreme Differences

Mean

66.2609

Std. Deviation

8.30781

Absolute

.151

Positive

.103

Negative

-.151

Kolmogorov-Smirnov Z

.724

Asymp. Sig. (2-tailed)

.671

a.

Test distribution is Normal.

Adapun perhitungan uji normalitas dengan KolmogorovSmirnov Z diperoleh jumlah 0,724 dengan Asymp.Sig.(2-tailed)

diperoleh jumlah 0,671. Apabila nilai signifikansi/probabilitas > 0,05
maka

dinyatakan

distribusi

normal,

sebaliknya

jika

nilai

signifikansi/probabilitas < 0,05 maka dinyatakan berdistribusi tidak
normal. Dengan demikian dapat disimpulkan Pengelolaan Kelas
(X1 ) berdistribusi normal
Tabel 4.5
Uji Normalitas Motivasi Belajar
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Motivasi Belajar
(X2)
N
Normal Parametersa

Most Extreme Differences

23
Mean

59.1304

Std. Deviation

8.72980

Absolute

.111

Positive

.111

Negative

-.101

Kolmogorov-Smirnov Z

.534

Asymp. Sig. (2-tailed)

.938

a. Test distribution is Normal.

Adapun perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Z
diperoleh jumlah 0,534 Asymp.Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah 0,938.
Apabila nilai probabilitas/signifikansi > 0,05 maka dinyatakan
distribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas/signifikansi < 0,05
maka dinyatakan berdistribusi tidak normal. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa variabel Motivasi Belajar (X2 )
normal.

berdistribusi

Tabel 4.6
Uji Normalitas Kedisiplinan
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
KEDISIPLINA
N SISWA (Y)
N
Normal Parametersa

23
Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

63.0870
10.57404

Absolute

.143

Positive

.111

Negative

-.143

Kolmogorov-Smirnov Z

.686

Asymp. Sig. (2-tailed)

.734

a. Test distribution is Normal.

Adapun perhitungan uji normalitas dengan Smirnov Z diperoleh
jumlah 0,686 Asymp.Sig.(2-tailed) diperoleh jumlah 0,734. Apabila
nilai probabilitas/signifikansi > 0,05 maka dinyatakan distribusi normal,
sebaliknya jika nilai probabilitas/signifikansi < 0,05 maka dinyatakan
berdistribusi tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
variabel Kedisiplinan (Y) berdistribusi normal.
2. Uji Linearitas Data
Istilah “linearitas” menunjuk pada pengertian adanya hubungan
yang linear antara dua sebaran data variabel (dependen dan
independen), atau dikatakan bahwa sebaran kedua variabel itu
mempunyai hubungan yang linier. Linearitas adalah hubungan yang
linear antar variabel, artinya setiap ada perubahan yang terjadi pada satu
variabel akan diikuti dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya.

Untuk memastikan adanya hubungan linearitas tersebut, perlu
dilakukan uji linearitas.
Uji linearitas dilakukan dengan uji SPSS versi 16.0 for windws,
dapat dilakukan lewat menu Compare Means dengan submenu Means.
Uji linearitas dengan cara ini menghasilkan angka-angka statistik.
Aturannya 𝐻𝑂 harus diterima atau P > 0,05 dan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙.
Adapun perhitungan menggunakan aplikasi SPSS 16.0 dapat dilihat
pada table berikut ini:
Tabel 4.7 Uji Linearitas Data
Tabel Anova
Sum of Squares Df Mean Square
kedisiplinan Between Groups

(Combined)

*

Linearity

1749.326 15
603.756

F

Sig.

114.622 1.149 .449

1

603.756 5.948 .045

1145.570 14

81.826 .806 .655

pengelolaan
Deviation from

kelas

Linearity
Within Groups
Total

710.500

7

101.500

2459.826 22

Koefisien linearitas dapat dilihat di kolom F dan Sig pada baris
Deviation from Linearity. Ketentuannya adalah jika Sig (P) > 0,05= linier,
sedang Sig (P) < 0,05= tidak linier. Berdasarkan table di atas dapat
diketahui masing-masing sampel memiliki nilai sig (P)= 0,655 > 0,05
sehingga Ho diterima. Ini berarti hubungan antara X1 (Pengelolaan Kelas)
dengan Y (Kedisiplinan Siswa) termasuk memiliki hubungan yang linier.

Menentukan Hasil Uji Linearitas Dengan Nilai F
1) Jika nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡 晜 浜𝑒𝑙 maka terdapat pengaruh yang linear
antara
variabel bebas dan variabel terikat
2) Jika nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka tidak terdapat pengaruh yang linear
antara variabel bebas dan variabel terikat
Hasil Keputusan Uji Linearitas
Diketahui nilai Fhitung 0,806 < Ftabel 3,52 sehingga dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh yang linear antara Pengelolaan Kelas dan
Kedisiplinan.
Cara mencari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

= (df deviation from linearity ; df Within Groups)
= (14 ; 7) → lihat pada distribusi nilai 𝐹 †𝑎𝑏𝑒𝑙
= 3,52
Tabel 4.8
Uji Linearitas Data

Tabel ANOVA
Sum of
Squares

Mean
df

Square

1725.076 13

132.698

1.625

.235

1

616.577

7.552

.025

Deviation from Linearity 1108.499 12

92.375

1.132

.435

kedisiplinan Between Groups

(Combined)

* motivasi

Linearity

616.577

F

Sig.

belajar
Within Groups
Total

734.750

9

2459.826 22

81.639

Koefisien linearitas dapat dilihat di kolom F dan Sig pada baris
Deviation from Linearity. Ketentuannya adalah jika Sig (P) > 0,05=linier,
sedang Sig (P) < 0,05= tidak linier. Berdasarkan table di atas dapat
diketahui masing-masing sampel memiliki nilai sig (P)= 0,435 > 0,05
sehingga Ho diterima. Ini berarti hubungan antara X2 (Motivasi Belajar)
dengan Y (Kedisiplinan Siswa) termasuk memiliki hubungan yang linier.
Menentukan Hasil Uji Linearitas Dengan Nilai F
1) Jika nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka terdapat pengaruh yang linear antara
variabel bebas dan variabel terikat
2) Jika nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka tidak terdapat pengaruh yang linear
antara variabel bebas dan variabel terikat
Hasil Keputusan Uji Linearitas
Diketahui nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 1,132 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 3,07 sehingga dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh yang linear antara Motivasi Belajar dan
Kedisiplinan.
Cara mencari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙:
𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = (df deviation from linearity ; df Within Groups)
= (12 ; 9) -> lihat pada distribusi nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
= 3,07
Setelah peneliti melakukan penelitian serta data yang diperoleh
sudah normal dan linier, baik itu data perhatian pengelolaan kelas,
motivasi belajar maupun kedisiplinan siswa, data tersebut belum dapat
dimengerti sebelum diadakan analisis data. Untuk menganalisis data,

penulis melakukan analisis menggunakan rumus Regresi

Linier

Sederhana untuk menganalisis pengaruh variabel X1 terhadap variabel
Y, variabel X2 terahadap variabel Y dan Regresi Linier Berganda
unruk menganalisis pengaruh varaibel X1 dan X2 terhadap variabel Y
dengan bantuan aplikasi SPSS versi 16.0. Hasil analisis data tersebut
dijelaskan di bawah ini:
3. Analisa Data Tentang

Pengaruh Pengelolaan Kelas terhadap

Kedisiplinan Siswa Kelas IV di MI Kanzul Huda Gundik Slahung
Ponorogo
Setelah data terkumpul dan data sudah normal, data tentang
pengelolaan kelas terhadap kedisiplinan siswa kelas IV kemudian
ditabulasikan. Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar
pengelolaan kelas dan kedisiplinan siswa kelas IV MI Kanzul Huda
Gundik Slahung Ponorogo. Peneliti menggunakan rumus regresi linier
sederhana dan dihitung dengan

bantuan SPSS 16.0. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.9
Tabel Anova Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Kedisiplinan
ANOVAb
Model

Sum of Squares

Df

Mean Square

1 Regression

603.756

1

603.756

Residual

1856.070

21

88.834

Total

2459.826

22

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Kelas (𝑋1 )
b. Dependent Variable: Kedisiplinan (Y)

F
6.831

Sig.
.016a

Bedasarkan nilai F dari tabel Anova diperoleh Fhitung = 6,831
dengan taraf signifikansi/probabilitas 0,016 dan Ftabel = 𝐹𝛼(1;𝑛−2),
berarti (1:21) dengan taraf signifikansi 0,05 maka diperoleh Ftabel =
4,32. Jadi Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan taraf signifikansi
0,016 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas
berpengaruh secara signifikan terhadap kedisiplinan siswa.
Tabel 4.10
Tabel Model Summary

Model
1

R
.495a

R Square
.245

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
.210

9.40129

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Kelas (𝑋1 )

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R)
yaitu sebesar 0,495 dan dijelaskan besar prosentase pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang
merupakan hasil dari penguadratan R. Dari Output tersebut diperoleh
koefisien (R²) sebesar 0,245 yang mengandung pengertian bahwa
pengaruh pengelolaan kelas terhadap kedisiplinan siswa belajar kelas
IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo sebesar 24,5%
sedangkan sisanya sebesar 75,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak
termasuk dalam penelitian ini. Untuk mengetahui hasil perhitungan
secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 18.
4. Analisa Data tentang Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap
Kedisiplinan Siswa Kelas IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung
Ponorogo.

Setelah data terkumpul dan data motivasi belajar dan
kedisiplinan siswa kelas IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung
Ponorogo kemudian ditabulasikan. Adapun untuk mengetahui ada
tidaknya pengaruh antar motivasi belajar dan kedisiplinan siswa siswa
kelas IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo. Peneliti
menggunakan rumus regresi linier sederhana. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.11
Tabel Anova Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Kedisiplinan
ANOVAb
Model

Sum of Squares

Df

Mean Square

1 Regression

616.577

1

616.577

Residual

1843.249

21

87.774

Total

2459.826

22

F
7.025

Sig.
.015a

a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar (𝑋2 )
b. Dependent Variable: Kedisiplinan (Y)

Bedasarkan nilai F dari tabel Anova diperoleh Fhitung = 7,025
dengan taraf signifikansi/probabilitas 0,015 dan Ftabel = 𝐹𝛼(1;𝑛−2),
berarti (1:21) dengan taraf signifikansi 0,05 maka diperoleh Ftabel =
4,32. Jadi Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan taraf signifikansi
0,015 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas
berpengaruh secara signifikan terhadap kedisiplinan siswa.
Tabel 4.12
Tabel Model Summary

Model
1

R
.501a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square
.251

.215

9.36877

a. Predictors: (Constant), Motivasi Belajar (𝑋2 )

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai/hubungan (R) yaitu
sebesar 0,501 dan menjelaskan besarnya prosentase pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang
merupakan hasil dari pengkuadratan R. Dari output tersebut diperoleh
koefisien (R²) sebesar 0,251 yang

mengandung pengertian bahwa

pengaruh motivasi belajar terhadap kedisiplinan kelas IV MI Kanzul
Huda Gundik Slahung Ponorogo adalah sebesar 25,1% sedangkan
sisanya sebesar 74,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
termasuk dalam penelitian ini. Untuk mengetahui hasil perhitungan
secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 19.
5. Analisa Data tentang Pengaruh Pengelolaan Kelas dan Motivasi
Belajar terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas IV MI Kanzul Huda
Gundik Slahung Ponorogo
Setelah data terkumpul dan data pengelolaan kelas, motivasi
belajar dan kedisiplinan siswa kelas IV MI Kanzul Huda Gundik
Slahung Ponorogo kemudian ditabulasikan. Adapun untuk mengetahui
ada tidaknya pengaruh antar motivasi belajar dan kedisiplinan siswa
siswa kelas IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo. Peneliti
menggunakan rumus regresi linier berganda. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Tabel Anova Pengaruh Pengelolaan Kelas dan Motivasi Belajar Terhadap
Kedisiplinan
ANOVAb
Model

Sum of Squares

Df

Mean Square

1 Regression

783.357

2

391.679

Residual

1676.469

20

83.826

Total

2459.826

22

F
4.673

Sig.
.022a

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Kelas (𝑋1 ), Motivasi Belajar ( 屢2
)
b. Dependent Variable: Kedisiplinan (Y)

Bedasarkan nilai F dari tabel Anova diperoleh Fhitung = 4,673
dengan taraf signifikansi/probabilitas 0,022 dan Ftabel = 𝐹𝛼(2;𝑛−3),
berarti (2:20) dengan taraf signifikansi 0,05 maka diperoleh Ftabel =
3,49. Jadi Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan taraf signifikansi
0,022 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas dan
motivasi belajar berpengaruh secara signifikan terhadap kedisiplinan
siswa.
Tabel 4.14
Tabel Model Summary

Model
1

R
.564a

R Square
.318

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
.250

9.15551

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Kelas (𝑋1 ), Motivasi Belajar
(𝑋2 )

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai/hubungan (R) yaitu
sebesar 0,564 dan menjelaskan besarnya prosentase pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang
merupakan hasil dari pengkuadratan R. Dari output tersebut diperoleh
koefisien (R²) sebesar 0,318 yang

mengandung pengertian bahwa

pengaruh pengelolaan kelas dan motivasi belajar terhadap kedisiplinan
siswa kelas IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo adalah
sebesar 31,8% sedangkan sisanya sebesar 68,2% dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, seperti: seperti:
kurangnya minat siswa, situasi dan lingkungan sekolah yang kurang
mendukung, dan tidak adanya sanksi dan hukuman. Untuk mengetahui
hasil perhitungan secara terperinci dapat melihat pada lampiran 20.
D. Pembahasan dan Interpretasi
Dalam penelitian ini, penulis mengamati tiga hal yang menjadi
pokok bahasan yaitu pengaruh pengelolaan kelas terhadap kedisiplinan
siswa, pengaruh motivasi belajar terhadap kedisiplinan siswa, dan
pengaruh pengelolaan kelas dan motivasi belajar terhadap kedisiplinan
siswa kelas IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo.
Dalam pembahasan tentang pengaruh pengelolaan kelas terhadap
kedisiplinan siswa, diperoleh informasi bahwa pengaruh pengelolaan kelas
terhadap kedisiplinan siswa kelas IV MI Kanzul Huda Gundik Slahung
Ponorogo sebesar 24,5%, pada pembahasan tentang pengaruh motivasi

belajar terhadap kedisiplinan siswa kelas IV MI Kanzul Huda Gundik
Slahung Ponorogo sebesar 25,1%.
Untuk

pengujian

hipotesis,

penulis

menggunakan

rumus

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =𝐹𝛼(2;𝑛−3). Diketahui bahwa responden yang diteliti berjumlah 23
responden, sehingga 23 - 3 = 20. Dengan taraf signifikansi sebesar 5%
maka diperoleh 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =𝐹0,05(2;20). Dengan melihat tabel F diperoleh besar
𝐹𝑡𝑎𝑏 慜 𝑙 =3,49, dan analisis hipotesis diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 31,8%.
Karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Maka Ho ditolak. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas (X1 ) dan motivasi belajar (X2 )
berpengaruh secara signifikan sebesar 31,8% terhadap kedisiplinan siswa
(Y) sisanya sebesar 68,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
termasuk dalam penelitian ini, seperti: kurangnya minat siswa, situasi dan
lingkungan sekolah yang kurang mendukung, dan tidak adanya sanksi dan
hukuman.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil perhitungan data pengelolaan kelas terhadap
kedisiplinan siswa maka pengelolaan kelas secara signifikan
berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa kelas IV di MI Kanzul Huda
Gundik Slahung Ponorogo. Kemudian diperoleh koefisien determinasi
sebesar 24,5%, artinya pengelolaan kelas berpengaruh sebesar 24,5%
terhadap kedisiplinan siswa dan sisanya 75,5% dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain.

2. Berdasarkan hasil perhitungan data motivasi belajar terhadap
kedisiplinan

siswa

maka

motivasi

belajar

secara

signifikan

berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa kelas IV di MI Kanzul Huda
Gundik Slahung Ponorogo. Kemudian diperoleh koefisien determinasi
sebesar 25,1%, artinya motivasi belajar berpengaruh sebesar 25,1%
terhadap kedisiplinan siswa dan sisanya

74,9% dipengaruhi oleh

faktor-faktor lain.

3. Berdasarkan hasil perhitungan data pengelolaan kelas dan motivasi
belajar terhadap kedisiplinan siswa maka pengelolaan kelas dan
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motivasi belajar secara signifikan berpengaruh terhadap kedisiplinan
siswa kelas IV di MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo.
Kemudian diperoleh koefisien determinasi sebesar 31,8%, artinya
pengelolaan kelas dan motivasi belajar berpengaruh sebesar 31,8%
terhadap kedisiplinan siswa dan sisanya 68,2% dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain seperti: kurangnya minat siswa, situasi dan
lingkungan sekolah yang kurang mendukung, dan tidak adanya sanksi
dan hukuman.

B. Saran

1.

Bagi Kepala sekolah
Untuk kepala sekolah MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo,
diharapkan mampu mengambil langkah yang bijaksana dalam
menciptakan kedisiplinan siswa yang sesuai dengan perkembangan
dan psikologi peserta didik

2.

Bagi Guru
Untuk guru MI Kanzul Huda Gundik Slahung Ponorogo diharapkan
lebih memperhatikan lagi siswa-siswanya yang kurang disiplin dalam
proses pembelajaran, lebih semangat dalam meningkatkan pengelolaan
kelas, dan juga lebih antusias dalam memberikan motivasi terhadap
siswa.

3. Bagi Peserta Didik
Diharapkan peserta didik dapat lebih aktif dalam melaksanakan belajar
di dalam kelas. Lebih meningkatkan disiplin ketika pembelajaran dan
lebih tertib dalam melaksankan tanggung jawab dan kewajibannya.
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