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ABSTRAK 

 
Febrinasari, Munika. 2018. Pengaruh Motivasi Belajar dan Pengelolaan Kelas 

terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran PAI di SMP  Ma’arif 5 
Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama 
Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 
Ponorogo. Pembimbing, Dr. Ju’subaidi, M. Ag. 

  
Kata kunci: motivasi belajar, pengelolaan kelas, hasil belajar PAI 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Ma’arif 5 Ponorogo, 

masih ditemukan siswa yang memiliki nilai hasil belajar yang rendah, sebab pada saat 

pembelajaran berlangsung ada sebagian siswa tidur saat jam pelajaran, siswa yang 

asyik mengobrol sendiri dengan temannya, dan siswa yang bersikap acuh dan tidak 

memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru, hal ini disebabkan 

oleh kurangnya motivasi yang dimiliki siswa. Selain itu, cara guru yang kurang 

optimal dalam mengelola kelas menjadikan kondisi belajar kurang terpelihara.  

Penelitian yang dilaksanakan di kelas VII, VIII, dan IX SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

di SMP Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018, (2) Mengetahui pengelolaan 

kelas pada mata pelajaran PAI di SMP Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018, (3) Mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP 

Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018, (4) Mengetahui pengaruh antara 

motivasi belajar dan pengelolaan kelas terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran 

PAI di SMP Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018.  

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kuantitatif, dengan jumlah populasi 

52 responden dan dijadikan sampel penelitian dengan menggunakan teknik sampling 

jenuh. Serta menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi 

SPSS versi 16.0, dan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan 

dokumentasi. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, (1) Motivasi belajar siswa mata pelajaran 

PAI SMP Ma’arif 5 Ponorogo kategori rendah dengan prosentase sebesar 65,4% atau 

sebanyak 34 siswa dari 52 responden, (2) Pengelolaan kelas  mata pelajaran PAI SMP 

Ma’arif 5 Ponorogo dalam kategori sedang dengan prosentase sebesar 69,2% atau 

sebanyak 36 siswa dari 52 responden, (3) Hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

SMP Ma’arif 5 Ponorogo dalam kategori sedang dengan prosentase sebesar 59,6% 

atau sebanyak 31 siswa dari 52 responden, (4) Ada pengaruh antara motivasi belajar 

dan pengelolaan kelas terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran PAI di SMP 

Ma’arif 5 Ponorogo yang terlihat dari taraf signifikansi 0,05% diperoleh Fhitung ≥ Ftabel 

dengan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 8,685003985%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Proses belajar–mengajar merupakan proses kegiatan interaksi antara dua 

unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak 

yang mengajar. Hubungan timbal balik ini terjadi sebagai prasyarat keberhasilan 

pendidikan.
1
 Keberhasilan pendidikan di sekolah dapat dilihat dari sejauh mana 

tujuan pembelajaran itu dapat terealisasikan. Secara umum, hal ini dapat dilihat 

dari dari hasil belajar yang diperoleh peserta didik  dari sekolah itu sendiri dalam 

setiap periodenya. Hasil belajar merupakan tolak ukur yang digunakan untuk 

menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam suatu pembelajaran. Dari proses 

belajar–mengajar, diharapkan siswa memperoleh hasil belajar yang baik sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang telah di tetapkan.
2
 

 Hasil belajar yang dicapai oleh siswa merupakan hasil interaksi antara 

berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. 

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri siswa, yang 

mempengaruhi belajarnya. Faktor ini meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, 

motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar serta kondisi fisik dan 

                                                 
1
 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 54. 

2
 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008), 158–160. 
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kesehatan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri 

siswa yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga sekolah dan masyarakat.
3
 

 Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar salah satunya adalah 

motivasi. Motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.
4
 Dalam 

kegiatan belajar–mengajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak didalam 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 itu dapat tercapai. 

Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan mempunyai banyak energi untuk 

melakukan kegiatan belajar. Seseorang yang memiliki intelegensi cukup tinggi 

boleh jadi gagal karena kekurangan motivasi. Hasil belajar akan optimal kalau ada 

motivasi yang tepat.
5
 Jadi, makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin 

berhasil pula pelajaran itu. Sebaliknya, tanpa motivasi belajar, seorang siswa tidak 

akan belajar dan akhirnya tidak akan mencapai keberhasilan dalam belajar.
6
 

 Agar kegiatan belajar–mengajar dapat terarah dan menuju pada sasaran yang 

dikehendaki, maka perlu adanya lingkungan kelas yang terorganisasi dan dikelola 

dengan baik. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong lingkungan kelas 

menjadi baik. Karakteristik lingkungan kelas yang baik adalah kelas memiliki sifat 

                                                 
3
 Ahmad Susanto, Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2013), 12. 
4
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Bumi Akara, 2012), 158. 

5
 Sardiman A. M., Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta PT. Raja Grafindo, 

2009), 75. 
6
 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran (Jakarta: PT. Bumi Akara, 2013), 49. 
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merangsang dan menantang siswa untuk selalu belajar, memberikan rasa aman, 

dan kepuasan dalam mencapai tujuan belajar. Untuk itu, kelas mempunyai peran 

dan fungsi tertentu yang dapat menopang keberhasilan proses belajar–mengajar.
7
 

Hal inilah yang dinamakan dengan pengelolaan kelas. 

 Pengelolaan kelas merupakan upaya dalam mendayagunakan potensi kelas 

yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar–mengajar atau yang 

membantu dengan maksud agar mencapai kondisi optimal sehingga kegiatan 

belajar dapat terlaksana seperti yang diharapkan.
8
 Tugas guru yang utama adalah 

menciptakan suasana di dalam kelas agar terjadi interaksi belajar–mengajar 

mampu memotivasi siswa untuk belajar dengan baik dan sungguh–sungguh. Oleh 

sebab itu, guru atau wali kelas dituntut memiliki kemampuan yang inovatif dalam 

mengelola kelas.
9
 

 Dengan pengelolaan kelas yang baik diharapkan dapat tercipta kondisi 

kelompok belajar yang proporsional terdiri dari lingkungan kelas yang baik yang 

memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, serta 

tersedia kesempatan yang memungkinkan untuk sedikit demi sedikit mengurangi 

ketergantungannya pada guru, sehingga siswa mampu merealisasikan kegiatannya 

sendiri.
10

  

                                                 
7
 Ali Rohmad, Kapita Selekta Pendidikan (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), 48. 

8
 Ibid. 

9
 Ibid., 50. 

10
Ibid.  
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 Gagalnya seorang guru mencapai tujuan pengajaran sejalan dengan 

ketidakmampuan guru dalam mengelola kelas. Indikator dari kegagalan itu adalah 

hasil belajar siswa rendah, tidak sesuai dengan standar  ukuran yang ditentukan. 

Oleh karena itu, pengelolaan kelas merupakan kompetensi guru yang sangat 

penting dikuasai dalam kerangka keberhasilan proses belajar mengajar. 
11

   

 Berdasarkan studi penelitian yang dilakukan di SMP Ma’arif 5 Ponorogo, 

terlihat bahwa pada saat pembelajaran ketidak–aktifan siswa ketika proses belajar 

di kelas merupakan kebiasaan buruk siswa yang bermula dari siswa yang tidak 

memiliki tanggung jawab pada jam pelajaran dan tidak memiliki  semangat 

belajar, sehingga siswa kerap mengobrol pada saat guru menerangkan dan tidak 

menghargai guru yang berada di depan kelas saat berbicara. Ada pula siswa yang 

tidak memperhatikan guru pada saat menerangkan, sebab siswa terlalu bosan dan 

jenuh dengan cara guru menerangkan dan lebih memilih mengobrol dengan teman 

sebangkunya daripada memperhatikan guru, yang  menjadikannya tidak mengerti 

dan hanya membuat siswa mengantuk. Hal ini, mengindikasikan bahwa siswa 

tersebut kurang memiliki motivasi dari dalam diri pribadinya untuk mengikuti 

pelajaran yang sedang berlangsung. 

 Selain itu saat menerangkan pelajaran, guru cenderung menggunakan metode 

ceramah yang menjadikan siswa cenderung pasif dan tidak menggunakan media 

yang bervariasi. Dari segi kondisi fisik, ruang kelas sudah terihat bersih dan 

                                                 
11

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zein, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2014 ), 194. 
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perlengkapan/alat-alat pembelajaran juga tertata rapi. Namun, dalam hal 

pengaturan tempat duduk kurang diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa guru kurang menguasai kompetensi pedagogik. 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan 

dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti fisik, moral, sosial, 

emosional, dan intelektual. Dalam hal ini, seharusnya guru mampu memfasilitasi 

pengembangan potensi siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimiliki dan memanfaatkan teknologi untuk penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran.
12

  

 Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui 

pengaruh antara motivasi belajar siswa dan pengelolaan kelas dengan hasil belajar 

siswa. Maka untuk menjawab masalah diatas, peneliti mengambil judul 

“Pengaruh Motivasi Belajar dan Pengelolaan Kelas terhadap Hasil Belajar 

Siswa Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

B. Batasan Masalah 

 Banyak faktor–faktor atau variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam 

penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan dan agar tidak terjadi 

kerancauan dalam penelitian serta mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan lain 

sebagainya, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam 

                                                 
12

 Observasi yang dilaksanakan di SMP Ma’arif 5 Ponorogo pada tanggal 20 Februari–2 

Maret 2017. 
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penelitian ini adalah motivasi belajar (motivasi intrinsik dan ekstrinsik), 

pengelolaan kelas (kondisi fisik, kondisi sosio–emosional dan kondisi siswa) dan  

hasil belajar PAI di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas timbul permasalahan, sehingga peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018? 

2. Bagaimana pengelolaan kelas pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMP Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMP Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018? 

4. Adakah pengaruh yang signifikan motivasi belajar dan pengelolaan kelas 

terhadap  hasil belajar siswa mata pelajaran PAI di di SMP Ma’arif 5 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018? 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang menjadi acuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Untuk mengetahui pengelolaan kelas pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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3. Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

4. Mengetahui pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dan pengelolaan 

kelas terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara: 

1. Manfaat teoritis 

  Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam 

pendidikan terutama mengenai pengaruh antara motivasi belajar siswa dan 

pengelolaan kelas terhadap hasil belajar siswa. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi lembaga 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan 

pertimbangan serta untuk menambah koleksi perpustakaan yang nantinya 

dapat digunakan sebagai sumber bacaan mahasiswa dan menjadi bahan 

rujukan penelitian yang berkaitan dengan masalah pendidikan. 

b. Bagi Guru 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan serta pengalaman bagi guru dalam mengelola kelas dan 

memotivasi siswa, agar menjadikan  siswa berprestasi. 
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c. Bagi Siswa 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu siswa meningkatkan 

motivasinya atau memotivasi diri mereka sendiri yang akan berpengaruh 

pada hasil belajar mereka sekaligus memberikan informasi tentang 

pentingnya motivasi belajar. 

d. Bagi Peneliti 

 Sebagai pelatihan dalam menerapkan teori-teori yang sudah 

didapatkan untuk diaplikasikan dan menjawab permasalahan yang dihadapi 

dunia pendidikan serta mampu menambah wawasan, pengetahuan dan 

pengalaman peneliti.  

e. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan rujukan bagi penelitian lanjutan.  

F. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan laporan hasil penelitian kuantitatif  ini nantinya akan 

dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahsan dalam laporan penelitian 

nanti penulis mengelompokkan menjadi lima bab, masing–masing bab terdiri dari 

sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah: 

 Bab pertama : Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk memberikan 

pola pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 
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pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemaparan 

data. 

 Bab kedua : Berisi kajian pustaka, yang berisi tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu, landasan teori tentang motivasi belajar, pengelolaan kelas, dan hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. 

 Bab ketiga : Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, populasi dan sampel, 

instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

 Bab keempat : Bab ini berisi hasil penelitian tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis), dan intepretasi atas 

angka statistik. 

 Bab kelima: Penutup, bab ini berisi simpulan dari seluruh uraian dari bab 

terdahulu dan saran yang bisa menunjang peningkatan dari permasalahan yang 

dilakukan peneliti. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Hasil telaah pustaka yang dilakukan peneliti sebelumnya yang ada kaitannya 

dengan variabel yang diteliti antara lain: 

 Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Emma Diana Risma 

Dewi Nur Faizzah, Jurusan Pendidikan Pendidikan Agama Islam, Fakultas  

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo, dengan judul Pengaruh Metode 

Active Learning dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas X di SMA Negeri 1 Balong.   

 Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa: a) Pelaksaan Metode 

active learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 1 Balong 

dalam kategori baik sebanyak 31 responden (58,49%). b) Motivasi belajar siswa 

kelas X SMAN 1 Balong dalam kategori baik sebanyak 29 responden (54,72%). 

c)Hasil belajar PAI siswa kelas X SMAN 1 Balong dalam kategori baik sebanyak 

27 responden (50,94%). d) Tingkat signifikasi (sig) 0,000 lebih kecil dari nilai 

probabilitas 0,050. Dengan demikian    ditolak, sehingga bermakna ada pengaruh 

yang signifikan antara metode active learning dan motvasi belajar terhadap hasil
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belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas X di SMA Negeri 1 

Balong.
 13

     

 Dari temuan hasil penelitian di atas, peneliti sama–sama meneliti tentang 

pengaruh motivasi belajar dan hasil belajar PAI,  namun pada variabel 

independennya berbeda. Dimana penelitian terdahulu tentang metode active 

learning sedangkan pada penelitian ini tentang pengelolaan kelas. Serta penelitian 

terdahulu dilakukan di tingkat SMA sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti 

berada di tingkat SMP.  

 Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hanik Riadhatus, Jurusan  

Pendidikan Pendidikan Agama Islam, Fakultas  Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 

IAIN Ponorogo, dengan judul Pengaruh Motivasi Belajar dan Perhatian Siswa 

terhadap Hasil Belajar Siswa MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Tahun Ajaran 

2016/2017.  Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa: a) Motivasi 

belajar berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar Aqidah Akhlak 

dengan presentase sebesar 6,08%. b) Perhatian siswa berpengaruh secara 

signifikan terhadap hasil belajar Aqidah Akhlak dengan presentase sebesar 5,67%. 

c) Tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dan perhatian siswa 

                                                 
13

 Emma Diana Risma Dewi Nur Faizzah, Pengaruh Metode Active Learning dan Motivasi 

Belajar Terhadap Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas X  di SMA 

Negeri 1 Balong (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).  
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terhadap hasil belajar Aqidah Akhlak dengan presentase -2,186%, mungkin 

dipengaruhi faktor yang lain.
 14

 

 Dari temuan hasil penelitian di atas peneliti sama–sama meneliti tentang 

pengaruh motivasi belajar, namun pada variabel independennya berbeda, dimana 

penelitian terdahulu tentang perhatian siswa sedangkan pada penelitian ini tentang 

pengelolaan kelas. 

 Ketiga, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulanningsih, 

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan  Tarbiyah, STAIN Ponorogo, 

dengan judul Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran 

Qiro’ah Kitabah (Pegon) Siswa Kelas I’dad di Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Tahun Ajaran 2011/2012.  Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa: 

a) Pengelolaan kelas di Madrasah Diniyah Miftahul Huda Tahun Ajaran 

2011/2012 dalam kategori sedang menurut pendapat 60 siswa (67,41%) dari 

seluruh siswa. b) Hasil belajar di Madrasah Diniyah Miftahul Huda Tahun Ajaran 

2011/2012 dalam kategori sedang menurut pendapat 49 siswa (55, 06%)dari 

seluruh siswa. c) Ada korelasi positif yang signifikan antara pengelolaan kelas 

dengan hasil belajar pelajaran mata pelajaran Qiro’ah Kitabah (Pegon) siswa kelas 

                                                 
14

 Hanik Riadatus, Pengaruh Motivasi Belajar dan Perhatian Siswa terhadap Hasil Belajar 

Siswa MTs Nurul Mujtahidin Mlarak Tahun Ajaran 2016/2017 (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).  
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I’dad di Madrasah Diniyah Miftahul Huda tahun ajaran 2011/2012 sebesar 

0,2883.
15

 

 Dari temuan hasil penelitian di atas, peneliti sama–sama meneliti tentang 

pengaruh pengelolaan kelas, namun pada penelitian terdahulu terdapat 1 variabel 

independen yaitu pengelolaan kelas sedangkan pada penelitian ini terdapat 2 

variabel independen yaitu motivasi belajar dan pengelolaan kelas. Serta pada 

penelitian terdahulu mengkaji tentang hasil belajar Qiro’ah Kitabah (Pegon) 

sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang hasil belajar PAI.   

B. Landasan Teori 

1. Tinjauan tentang Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

 Motivasi bila dilihat dari segi kebahasaan berasal dari bahasa inggris 

“motivation” dari akar kata kerja “motive” dengan makna mendorong. 

Dalam kata benda “motivation” bermakna alasan, daya batin, dorongan, dan 

motivasi. Ada juga yang mengatakan bahwa motivasi (motivation) berasal 

dari bahasa latin, yakni movere yang berarti menggerakkan (to move) atau 

pindah. 

 Sedangkan secara istilah secara umum dengan asal kata movere yang 

berarti pindah adalah proses–proses psikologi yang berarti meminta 

mengarahkan dan menetapkan tindakan sukarela yang mengarah pada 
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tujuan. Namun, jika berpegang dari kata motivation sendiri maka motivasi 

merupakan sebuah pemberi energi perilaku.
16

 

 Menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan. Pengertian yang dikemukakan oleh Mc. 

Donald ini mengandung tiga elemen penting yaitu: 

1) Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri 

setiap individu manusia. 

2) Motivasi ditandai dengan munculnya rasa afeksi seseorang. 

3) Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan.
17

 

Dengan demikian, maka motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

(pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi 

untuk mencapai tujuan.
18

 

 Dalam kegiatan belajar mengajar, 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 itu dapat tercapai.
19

 Tanpa motivasi belajar, seorang 
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peserta didik tidak akan belajar dan akhirnya tidak akan mencapai 

keberhasilan dalam belajar.
20

 

 Tindakan belajar yang memotivasi dapat dikatakan sebagai tindakan 

belajar yang dilakukan oleh peserta didik yang didorong oleh kebutuhan 

yang dirasakannya, sehingga tindakan itu tertuju ke arah suatu tujuan yang 

diharapkan. Kebutuhan timbul akibat berbagai macam hal seperti dorongan 

nafsu, minat, hasrat, keinginan dan sebagainya. Kebutuhan yang telah 

dipenuhi menjadi motivator utama dari perilaku. Dengan demikian, kegiatan 

belajar siswa dapat terjadi bila siswa ada perhatian dan dorongan terhadap 

stimulus belajar. Untuk itu, maka guru harus berupaya menimbulkan dan 

mempertahankan perhatian dan dorongan siswa untuk melakukan kegiatan 

belajar.
21

 

b. Macam-macam Motivasi Belajar 

 Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang. Dengan demikian, motivasi atau motif–motif yang 

aktif sangat bervariasi. 

1) Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 

a) Motif–motif bawaan  

  Motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir, jadi 

motivasi itu ada tanpa dipelajari. Misalnya: dorongan untuk makan.  

                                                 
20
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21
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b) Motif–motif yang dipelajari 

  Maksudnya motif–motif yang timbul karena dipelajari. 

Misalnya: dorongan untuk belajar suatu ilmu pengetahuan. 

 Disamping itu Frendsen, masih menambahkan jenis–jenis motif 

berikut. 

a) Cognitive motives 

 Motif yang menunjuk pada gejala intrinsic, yakni menyangkut 

kepuasan individual. 

b) Self–expression 

Penampilan diri adalah sebagian dari perilaku manusia. 

c) Self–enhancement 

Melalui aktualisasi diri dan pengembangan kompetensi akan 

menigkatkan kemajuan diri seseorang. 

2) Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis 

a) Motif atau kebutuhan organis, misalnya: kebutuhan untuk beristirahat. 

b) Motif–motif darurat. Yang termasuk dalam jenis motif ini antara lain: 

dorongan untuk berusaha. 

c) Motif–motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk 

melakukan eksplorasi. 

3) Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi 

dua jenis yakni motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. Yang 
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termasuk motivasi jasmaniah misalnya refleks, insting otomatis, nafsu. 

Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah adalah kemauan. 

4) Motivasi instrinsik dan ekstrinsik 

a) 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. Misalnya: 

seseorang belajar, memang benar–benar ingin mengetahui sesuatu, 

bukan karena pujian atau ganjaran.  

b) Motivasi ekstrinsik 

  Motivasi entrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh 

seseorang itu belajar, karena tahu besok paginya akan ujian dengan 

harapan mendapatkan nilai yang baik sehingga akan dipuji temannya.
22

 

c. Ciri–ciri Motivasi Belajar 

Peserta didik yang memiliki motivasi belajar dapat dilihat dari 

berbagai indikator yang ada didalamnya. Motivasi yang ada pada diri 

seseorang itu memiliki ciri–ciri sebagai berikut: 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang 

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

2) Ulet dalam menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 
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3)  Menunjukkan minat terhadap bermacam–macam masalah. 

4) Lebih senang bekerja sendiri. 

5) Cepat bosan pada tugas–tugas yang rutin. 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu). 

7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal–soal.
23

 

d. Sumber Motivasi Belajar 

Motivasi terbentuk oleh tenaga tenaga yang bersumber dari dalam dan 

luar. Berkaitan dengan sumber motivasi dapat dibagi menjadi dua yaitu 

sebagai berikut: 

1) Faktor internal  

 Faktor yang berasal dari dalam diri individu terdiri atas beberapa hal, 

diantaranya adanya kebutuhan, persepsi individu mengenai diri sendiri, 

harga diri dan prestasi, adanya cita–cita dan harapan masa depan, 

keinginan tentang kemajuan dirinya, minat serta kepuasan kinerja. 

2) Faktor eksternal 

 Ada beberapa cara untuk menumbuhkan dan membangkitkan anak 

agar melakukan aktivitas belajar, diantaranya pemberian hadiah, 
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kompetisi, hukuman, pujian, situasi lingkungan pada umumnya, dan 

sistem imbalan yang diterima.
24

 

e. Fungsi Motivasi Belajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar pasti ditemukan peserta didik yang 

malas berpartisipasi dalam belajar. Itulah pertanda bahwa peserta   didik 

tidak mempunyai motivasi untuk belajar. Guru harus memberikan suntikan 

dalam bentuk motivasi ekstrinsik. Sehingga dengan bantuan itu peserta didik 

dapat keluar dari kesulitan belajar. Peranan yang dimainkan oleh guru 

dengan mengandalkan fungsi–fungsi motivasi merupakan langkah yang 

akurat untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi peserta didik. 

Untuk lebih jelasnya fungsi motivasi dalam belajar yaitu sebagai berikut. 

1) Motivasi sebagai pendorong perbuatan 

Disini peserta didik mempunyai keyakinan dan pendirian tentang 

apa yang seharusnya dilakukan untuk mencari tahu tentang sesuatu. Sikap 

itulah yang mendasari dan mendorong ke arah sejumlah perbuatan dalam 

belajar. Jadi, motivasi yang berfungsi sebagai pendorong ini, 

mempengaruhi sikap apa yang seharusnya peserta didik ambil dalam 

rangka belajar.  

2) Motivasi sebagai penggerak perbuatan 

Disini peserta didik sudah melakukan aktivitas belajar dengan 

segenap jiwa dan raga. Akal pikiran berproses dengan sikap raga yang 
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cenderung tunduk dengan kehendak perbuatan belajar. Sikap berada 

dalam kepastian perbuatan dan akal pikiran mencoba membedah nilai 

yang terpatri sehingga mengerti betul isi yang dikandungnya. 

3) Motivasi sebagai pengarah perbuatan 

Peserta didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana 

perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang diabaikan. 

Dengan penuh konsentrasi peserta didik belajar agar tujuannya mencari 

sesuatu yang diinginkan diketahui/dimengerti itu cepat tercapai. Segala 

sesuatu yang mengganggu pikirannya dan dapat membuyarkan 

konsentrasinya diusahakan disingkirkan jauh–jauh. Itulah peranan 

motivasi yang dapat mengarahkan perbuatan peserta didik dalam 

belajar.
25

 

f.  Faktor–faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Motivasi dalam belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Menurut para ahli pendidikan faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu: 

a) Internal peserta didik 

Motivasi yang timbul dari dalam diri peserta didik yang bersifat 

intrinsik timbul tanpa adanya paksaan dan dorongan dari orang lain tetapi 

kemauan sendiri.  
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b) Kualifikasi guru 

 Kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki olehnya tentu sangat 

berpengaruh dalam membangkitkan motivasi siswa untuk belajar. 

Pemberian motivasi hendaknya dilakukan guru ketika akan melaksanakan 

proses pembelajaran dan juga setelahnya. 

c) Orang tua (keluarga) 

 Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak–anak 

mereka. Fungsi orang tua sangat penting, selain memotivasi anak untuk 

belajar juga harus memberikan pendidikan yang layak untuk anak.
26

 

2. Tinjauan tentang Pengelolaan Kelas 

a. Pengertian Pengelolaan Kelas 

Kelas sebagai lingkungan belajar siswa merupakan aspek dari 

lingkungan yang harus diorganisasikan dan kelola secara sisematis. 

Lingkungan ini harus diawasi agar kegiatan belajar mengajar dapat terarah 

dan menuju pada sasaran yang dikehendaki. Pengawasan terhadap 

lingkungan belajar mengajar dimaksudkan untuk mendorongnya menjadi 

lingkungan yang baik. Karakteristik lingkungan yang baik itu, diantaranya 

adalah kelas memiliki sifat merangsang dan menantang siswa untuk belajar, 

membeikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan belajar.
27
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Dengan demikian, berarti bahwa kelas itu mempunyai peran dan fungsi 

tertentu yang nyata dapat menopang keberhasilan proses belajar mengajar. 

Dari sini, tepat bila dikatakan bahwa pengelolaan kelas secara dinamis 

merupakan syarat penentu perwujudan proses belajar yang efektif.
28

 Jadi, 

pengelolaan merupakan upaya dalam mendayagunakan potensi kelas. Itulah 

sebabnya, kelas perlu dikelola sebaik-baiknya.
29

 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal, dan mengendalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses belajar mengajar.
30

 Tugas utama guru adalah 

menciptakan suasana kelas agar interaksi belajar mengajar mampu 

memotivasi siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh.
31

 

Pengelolaan kelas diperlukan karena dari hari ke hari dan bahkan dari 

waktu ke waktu tingkah laku dan perbuatan peserta didik selalu berubah. 

Karena itu, kelas selalu dinamis dalam bentuk perilaku, perbuatan, sikap 

mental, dan emosional peserta didik.
32

 Pengelolaan kelas lebih lanjut, bukan 

hanya mencakup kemampuan guru menciptakan dan mengendalikan keadaan 

kelas yang tertib, aman, dan tenang, melainkan mencakup pula kegiatan 

perencanaan, pengadministrasian, pengaturan, penataan, pelaksanaan, dan 
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pengawasan terhadap seluruh kelas yang terdapat dalam lingkungan lembaga 

pendidikan, baik segi kualitas maupun kuantitasnya, penggunaannya, dan 

lain sebagainya. Melalui pengelolaan kelas yang demikian itu, maka akan 

dapat dihindari penggunaan kelas yang tidak sesuai dengan rasio pemakaian, 

penggunaan kelas yang tidak efisien, terjadinya operlapping diantara para 

pengguna dan lain sebagainya.
33

   

b. Tujuan Pengelolaan Kelas 

Sebagai pengelola kelas, guru atau wali kelas dituntut mengelola kelas 

sebagai lingkungan belajar siswa juga sebagai bagian dari lingkungan 

sekolah yang perlu diorganisasikan. Oleh sebab itu, guru dan wali kelas 

dituntut memiliki kemampuan yang inovatif dalam mengelola kelas. 

Pengelolaan kelas yang baik diharapkan dapat tercipta kondisi 

kelompok belajar yang proporsional terdiri dari lingkungan kelas yang baik 

yang memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki, serta tersedia kesempatan yang memungkinkan untuk sedikit demi 

sedikit mengurangi ketergantungan pada guru, sehingga siswa mampu 

melakukan self activity dan self control secara bertahap, tetapi pasti menuju 

taraf yang lebih dewasa.
34

 

Secara umum yang menjadi tujuan pengelolaan kelas dalam pandangan 

Sudirman adalah penyedia fasilitas bagi bermacam–macam kegiatan belajar 
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siswa dalam lingkungan sosial, emosional dan intelektual dalam kelas. 

Sedangkan secara khusus, yang menjadi tujuan pengelolaan kelas dalam 

pandangan Usman adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam 

menggunakan alat–alat belajar, menyediakan kondisi–kondisi yang 

memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk 

memperoleh hasil yang diharapkan.
35

  

c. Macam–macam Pengelolaan Kelas 

Arikunto memberikan pengertian pengelolaan kelas sebagai suatu 

usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau 

yang membantu dengan maksud agar tercapai kondisi yang optimal sehingga 

dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Sementara itu, 

Djamarah melalui redaksi sederhana menyatakan bahwa pengelolaan kelas 

adalah upaya mendayagunakan potensi kelas. Disamping itu, pengelolaan 

kelas dalam pandangan Sudirman adalah proses seleksi dan penggunaan 

alat–alat yang tepat terhadap problem dan situasi kelas. 

Berdasarkan pengertian pengelolaan kelas yang disampaikan beberapa 

pakar pendidikan di atas, maka pengelolaan kelas itu dapat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu sebagai berikut. 

1) Pengelolaan fisik 

Pengelolaan kelas yang bersifat fisik ini berkaitan dengan 

ketatalaksanaan atau pengaturan kelas. Pengelolaan kelas yang fisik ini 
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meliputi pengadaan dan pengaturan ventilasi, tempat duduk siswa, alat–

alat peraga pembelajaran, dan lain–lain.  

2) Pengelolaan siswa 

Pengelolaan siswa ini berkaitan dengan pemberian stimulus dalam 

rangka membangkitkan dan mempertahankan kondisi motivasi siswa 

untuk secara sadar berperan aktif terlibat dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran di sekolah.
36

 

d. Komponen keterampilan Pengelolaan Kelas 

Komponen keterampilan mengelola kelas dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu sebagai berikut. 

1) Keterampilan preventif (tindakan pencegahan) 

Keterampilan preventif merupakan tindakan dengan jalan 

menyediakan kondisi fisik dan sosio–emosional sehingga terasa oleh 

peserta didik rasa kenyamanan dan keamanan untuk belajar. Di dalam 

pengelolaan kelas agar tercipta suasana kelas yang menggairahkan perlu 

diperhatikan penataan dan pengaturan ruang kelas (belajar). Penyusunan 

dan pengaturan ruang belajar hendaknya memungkinkan siswa duduk 

berkelompok dan memudahkan guru bergerak secara leluasa untuk 
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membantu siswa dalam belajar. Oleh sebab itu, di dalam kelas diperlukan 

pengaturan ruang kelas (fisik) dan juga pengaturan siswa.
37

 

Pengaturan ruang kelas (kondisi fisik) ada beberapa macam antara 

lain sebagai berikut: (1) Pengaturan tempat duduk, meliputi: tempat 

duduknya bagus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, bundar, persegi 

empat panjang, sesuai dengan keadaan tubuh siswa. Dalam belajar siswa 

memerlukan tempat duduk, karena tempat duduk mempengaruhi siswa 

dalam belajar, bila tempat duduknya sesuai maka siswa akan belajar 

dengan tenang (2) Pengaturan alat-alat pengajaran, meliputi: perpustakaan 

kelas, alat-alat peraga, papan tulis dan kapur tulis, papan presensi siswa 

(3) Pengaturan keindahan dan kebersihan kelas, meliputi: hiasan dinding, 

penempatan lemari, pemeliharaan kebersihan (4) Ventilasi dan tata 

cahaya, meliputi: ventilasi yang sesuai dengan ruangan kelas, sebaiknya 

tidak merokok, pengaturan cahaya.
38

 

Selain itu, dengan melihat berbagai karakteristik peserta didik yang 

ada di dalam kelas, diperlukan pengaturan siswa demi terciptanya suasana 

belajar yang menyenangkan, aktif dan kreatif. Penempatan siswa 

memerlukan pertimbangan pada aspek postur tubuh siswa, dimana 

menempatkan siswa yang bertubuh tinggi atau rendah, dimana 

menempatkan siswa yang memiliki kelainan penglihatan atau 
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pendengaran, jenis kelamin, tingkat kecerdasan, dan sebagainya. Agar 

terwujud persaingan kelas yang seimbang maka diperlukan pengaturan 

siswa antar lain: 

1) Pembentukan organisasi, seperti pembentukan ketua, wakil ketua, 

sekertaris, dan bendahara. Dengan adanya susunan organisasi di kelas 

merupakan sarana untuk melatih dan membina siswa dalam hal 

berorganisasi, mereka dilatih untuk belajar bertanggung jawab atas 

tugas yang dipercayakan  

2) Pengelompokan siswa, seperti pengelompokan menurut kesenangan 

berkawan, pengelompokan menurut kemampuan dan pengelompokan 

menurut minat. Dalam kegiatan belajar mengajar pengelompokan 

siswa memiliki arti tersendiri, karena untuk mewujudkan proses 

belajar mengajar yang seimbang, guru harus mempertimbangkan 

pengelompokan siswa. Siswa yang cerdas, bodoh, pendiam, lincah, 

suka berbicara, suka membuat keributan sebaiknya dipisah dan 

dibentuk kelompok yang tepat agar tidak didominasi oleh kelompok 

tertentu.  

3) Pembinaan kedisiplinan siswa, tujuan akhir dari pengelolaan kelas 

sebenarnya adalah siswa dapat mengembangkan disiplin diri. Karena 

itu guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan 

disiplin diri dan guru sebaiknya mampu menjadi teladan dalam 
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pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab.
39

  Tingkat 

kedisiplinan siswa dapat dibangun melalui konsep otoritarian, konsep 

permissive, dan konsep kebebasan.
40

  

Selain pengaturan kondisi fisik kelas dan pengaturan siswa, kondisi 

sosio–emosional dalam kelas pun perlu diperhatikan, karena suasana 

sosio–emosional dalam kelas akan mempunyai pengaruh yang cukup 

besar terhadap proses belajar mengajar, kegairahan peserta didik  

merupakan efektifitas tercapainya tujuan pengajaran. Sosio– emosional 

yang baik dan positif yang berarti bahwa ada hubungan yang baik antara 

guru dan siswa atau antara anak didik dengan anak didik. Dalam hal ini 

guru memegang kunci utama terhadap pembentukan pribadi yang baik. 

Iklim sosio–emosional yang baik dalam arti terdapat hubungan 

interpersonal yang harmonis antara guru dengan guru, guru dengan siswa, 

dan siswa dengan siswa yang memungkinkan berlangsungnya proses 

belajar mengajar yang efektif.
41

 Diantara kondisi sosio-emosional yang 

harus diperhatikan adalah: 

1) Tipe kepemimpinan, ada tiga. Pertama tipe kepemimpinan otoriter, 

dengan tipe kepemimpinan yang otoriter akan menghasilkan siswa 

yang bersikap apatis tapi disisi lain juga akan terbentuk sikap yang 
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agresif. Dengan tipe kepemimpinan yang otoriter peserta didik hanya 

akan aktif kalau ada guru dan kalau tidak ada guru yang mengawasi 

maka semua aktivitas akan menurun. Kedua tipe kepemimpinan laissez 

faire tipe kepemimpinan seperti ini biasanya tidak produktif meskipun 

ada guru/pemimpin. Dalam tipe kepemimpinan seperti ini biasanya 

siswa lebih produktif bila tidak ada guru, dan tipe kepemimpinan ini 

cocok untuk peserta didik yang innerdirected (aktif, penuh kemauan, 

berinisiatif). Ketiga tipe kepemimpinan demokratis, tipe 

kepemimpinan ini lebih menekankan sikap demokratis dan lebih 

memungkinkan terbinanya sikap persahabatan antar guru dan peserta 

didik dengan dasar saling memahami dan saling mempercayai. Sikap 

seperti ini dapat membantu menciptakan iklim yang menguntungkan 

bagi terciptanya kondisi proses belajar mengajar yang optimal  

2) Sikap guru. Sikap guru dalam menghadapi peserta didik hendaknya 

tetap sabar, dan bersahabat dengan keyakinan bahwa tingkah laku 

peserta didik akan dapat diperbaiki. Kalau guru terpaksa membenci, 

bencilah tingkah lakunya jangan membenci peserta didik. Berlaku  

adil, hangat dalam bertindak dan menciptakan satu kondisi yang 

menyebabkan peserta didik sadar akan kesalahannya dan timbul 

dorongan untuk memperbaikinya. 

3) Suara guru. Suara guru walaupun bukan faktor yang besar tetapi turut 

mempunyai pengaruh dalam belajar. Suara guru hendaknya relatif 
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rendah tetapi jelas, kedengarannya akan rileks dan mendorong siswa 

untuk berani mengajukan pertanyaan.  

4) Pembinaan hubungan baik, pembinaan hubungan baik antara guru dan 

peserta didik dalam pengelolaan merupakan masalah yang sangat 

penting. Dengan hubungan baik guru dan peserta didik diharapkan 

senantiasa gembira, penuh gairah dan semangat, optimis dan realistic 

dalam pembelajaran.
42

 

2) Keterampilan korektif 

Keterampilan korektif adalah tindakan terhadap tingkah laku peserta 

didik yang menyimpang dan merusak kondisi optimal bagi proses belajar 

mengajar. Dimensi korektif dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

(1)  Dimensi tindakan (tindakan yang seharusnya segera diambil guru 

pada saat terjadi gangguan). 

(2)  Dimensi penyembuhan (tindakan penyembuhan terhadap tingkah laku 

yang menyimpang yang terlanjur terjadi agar penyimpangan tersebut 

tidak berlarut-larut).
43

 

e. Prinsip–prinsip Pengelolaan Kelas 

Dalam pengelolaan kelas terdapat sejumlah prinsip yang harus 

dilaksanakan yaitu sebagai berikut. 
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1)  Prinsip kehangatan dan antusias 

 Dalam hubungan ini guru yang hangat dan akrab dengan anak didik 

akan selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya, 

yang selanjutnya akan mendukung keberhasilan dalam melaksakan 

pengelolaan.  

2) Prinsip tantangan 

 Menciptakan berbagai tantangan yang memungkinkan seorang guru 

akan selalu bergairah dan terus belajar dalam mengatasi berbagai hal yang 

dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tingkah laku yang 

menyimpang. 

3) Prinsip variasi  

 Penggunaan metode, pendekatan, teknik, gaya, media, alat pengajaran 

yang bervariasi yang dapat meningkatkan gairah belajar dan 

menghilangkan kejenuhan.  

4) Prinsip luwes 

 Penggunaan cara dan perbuatan yang lebih fleksibel, luwes, dan 

menyenangkan diharapkan dapat menghilangkan berbagai gangguan yang 

mungkin terjadi di dalam kelas.   

5) Prinsip penekanan pada hal–hal yang positif 

 Mengupayakan hal–hal yang positif bagi peserta didik dan 

menghindari sejauh mungkin yang dapat memancing para siswa untuk 

bersikap negatif kepada guru. 
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6) Prinsip penanaman disiplin diri 

 Mengedepankan sikap teladan di hadapan para peserta didik yang 

selanjutnya dapat mendorongnya menjadi orang yang senantiasa patuh 

dan taat pada guru.
44

 

f.  Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas bukanlah suatu hal yang mudah dan ringan. 

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kerumitan dalam pengelolaan 

kelas, yang secara umum dapat dibagi ke dalam dua faktor yaitu sebagai 

berikut. 

1) Faktor internal 

Faktor internal siswa berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, 

dan perilaku. 

2) Faktor eksternal 

Faktor eksternal siswa berhubungan dengan masalah suasana 

lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, jumlah 

siswa dalam kelas dan sebagainya.
45

 

g. Masalah Pengelolaan Kelas  

 Masalah pengelolaan kelas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori 

yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Meskipun sering kali 

perbedaan antara keduanya hanya merupakan perbedaan tekanan saja. 

                                                 
44

 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, 349. 
45

 Ibid., 350. 



33 

 

 

 

Tindakan pengeloaan kelas seorang guru akan efektif apabila ia dapat 

mengidentifikasi dengan tepat hakikat masalah yang sedang dihadapi, 

sehingga pada gilirannnya ia dapat memilih strategi penanggulangan yang 

tepat. 

 Menurut Rudolf Dreiklurs dan Pearl Cassel membedakan empat 

kelompok masalah pengelolaan kelas individual yang didasarkan pada 

asumsi bahwa semua tingkah laku individu merupakan upaya pencapaian 

tujuan pemenuhan keputusan untuk diterima kelompok dan kebutuhan untuk 

mencapai harga diri. Bila kebutuhan–-kebutuhan ini tidak lagi dapat 

dipenuhi malalui cara–cara yang lumrah dapat diterima masyarakat, dalam 

hal ini yang dimaksud adalah masyarakat kelas, maka individu yang 

bersangkutan akan berusaha mencapainya dengan cara–cara lain. Dengan 

kata lain, dia akan berbuat “tidak baik”. Perbuatan–perbuatan untuk 

mencapai tujuan dengan cara tidak baik dapat digolongkan sebagai berikut. 

1) Tingkah laku yang ingin mendapat perhatian orang lain (attention getting 

behaviors). Misal: membadut (aktif), atau serba lamban sehingga perlu 

mendapatkan pertolongan ekstra (pasif). 

2) Tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan (power seeking 

behaviors). Misal: selalu mendebat atau kehilangan kendali emosional, 

marah, menangis, lupa aturan–aturan kelas. 



34 

 

 

 

3) Tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain (revenge seeking 

behaviors). Misal: menyakiti orang lain seperti mengata–ngatai, 

memukul, menggigit dan sebagainya. 

4) Peragaan ketidakmampuan yaitu dalam bentuk sama sekali menolak 

untuk mencoba melakukan apapun, karena yakin bahwa hanya kegagalan 

yang terjadi.
46

 

 Doyle memandang variabel masalah pengelolaan kelas dari sudut lain. 

Pendapatnya terungkap dalam lima kategori masalah, yaitu: 

1) Berdimensi Banyak (Multidimensionality) 

  Di kelas guru dituntut untuk melaksanakan berbagai tugas yang 

meliputi tugas-tugas akademik serta tugas penunjangnya, yaitu tugas-

tugas administratif. 

2) Serentak (Simultaneity) 

 Berbagai hal dapat terjadi pada waktu yang sama di kelas. Pekerjaan 

yang satu harus dikerjakan, tetapi pekerjaan yang lain tidak dapat ditunda. 

Keduanya harus dikerjakan dalam waktu yang hampir bersamaan, 

dikerjakan secara serentak. 

3) Segara (Immediacy) 

 Proses pengajaran yang terjadi di kelas dapat dikatakan cukup cepat. 

Selama satu hari siswa disajikan beberapa mata pelajaran. 
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4) Iklim kelas yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu 

 Doyle mengatakan bahwa iklim yang terjadi di kelas bukan semata–

mata merupakan hasil upaya guru. Banyak faktor telah mempengaruhi 

terjadinya iklim di kelas, dan beberapa di antaranya datang dengan tiba–

tiba. Misalnya, ketika semua siswa sedang asyik menerima mata pelajaran 

dari guru, dengan tiba–tiba seekor cecak jatuh tepat di tubuh salah 

seorang siswi. 

5) Sejarah (History) 

 Doyle juga mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di kelas akan 

mempunyai dampak yang dirasakan dalam waktu yang jauh sesudahnya. 

Seperti dikemukakan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Emmer, 

Everston dan Anderson, peristiwa yang terjadi pada waktu awal–awal 

sekolah akan banyak berpengaruh pada pengelolaan kelas pada tingkat–

tingkat berikutnya.
47

 

3. Tinjauan tentang Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar adalah proses aktif internal individu, dimana melalui 

pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan yang menyebabkan 

terjadinya perubahan tingkah laku yang relatif permanen. Dalam proses 

belajar, unsur internal individu ini melibatkan unsur kognitif, afektif dan 
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psikomotorik, dalam hal ini panca indera tempat dimana pesan dan kesan 

masuk ke dalam sistem kognitif. 
48

  

Secara umum, belajar boleh dikatakan juga sebagai suatu proses 

interaksi antara diri manusia (id–ego–super ego) dengan lingkungannya 

yang mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep, ataupun teori. Dalam hal ini 

terkandung suatu maksud bahwa proses interaksi itu adalah: 

1) Proses internalisasi dari sesuatu ke dalam diri yang belajar. 

2) Dilakukan secara aktif, dengan segenap panca indra ikut berperan.
49

 

Menurut Suprijono, hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai–

nilai pengertian–pengertian, sikap–sikap, apresiasi, dan keterampilan. 

Merujuk pada pemikiran Gegne, hasil belajar berupa hal–hal berikut. 

1) Informasi verbal, yaitu kapasitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan. 

2) Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang. 

3) Strategi kognitif, yaitu kecakapan menyalurkan dan mangarahkan 

aktivitas kognitifnya . 

4) Keterampilan motorik, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani. 

                                                 
48

 Deni Kurniawan, Pembelajaran Terpadu Tematik (Teori, Praktik dan Penilaian) (Bandung: 

CV. Alfabeta, 2014), 8. 
49

 Sardiman A. M., Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, 22. 



37 

 

 

 

5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. 

Selain itu, menurut Lindgren, hasil pembelajar itu meliputi kecakapan, 

informasi, pengertian dan sikap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar merupakan perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya 

salah satu aspek potensi kemanusiaan saja.
50

 

Sementara itu, tujuan belajar sendiri adalah ingin mendapatkan 

pengetahuan, ketrampilan dan penanaman sikap mental/nilai–nilai. 

Pencapaian tujuan belajar berarti akan menghasilkan hasil belajar. Hasil 

belajar merupakan realisasi atau pemekaran kecakapan–kecakapan potensial 

atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Dengan demikian maka hasil belajar 

adalah sesuatu yang diperoleh oleh peserta didik berkat adanya usaha atau 

pikiran.
51

 

b. Macam–macam jenis Hasil Belajar 

Dalam khazanah ilmu pengetahuan, perubahan tingkah laku akibat dari 

adanya proses belajar bisa dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya 

yaitu dijelaskan oleh Kingsley, Benyamin Bloom, dan Gegne. 
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1) Hasil Belajar menurut Kingsley 

 Kingsley membedakan hasil belajar siswa atau individu menjadi 

tiga jenis yaitu ketrampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, 

sikap dan cita–cita. Setiap golongan bisa diisi dengan bahan yang 

ditetapkan kurikulum sekolah.
52

 

2) Hasil Belajar menurut Benyamin Bloom 

 Klasifikasi hasil belajar menurut Benyamin Bloom yang secara 

garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah 

afektif, dan ranah psikomotorik. 

a) Ranah kognitif 

  Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut 

kognitif tingkat rendah dan keempat aspek kognitif lainnya merupakan 

kognitif tingkat tinggi. 

b) Ranah afektif 

  Ranah afektif  berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima 

aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilian, organisasi, dan 

internalisasi. 
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c) Ranah psikomotorik 

  Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah 

psikomotoris, yakni gerak refleks, keterampilan gerakan dasar, 

kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketetapan, gerakan 

ketrampilan kompleks dan gerakan ekspresif dan interpretatif.
53

 

3) Hasil Belajar menurut Gegne 

Gegne mengajukan lima kategori hasil belajar yang ingin dibentuk 

dari proses pembelajaran yaitu keterampilan intelektual (intellectual 

skill), strategi kognitif (cognitive strategy), informasi verbal (verbal 

information), keterampilan gerak (motoric skill), dan sikap (attitude).
54

 

c. Faktor–faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Secara global, faktor–faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat 

dibedakan menjadi tiga yaitu: 

1) Faktor internal (faktor dari siswa), yakni keadaan jasmani dan rohani 

siswa. 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi di sekitar siswa. 

3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode pembelajaran.
55
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Faktor–faktor diatas dalam banyak hal ini sering kali saling berkaitan dan 

mempengaruhi satu sama lain. Jadi, karena faktor–faktor tersebut di ataslah 

muncul siswa–siswa yang highachievers (berprestasi tinggi) dan under 

achievers (berprestasi rendah) atau gagal sama sekali. 

1) Faktor internal 

a) Faktor fisiologis  

  Secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang prima, 

tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat 

jasmani, dan sebagainya, semuanya akan membantu dalam proses dan 

hasil belajar. Siswa yang kurang gizi misalnya, ternyata kemampuan 

belajarnya berada di bawah siswa/siswi yang tidak kekurangan gizi, 

sebab mereka yang kekurangan gizi pada umumnya cenderung cepat 

lelah dan capek, cepat ngantuk dan akhirnya tidak mudah dalam 

menerima pelajaran. Artinya kondisi tersebut akan memberikan 

pengaruh pada proses dan hasil belajar.  

b) Faktor psikologi 

Faktor kedua dari faktor internal adalah faktor psikologis. 

Setiap manusia ada atau tidak pada dasarnya memiliki kondisi 

psikologis yang berbeda–beda, terutama dalam kadar bukan dalam 

jenisnya, tentunya perbedaan–perbedaan ini akan berpengaruh pada 

proses dan hasil belajarnya masing–masing. Beberapa faktor 
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psikologis yang dapat diuraikan diantaranya meliputi intelegensi, 

perhatian, minta dan bakat, motivasi, kognitif serta daya nalar. 

2) Faktor eksternal 

a) Faktor lingkungan 

  Kondisi lingkungan juga mempengaruhi proses dan hasil 

belajar. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan fisik atau alam dan 

dapat pula berupa lingkungan sosial. 

b) Faktor Instrumental 

  Faktor–faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan dan 

penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang 

diharapkan.
56

 

4. Tinjauan tentang Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

 Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengahayati, hingga 

mengimani, betakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran 

agama Islam dari sumber  utamanya kitab suci al–Qur’an dan al–Hadits, 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan 

pengalaman.
57
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 Azizy mengemukakan bahwa esensi pendidikan yaitu adanya proses 

transfer nilai, pengetahuan, dan ketrampilan dari generasi tua kepada 

generasi muda agar generasi muda mampu hidup. Oleh karena itu, ketika 

menyebut pendidikan Islam, maka akan mencakup dua hal yaitu, (a) 

mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai–nilai atau akhlak 

Islam, dan (b) mendidik siswa siswi untuk mempelajari materi ajaran Islam 

berupa pengetahuan tentang ajaran Islam. 

 Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam itu secara keseluruhan 

terliput dalam lingkup al–Quran dan al–hadits, keimanan, akhlak, 

fiqh/ibadah, dan sejarah, sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup 

Pendidikan Agama Islam mmencakup perwujudan keserasian, keselarasan, 

dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, 

sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya. 

 Jadi, Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan 

pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, 

dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau 

pelatihan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
58
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b. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Kurikulum pendidikan agama Islam untuk sekolah/madrsah berfungsi 

sebagai berikut. 

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta 

didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga. 

2) Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan 

hidup di dunia dan di akhirat. 

3) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat 

mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

4) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan–kesalahan, kekurangan–

kekurangan dan kelemahan–kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal–hal negatif dari lingkungannya 

atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia Indonesia yang seutuhnya. 

6) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam 

nyata dan tidak nyata), sistem dan fungsionalnya. 

7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak–anak yang memiliki bakat 

khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang 



44 

 

 

 

secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan 

bagi orang lain.
59

  

c. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan 

pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman 

peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang 

terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara, 

serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Oleh karena itu, berbicara pendidikan agama Islam, baik makna 

maupun tujuannya haruslah mengacu pada penanaman nilai–nilai Islam dan 

tidak dibenarkan melupakan etika sosial atau moralitas sosial. Penanaman 

nilai–nilai ini juga dalam rangka menuai keberhasilan hidup (hasanah) di 

dunia bagi anak didik yang kemudian akan mampu membuahkan kebaikan 

(hasanah) di akhirat kelak.60 

d. Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

 Setiap pelajaran mempunyai karakteristik tertentu yang dapat 

membedakanya dengan mata pelajaran lain, adapun karakteristik mata 

pelajaran PAI adalah sebagai berikut: 
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1) Secara umum PAI merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari 

ajaran–ajaran dasar yang terdapat dalam agama Islam. Ajaran tersebut 

terdapat dalam al-Quran dan al-hadits. 

2) Prinsip-prinsip dasar PAI tertuang dalam tiga kerangka dasar ajaran 

Islam, yaitu akidah, syari’ah, dan akhlak. 

3) Pembiasaan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

membiasakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. 

4) Rasional, usaha memberikan peranan kepada rasio (akal) peserta didik 

dalam memahami dan membedakan berbagai materi dalam standar materi 

serta kaitannya dengan perilaku yang baik dengan perilaku yang buruk. 

5) Emosional, upaya menggugah perasaan (emosi) peserta didik dalam 

menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya 

bangsa. 

6) Fungsional, menyajikan materi PAI dari segi manfaatnya bagi peserta 

didik dalam kehidupan sehari–hari dalam arti luas. 

7) Keteladanan, yaitu menjadikan figur pribadi–pribadi teladan sebagai 

cerminan dari manusia yang memiliki keyakinan tauhid yang teguh dan 

berperilaku mulia.
61
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e. Pentingnya Pendidikan Agama Islam Bagi Peserta Didik 

 Pendidikan agama Islam adalah ikhtiar manusia dengan jalan 

bimbingan damn pimpinan untuk membatu dan mengarahkan fitrah anak 

didik menuju terbentuknya pribadi utama sesuai dengan ajaran agama. 

 Oleh karena itulah, Pendidikan Islam sangat penting sebab dengan 

pendidikan Islam, orang tua atau guru berusaha secara sadar memimpin dan 

mendidik anak diarahkan kepada perkembangan jasmani dan rohani 

sehingga mampu membentuk pribadi yang utama yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam. 

Sebagaimana menurut pendapat Zakiyah Daradjat bahwa: “Pada 

umumnya agama seseorang ditentukan oleh pendidikan, pengalaman dan 

latihan yang dilaluinya sejak kecil”. Jadi perkembangan agama pada 

seseorang sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman hidup sejak 

kecil, baik dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat terutama 

pada masa pertumbuhan dan perkembangannya.  

 Seyogyanya pendidikan agama Islam ditanamkan dalam pribadi anak 

sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan dan kemudian hendaklah 

dilanjutkan dengan pembinaan pendidikan di sekolah, mulai dari taman 

kanak-kanak sampai dengan peguruan tinggi.
62
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f. Pengaruh Motivasi Belajar dan Pengelolaan Kelas terhadap Hasil 

Belajar Siswa 

 Belajar adalah usaha mengubah tingkah laku yang akan membawa 

pada suatu perubahan pada individu–individu yang berkaitan dengan 

penambahan ilmu pengetahuan, kecakapan, keterampilan, sikap. pengertian, 

harga diri, minat, watak dan penyesuaian diri. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa belajar itu sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko–

fisik untuk menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang 

berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa serta ranah kognitif, afektif 

dan psikomotorik.
63

  

 Belajar akan lebih mantap dan efektif, bila didorong dengan motivasi, 

terutama motivasi dari dalam/dasar kebutuhan/kesadaran atau intrinsic 

motivation. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula 

pelajaran itu. Begitu juga dengan hasil belajar. Hasil belajar akan menjadi 

optimal kalau ada motivasi. Jadi, motivasi akan senantiasa menentukan 

intensitas usaha belajar bagi para siswa.
64

 

 Selain itu, dalam usaha pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan 

adanya sistem lingkungan belajar yang kondusif. Dalam hal ini yang 

dimaksud adalah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas secara teknis terkait 

dengan adanya upaya mengelola berbagai keragaman yang ada pada peserta 
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didik baik yang disebakan faktor internal maupun karena faktor eksternal 

siswa. Pengelolaan keragaman tersebut dapat mendukung terciptanya 

suasana belajar mengajar yang ideal agar tujuan yang diharapkan tercapai 

secara maksimal.
65

 

 Keberhasilan pengelolaan kelas pada dasarnya kembali kepada 

kreativitas dan ijtihad para guru. Dengan gagalnya seorang guru mencapai 

tujuan pengajaran sejalan dengan ketidakmampuan guru mengelola kelas. 

Indikator dari kegagalan itu adalah hasil belajar siswa rendah, tidak sesuai 

dengan standar  ukuran yang ditentukan. Itulah yang dimaksud dengan 

masalah dalam mengelola kelas. Oleh karena itu, pengelolaan kelas 

merupakan kompetensi guru yang sangat penting dikuasai dalam kerangka 

keberhasilan proses belajar mengajar. 
66

 

C. Kerangka Berpikir 

 Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka diatas, maka dapat diajukan 

kerangka berpikir sebagai berikut: 

1. Jika motivasi belajar dan pengelolaan kelas baik, maka hasil belajar siswa juga 

baik. 

2. Jika motivasi belajar dan pengelolaan kurang baik, maka hasil belajar siswa 

juga kurang baik. 
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D. Pengajuan Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan kerangka 

berpikir diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dan 

pengelolaan kelas terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dan pengelolaan 

kelas terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMP Ma’arif 5 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang datanya berupa 

angka-angka. Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul menggunakan 

analisis regresi, yaitu suatu model statistika yang mempelajari pola hubungan yang 

logis antara dua atau lebih variabel dimana salah satunya ada yang berlaku sebagai 

variabel dependen (variabel terikat) dan yang lainnya sebagai variabel independen 

(variabel bebas).
67

 

Dalam rancangan penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel yaitu 

satu variabel dependen (variabel terikat) dengan dua variabel independen (variabel 

bebas) yaitu:.  

1. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel  yang mempengaruhi  

atau yang menjadi sebab perubahannya  atau timbulnya variabel dependen 

(terikat).
68

 Dalam penelitian ini, variabel independen ada dua yaitu motivasi 

belajar (x1) dan pengelolaan kelas (x2). 

2. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
69

 Dalam penelitian ini, 

variabel dependennya adalah hasil belajar PAI siswa  kelas VII, VIII dan IX di 
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SMP Ma’arif 5 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 (y). 

B. Populasi  dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah seluruh data yang menjadi seluruh perhatian kita dalam 

suatu ruang lingkup dan waktu.
70

 Sedangkan menurut Sugiyono,, populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
71

 Jadi, populasi 

merupakan seluruh subjek yang akan diteliti. Jumlah populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas VII, VIII, IX di SMP Ma’arif 5 Ponorogo dengan 

jumlah peserta didik sebanyak 52 anak. Dengan rincian yaitu: 

 Tabel 3.1 

Jumlah Peserta Didik 

Kelas Jumlah Peserta Didik 

Kelas VII 22 anak 

Kelas VIII 14 anak 

Kelas IX 16 anak 

 

2. Sampel 
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Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang merupakan bagian 

dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena adanya keterbatasan dana, 

waktu, dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, yang biasanya terdapat pada 

penelitian dengan jumlah populasi besar.
72

 Untuk itu, sampel yang diambil dari 

populasi harus betul–betul representatif (mewakili) seluruh populasi karena 

hasil analisis dari sampel akan digeneralisasikan ke dalam kesimpulan 

populasi.
73

  

Dan dalam pengambilan sampel penelitian, peneliti berpijak dari 

pendapat Suharsimi Arikunto, yaitu: “Apabila subyeknya kurang dari 100 orang 

lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Tetapi apabila jumlah subyeknya besar dapat diambil 10%–15% atau 

20%–25% atau lebih lanjut, tergantung setidak–tidaknya dari segi waktu, 

tenaga dan dana, sempit luasnya wilayah pengamatan, serta besar kecilnya 

resiko yang ditanggung oleh peneliti”.
74

 Karena dalam penelitian ini 

populasinya kurang dari 100 orang, maka dalam penelitian ini semua populasi 

berhak menjadi sampel, dan penelitian ini merupakan penelitian populasi. 

Karena subyeknya meliputi semua yang terdapat didalam populasi, maka 

jumlah subjek yang dilibatkan sebanyak 52 peserta didik. Dan penelitian ini 

menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan 
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sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini 

dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil.
75

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

alam atau sosial yag diamati. Secara spesifik fenomena yang diamati, disebut 

dengan variabel penelitian.
76

  

1. Data tentang motivasi belajar siswa kelas VII, VIII, IX di SMP Ma’arif 5 

Ponorogo sebagai variabel independen. 

2. Data tentang pengelolaan kelas siswa VII, VIII, IX di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

sebagai variabel independen. 

3. Data tentang hasil belajar siswa VII, VIII, IX di SMP Ma’arif 5 Ponorogo  

sebagai variabel dependen. 

Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 3.2 

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul Variabel  

Penelitian 

Sub Variabel 
Indikator Teknik 

Item 

Pengaruh 

Motivasi 

Motivasi 

Belajar 

Faktor 

Intrinsik 

1. Adanya kesadaran 

belajar 
Angket 

1,4 
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Belajar dan 

Pengelolaan 

Kelas 

terhadap 

Hasil 

Belajar 

Mata 

Pelajaran 

Pendidikan 

Agama 

Islam di 

SMP 

Ma’arif 5 

Ponorogo 

Tahun 

Pelajaran 

2017/2018 

 

2. Adanya dorongan 

belajar  

3. Adanya minat 

belajar 

4. Adanya kebutuhan 

untuk belajar 

5. Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil 

6. Adanya harapan 

dan cita-cita masa 

depan 

2, 3, 5 

 

 

7 

 

 

6, 8, 9 

 

 

11 

 

10, 13 

Faktor 

Ekstrinsik  

1. Adanya 

penghargaan dalam 

belajar 

2. Adanya kompetisi 

3. Adanya 

lingkungan belajar 

yang kondusif 

4. Adanya ulangan 

5. Adanya kegiatan 

yang menarik 

dalam belajar 

12,16, 25 

 

 

 

14 

15, 

19,20, 

22, 24 

 

13 

18, 17, 

21, 23 

Pengelolaan 

Kelas 

Kondisi 

lingkungan 

fisik 

1. Mengatur tempat 

duduk 

2. Mengatur alat-alat 

pengajaran 

3. Menata keindahan 

Angket 1, 3, 4 

 

 

2, 6,7 

 

5, 8, 9 
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dan kebersihan 

kelas 

4. Ventilasi udara dan 

tata cahaya 

 

 

11,12, 

14, 16 

Kondisi sosio 

emosional 

1. Tipe 

kepemimpinan 

guru 

2. Sikap guru 

3. Suara guru 

4. Pembinaan 

hubungan baik 

10, 13, 15 

 

 

 

14,17, 19 

18 

20 

Kondisi siswa 1. Membentuk 

organisasi 

2. Mengelompokkan 

siswa 

24, 25 

 

 

21, 22, 

23 

Hasil 

Belajar 

Hasil Belajar Hasil belajar yang 

diambil dari hasil 

Ujian Akhir Semester 

Gasal di SMP Ma’arif 

5 Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018. 

Dokumentasi  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan metode/teknik sebagai berikut: 
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a. Teknik Angket  

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.
77

 Dalam penelitian ini, angket yang berupa pernyataan 

digunakan untuk memperoleh data motivasi belajar, pengelolaan kelas dan hasil 

belajar mata pelajaran PAI di SMP Ma’arif 5 Ponorogo.  

Angket yang digunakan merupakan angket tertutup, dimana pada setiap 

item sudah tersedia pilihan jawaban dan tidak memerlukan penjelasan, 

sehingga responden tinggal memilih jawaban yang tersedia, dengan 

memberikan tanda checklist (√) pada masing-masing jawaban yang dianggap 

tepat.  

Skala yang digunakan adalah Likert yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini telah ditetapkan secara spesifik 

oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.
78

 

Dengan menggunakan gradasi, variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Artinya, indikator–indikator yang terukur ini dapat 

dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pernyataan–

pernyataan yang perlu dijawab oleh responden, dan yang menjadi responden 

adalah siswa kelas VII,VIII dan IX mata pelajaran PAI di SMP Ma’arif 5 
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Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. Jawaban setiap item intrumen yang 

mengunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif, sampai sangat 

negatif. Untuk keperluan analisis kuantitatif, jawaban itu dapat dapat diberi 

skor sebagai berikut:
79

 

Tabel 3.3 

Skala Likert 

Pernyataan Positif Negatif 

Selalu 5 1 

Sangat Sering 4 2 

Sering 3 3 

Kadang-kadang 2 4 

Tidak Pernah 1 5 

b. Teknik Dokumentasi 

Metode dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto diartikan suatu 

kegiatan mencari data atau hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang berupa 

catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya.
80

 Dokumentasi dapat juga diartikan sebagai catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.
81
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Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 

PAI, visi, misi dan tujuan, profil sekolah, letak gegrafis, struktur organisasi, 

serta jumlah guru dan siswa kelas VII,VIII dan IX di SMP Ma’arif 5 Ponorogo. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitaif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan.
82

 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua langkah teknik analisa data, 

yakni analisa data pra penalitian dan analisa data penelitian. Adapun rinciannya 

sebagai berikut: 

1. Pra penelitian 

a. Uji validitas 

Instrumen dalam suatu penelitian perlu diuji validitas dan  

reliabilitasnya. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan  untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti istrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur.
83

 Jadi 

validitas instrumen mengarah pada ketepatan instrumen dalam fungsi 

sebagai alat ukur. 

                                                 
82

 Ibid, 207.  
83

 Ibid, 121. 



59 

 

 

 

Adapun cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan korelasi 

product moment dengan rumus:
84

 

    
              

                         
 

     = Angka indeks korelasi product moment 

   = Jumlah seluruh nilai   

   = Jumlah seluruh nilai   

    = Jumlah perkalian antara nilai   dan nilai   

      = Number of cases 

Dengan cara yang sama didapatkan koofisien korelasi untuk item 

pertanyaan yang lain. Setelah itu untuk mendapatkan informasi 

kevalidannya, masing-masing nilai rxy dibandingkan dengan nilai rtabel . 

Apabila nilai rxy  > rtabel , maka item pertanyaan dinyatakan valid.
85

 

Untuk keperluan uji validitas dan reliabilitas instrumen dalam penelitian 

ini, peneliti mengambil sebanyak 52 responden. Dalam menentukan nilai 

tabel koefisien korelasi pada derajat bebas (db)=n-2. Jumlah responden yang 

dilibatkan dalam uji coba validitas adalah 52 orang, sehingga db=n-2 = 52-

2=50, maka α = 5% diperoleh nilai tabel koefisien korelasi 0,273.  

Dari hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 25 item soal 

variabel motivasi belajar siswa, terdapat 23 item soal yang dinyatakan valid 
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yaitu item nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17,19, 21, 22, 

23, 24, 25. Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket untuk uji 

validitas motivasi belajar dapat dilihat pada lampiran 7. 

Untuk variabel pengelolaan kelas, dari 25 item soal, terdapat 18 item 

soal yang valid yaitu item nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,  13, 14, 15, 18, 

19, 20, 21, 22, 23. Kemudian untuk mengetahui skor jawaban angket untuk 

uji validitas pengelolaan kelas dapat dilihat pada lampiran 8. 

Kemudian hasil perhitungan validitas-validitas item instrumen di atas 

dapat disimpulkan ke dalam tabel rekapitulasi di bawah ini. 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal Instrumen Penelitian 

Variabel No. Item r “hitung” r “tabel” Keterangan 

Motivasi 

Belajar Siswa 

(X1) 

 

 

 

 

 

 

1 
0,559 

0,273 Valid 

2 
0,558 0,273 

Valid 

3 
0,694 0,273 

Valid 

4 
0,704 0,273 

Valid 

5 
0,525 0,273 

Valid 

6 
0,665 0,273 

Valid 

7 
0,617 0,273 

Valid 

8 
0,627 0,273 

Valid 

9 
0,608 0,273 

Valid 
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10 
0,662 0,273 

Valid 

11 
0,593 0,273 

Valid 

12 
0,709 0,273 

Valid 

13 
0,569 0,273 

Valid 

14 
0,576 0,273 

Valid 

15 
0,635 0,273 

Valid 

16 
0,662 0,273 

Valid 

17 
0.535 0,273 Valid 

18 
0,442 0,273 Valid 

19 
0,514 0,273 Valid 

20 
0,158 0,273 Tidak valid 

21 
0,588 0,273 Valid 

22 
0,579 0,273 Valid 

23 
0,686 0,273 Valid 

24 
0,666 0,273 Valid 

25 
0,473 0,273 Valid 

Variabel No. Item r “hitung” r “tabel” Keterangan 

Pengelolaan 

Kelas 

(X2) 

 

1 
0,226 

0,273 Tidak valid 

2 
0,427 0,273 

Valid 

3 
0,712 0,273 

Valid 

4 
0,588 0,273 

Valid 
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5 
-0,033 0,273 

Tidak valid 

6 
0,486 0,273 

Valid 

7 
0,653 0,273 

Valid 

8 
0,556 0,273 

Valid 

9 
0,413 0,273 

Valid 

10 
0,244 0,273 

Tidak valid 

11 
0,614 0,273 

Valid 

12 
0,676 0,273 

Valid 

13 
0,488 0,273 

Valid 

14 
0,384 0,273 

Valid 

15 
0,495 0,273 

Valid 

16 
0,266 0,273 

Tidak valid 

17 
0,221 0,273 Tidak valid 

18 
0,545 0,273 Valid 

19 
0,321 0,273 Valid 

20 
0,538 0,273 Valid 

21 
0,759 0,273 Valid 

22 
0,701 0,273 Valid 

23 
0,739 0,273 Valid 

24 
-0,01 0,273 Tidak valid 

25 
0,276 0,273 Valid 
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b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajegan alat tersebut 

dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya kapanpun alat penilaian tersebut 

digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama.86 

Untuk menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini, rumus yang 

digunakan adalah rumus alpha cronbach, yaitu :
87

 

    
 

     
    

    

   
   

Sedangkan rumus untuk varians, yakni:    

       
    –  

     

 

 
 

Dimana :  

      : reliabilitas instrumen 

k     : banyaknya butir soal 

∑ σi
 2 

  : jumlah varians butir soal 

σt
2   

: varians total 

N   : jumlah responden.
88

 

Jika nilai r11 > rtabel, maka instrumen penlitian dinyatakan reliabel. 

                                                 
86

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses BelajarMengajar (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), 16. 
87

 Sambas Ali Muhidin dan Maman Aburrahman, Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam 

Penelitiannya (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 37. 

 
88

 Ibid., 38.  
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Adapun langkah kerja yang dapat dilakukan untuk mengukur 

reliabilitas instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama 

yakni menyebarkan instrumen yang akan diuji reliabilitasnya, kepada 

responden yang bukan responden sesungguhnya. Kedua yakni peneliti 

mengumpulkan data hasil uji coba instrumen dan langkah yang ketiga yakni 

memeriksa kelengkapan data untuk memastikan lengkap tidaknya lembaran 

data yang terkumpul. Termasuk didalamnya memeriksa kelengkapan 

pengisian angket. Keempat, membuat tabel pembantu untuk menepatkan 

skor–skor pada item yang diperoleh. Kelima, memberikan  atau 

menempatkan skor terhadap item–item yang sudah diisi responden pada 

tabel pembantu dan yang keenam yaitu menghitung nilai varians masing-

masing item dan varians total.
89

 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Reliabilitas Item Instrumen 

Penelitian Motivasi Belajar dan Pengelolaan Kelas 

 Variabel  r11 rtabel Keterangan 

Motivasi Belajar  0,906 0,273 Reliabel 

Pengelolaan Kelas 0,938 0,273 Reliabel 

Dari hasil penghitungan reliabilitas variabel motivasi belajar siswa 

(lihat pada lampiran 11) sebesar 0,906, kemudian dikonsultasikan dengan “r” 

tabel pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,273. Karena “r” hitung > 

                                                 
      

89
 Ibid.  
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dari “r” tabel, yaitu 0,906 > 0,273, maka instrumen tersebut dapat dikatakan 

reliabel.  

Dari hasil penghitungan reliabilitas pengelolaan kelas (lihat pada 

lampiran 12).sebesar 0,938, kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada 

taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,273. Karena “r” hitung > dari “r” 

tabel,  yaitu 0,938>0,273, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliable. 

2. Teknik Analisa Hasil Penelitian 

Langkah-langkah untuk menganalisis hasil penelitian adalah: 

1. Uji Normalitas 

Untuk menghindari kesalahan dalam penyebaran data yang tidak 

100% normal (tidak normal sempurna) maka dalam analisis hasil penelitian 

ini menggunakan rumus uji Kolmogorov-Smirnov Dengan rumus:
90

 

Rumus Mean:   

Mx =  
   

 
 

My =  
   

 
 

Keterangan :  

Mx dan My :     Mean (rata-rata) yang dicari 

∑x dan ∑y : Jumlah dari skor-skor (nilai-nilai) yang ada  

                                                 
90

 Retno Widyanigrum, Statistika Edisi Revisi (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2013), 204–206. 
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N : Jumlah data 

Sedangkan Rumus Standar Deviasi yang digunakan yaitu: 

SDx =  
    

 
   

   

 
 ² 

SDy =  
   

 
   

   

 
 ² 

Keterangan : 

SDx dan SDy : Standar Deviasi 

∑ x²  dan ∑y² : Jumlah skor x dan y setelah terlebih dahulu 

dikuadratkan 

Mx dan My : Nilai rata-rata hitung (Mean) skor x dan y 

N : Jumlah data
91

 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mean dan SD. Untuk menentukan 

tingkat motivasi belajar siswa, pengelolaan kelas, dan hasil belajar siswa 

dalam pengelompokkan anak didik, dengan menggunakan patokan sebagai  

berikut: 

1. Skor lebih dari mean + 1.SD adalah tingkat baik 

2. Skor kurang dari mean – 1.SD adalah tingkat kurang 

3. Skor antara mean – 1.SD sampai mean + 1 SD adalah tingkat cukup 
92
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 Ibid., 56–92 
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       Setelah dibuat pengelompokan kemudian dicari frekuensinya dan 

hasilnya diprosentasikan dengan rumus:  

P = 
  

 
 x 100% 

Keterangan : 

P : Angka Prosentase 

Fi : Frekuensi  

N : Number Of Cases.
93

 

2. Regresi linier berganda, yaitu sebagai berikut: 

a. Langkah 1 

Merumuskan/ mengidentifikasi variabel 

Variabel independen : -  Motivasi belajar siswa(  ) 

- Pengelolaan kelas  (  ) 

Variabel dependen  : Hasil belajar (y) 

b. Langkah 2 

Mengestimasi/menaksir model 

Mencari nilai   ,    dan    dengan rumus: 

    
    

  
          

            
          

 
    

    
  

        
  

            
 
     

 

    
    

  
          

            
          

 
    

    
  

        
  

            
 
     

 

                                                                                                                                           
92

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 

175–9176. 
93

 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta Pustaka Felicha, 2011), 20. 
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dimana: 

   
  

        
  

    
 
     

 

 
     

   
  

        
  

    
 
     

 

 
     

     
 
          

  
    

 
        

 
    

 

 
     

     
          

  
    

 
        

    

 

 
   

      
          

  
    

 
        

    

 

 
   

     
        

 
         

 
   

 
   

 
  

c. Langkah 3 

Uji signifikansi model 

Menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel anova (anlysis of variance) 

dan membuat tabel Anova (analysis of variance) dengan hasil 

perhitungan yang telah ditetapkan. 

Tabel 3.6 

Anova 

Variation 

Source 
Df Sum of Square (SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regression P 

SS Regression (SSR) 

SSR= [          
  

     y]- 
     

 
 

MS Regression 

(MSR) 

MSR = 
   

  
 

Error n-p-1 

SS Error (SSE) 

        
 

   - 

[    +     
 +      ] 

MS Error (MSE) 

MSE = 
   

  
 

Total n-1 SS Total (SST) 
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SST =    
 - 

     

 
 

Melakukan pengujian parameter secara overall dengan bantuan tabel 

Anova, dan melakukan Uji Overall dengan rumus:  

          
   

   
 

Uji overall pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengearuh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen, atau untuk mengetahui apakah 

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen 

atau tidak. 

d. Langkah 4 

Pemeriksaan residual atau error 

Apabila dilakukan pengujian residual/error ( ) secara visual dengan 

menggunakan plot antara   dengan    (estimasi/taksiran dari variabel 

dependen/terikat). Pada plot dapat dilihat bahwa titik-titiknya tidak 

membentuk suatu pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa residual 

identik dan independen. 

e. Langkah 5 

Menginterpretasi parameter model 

Menghitung nilai    
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Setelah itu dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan koefisien 

determinasi (  ).
94

 

                                                 
94

  Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 129–133. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Sekolah 

NSS/NSM/NDS 
  : 

20251119001 

Nama Sekolah : SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

Alamat : Jln. Seloaji  No. 25 Ngrupit 

Kelurahan/Desa : Ngrupit 

Kecamatan : Jenangan 

Kabupaten/Kota : Ponorogo 

Provinsi : Jawa Timur  

E-mail   : smpmalipo@yahoo.com 

Nama yayasan : LP Ma’arif  NU Ponorogo 

Alamat yayasan&No. 

Telepon 

: Jln.Sultan Agung No.83 

(0352)486713 

Status (Negeri/Swasta) : Swasta 

Tahun Berdiri  : 1983  

Tahun Beroperasi  1983  

Jenjang Akreditasi : B 

Status Tanah : Milik sendiri 

Luas Tanah : 2090   .
 95
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 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 01/D/04–03/2018 dalam lampiran 20. 

mailto:smpmalipo@yahoo.com
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2. Letak Geografis 

       SMP Ma’arif 5 Ponorogo merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

digunakan sebagai tempat untuk kegiatan belajar mengajar formal yang terletak 

di desa Ngrupit, kecamatan Jenangan, kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. 

Kompleks SMP Ma’arif 5 Ponorogo ini, terletak di desa Ngrupit  ± 100 m di 

sebelah timur Terminal Seloaji Ponorogo. Penduduknya 90% beragama Islam. 

Mata pencaharian masyarakatnya beraneka ragam antara lain : pegawai negeri, 

petani, pedagang, dan wiraswasta. Di samping ada SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

juga terdapat beberapa lembaga pendidikan lainnya, antara lain: Play Group 

dan RA Muslimat Ngrupit serta MI Ma’arif Ngrupit. Dari segi kawasan yang 

mengelilinginya, tercipta suasana yang baik dan harmonis sehingga faktor yang 

demikian itu mendukung program pendidikan di SMP Ma’arif 5 Ponorogo.
 96

 

3. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 

a. Visi  

Berprestasi, terampil dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa. 

b. Misi 

1) Menumbuh kembangkan sikap dan amaliyah keagamaan Islam. 

2) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam upaya 

meningkatkan pembelajaran yang berwawasan lingkungan. 

3) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh 

warga sekolah baik dalam prestasi akademik maupun non–akademik. 
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 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 03/D/04–03/2018 dalam lampiran 21. 



73 

 

 

 

4) Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. 

5) Menjadikan fasilitas sekolah yang relevan, mutakhir, dan berwawasan ke 

depan. 

6) Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai wajar dan adil. 

7) Melaksanakan pengembangan model–model penilaian pembelajaran.  

c. Tujuan Sekolah 

       Berdasarkan visi dan misi di atas, tujuan SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

adalah sebagai berikut. 

1) Mempersiapkan peserta didik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dan berakhlaq mulia. 

2) Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian, 

cerdas, berkualitas dan berprestasi dalam bidang olahraga dan seni. 

3) Menanamkan kepada peserta didik sikap ulet dan gigih dalam 

berkompetisi, beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan sikap 

sportifitas. 

4) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar 

mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjag yang lebih tinggi. 

5) Mengembangkan program–program pengembangan diri. 
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6) Menanamkan sikap santun dan berbudaya, budaya hidup sehat, cinta 

kebersihan, cinta kelestarian, cinta lingkungan dengan dilandasi keimanan 

dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 97

 

4. Struktur Organisasi Sekolah 

SMP Ma’arif 5 Ponorogo merupakan lembaga formal, untuk itu struktur 

organisasi sangat penting keberadaannya guna mempertegas tanggung jawab 

masing-masing personil sehingga program kerja yang disusun untuk mencapai 

tujuan yang dirumuskan dapat terlaksana dengan baik. Struktur organisasi 

terdiri dari Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Waka Kurikulum, Waka 

Kesiswaan, Waka Sarana dan Prasarana, Waka Humas.
98

 

5. Sarana dan Prasarana Sekolah 

Sarana dan prasarana sekolah sangat berpengaruh guna terlaksananya 

belajar yang representatif, yang pada akhirnya dapat membantu output yang 

lebih baik. Adapun sarana dan prasarana yang ada di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

adalah ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang kantor, ruang guru, ruang 

perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang UKS, laboratrium komputer, 

kantin, ruang OSIS, toilet guru dan siswa.
99
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 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 04/D/04–03/2018 dalam lampiran 22. 

 
98

 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 05/D/04–03/2018 dalam lampiran 23. 
99

 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 06/D/04–03/2018 dalam lampiran 24. 
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6. Jumlah Guru dan Siswa 

a. Jumlah Guru 

1) Guru Tetap    : 9 orang 

2) Guru Tidak Tetap   : Tidak ada 

3) Guru Bantu Pusat   : 1 Orang 

b. Jumlah Siswa 

Pada tahun ini jumlah siswa di SMP Ma’arif 5 Ponorogo berjumlah 52 anak, 

terdiri dari: 

1) Kelas VII  = 22 siswa 

2) Kelas VIII  = 14 siswa 

3) Kelas IX  = 16 siswa.
 100

 

B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah seluruh siswa 

SMP Ma’arif 5 Ponorogo yang berjumlah 52 siswa. Pada bab ini akan dijelaskan 

masing–masing variabel penelitian yaitu tentang motivasi belajar dan pengelolaan 

kelas  serta hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 

VII, VIII dan IX. Untuk menjelaskan variabel tersebut diperlukan perhitungan 

sistematika. Sedangkan metode yang diperlukan adalah analisis regresi linier 

berganda. Adapun hasil dari perhitungan dapat dilihat pada analisis data. 
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 Lihat Transkrip Dokumentasi nomor : 07/D/04–03/2018 dalam lampiran 25. 
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1. Deskripsi Data tentang Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

       Untuk mendapatkan data mengenai motivasi belajar, peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data angket langsung, yaitu angket dijawab oleh responden 

yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek 

penelitian adalah seluruh siswa SMP Ma’arif 5 Ponorogo yang berjumlah 52 

siswa. Adapun hasil skor motivasi belajar siswa di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Skor Jawaban Angket Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

No 
Skor Motivasi 

Belajar 
Frekuensi Prosentase 

1 93 1 1,9% 

2 92 2 3,8% 

3 91 1 1,9% 

4 90 1 1,9% 

5 89 1 1,9% 

6 88 3 5,8% 

7 87 3 5,8% 

8 86 2 3,8% 
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9 85 3 5,8% 

10 84 2 3,8% 

11 82 2 3,8% 

12 81 1 1,9% 

13 80 1 1,9% 

14 79 2 3,8% 

15 78 1 1,9% 

16 77 1 1,9% 

17 75 2 3,8% 

18 74 3 5,8% 

19 73 1 1,9% 

20 72 1 1,9% 

21 71 2 3,8% 

22 70 1 1,9% 

23 69 2 3,8% 

24 67 1 1,9% 

25 66 2 3,8% 

26 65 1 1,9% 

27 63 2 3,8% 
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28 60 1 1,9% 

29 59 1 1,9% 

30 57 2 3,8% 

31 56 1 1,9% 

32 55 1 1,9% 

33 51 1 1,9% 

 52 100% 

Adapun skor jawaban angket tentang motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dilihat pada lampiran 13. 

2. Deskripsi Data tentang Pengelolaan Kelas pada Mata Pelajaran Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo  

Untuk memperoleh data tentang hasil skor pengelolaan kelas pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat diperoleh dengan penyebaran angket 

sama dengan motivasi belajar di atas. Adapun hasil skor pengelolaan kelas di 

SMP Ma’arif 5 Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 

Skor Jawaban Angket Pengelolaan Kelas pada Mata Pelajaran Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo  

No 
Skor Pengelolaan 

Kelas 
Frekuensi Prosentase 

1 76 1 1,9% 

2 75 1 1,9% 

3 74 1 1,9% 

4 71 2 3,8% 

5 70 1 1,9% 

6 69 1 1,9% 

7 68 1 1,9% 

8 66 3 5,8% 

9 65 5 9,6% 

10 64 2 3,8% 

11 63 1 1,9% 

12 62 1 1,9% 

13 61 2 3,8% 

14 60 4 7,7% 

15 59 4 7,7% 
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16 58 2 3,8% 

17 57 3 5,8% 

18 56 2 3,8% 

19 55 2 3,8% 

20 54 3 5,8% 

21 51 1 1,9% 

22 50 2 3,8% 

23 49 2 3,8% 

24 47 1 1,9% 

25 45 1 1,9% 

26 44 2 3,8% 

27 40 1 1,9% 

 52 100% 

Adapun skor jawaban angket tentang pengelolaan kelas pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dapat dilihat pada lampiran 14. 

 

 

 



81 

 

 

 

3. Deskripsi Data tentang Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

       Untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa pada mata Pendidikan 

Agama Islam dapat diperoleh dari nilai rapor semester ganjil. Dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Skor Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 

5 Ponorogo 

No Hasil Belajar PAI Frekuensi Prosentase 

1 93 1 1,9% 

2 92 1 1,9% 

3 90 8 15,4% 

4 89 1 1,9% 

5 88 3 5,8% 

6 87 1 1,9% 

7 86 5 9,6% 

8 85 1 1,9% 

9 84 3 5,8% 

10 83 2 3,8% 

11 82 3 5,8% 
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12 81 2 3,8% 

13 80 4 7,7% 

14 79 5 9,6% 

15 78 1 1,9% 

16 77 1 1,9% 

17 76 1 1,9% 

18 75 9 17,3% 

 52 100% 

Adapun skor hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dapat dilihat pada lampiran 15. 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

       Setelah semua angket dipastikan sudah dijawab dengan benar, maka 

selanjutnya data ditabulasikan dan dilakukan penskoran. Adapun tabelnya dapat 

dilihat pada lampiran 3 dan 4 . 

1. Analisis Data tentang Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

        Untuk menganalisa tingkat motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

menggunakan langkah–langkah sebagai berikut: 
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a. Memberi skor pada angket  

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan 

       Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga tingkatan dapat 

disusun dengan menjadi tiga kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 

Patokan yang digunakan untuk menentukan rangking atas, tengah dan 

bawah adalah sebagai berikut: 

Analisis dalam tingkat motivasi belajar dalam penelitian ini dibantu 

menggunakan perhitungan program SPSS versi 16.0 Adapun hasilnya 

sebagai berikut:  

1) Identivikasi Variabel 

Variabel independen (X1) : Motivasi Belajar 

2) Mengestimasi/menaksi Mode 

Dari tabel Lampiran 16 untuk uji normalitas variabel (X1) 

motivasi belajar diperoleh Mean atau rata-rata  sejumlah  76,10. Dan 

untuk hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 11,366 Untuk 

menentukan tingkatan motivasi belajar  tinggi, sedang dan rendah, 

dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkatan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMP Ma’arif 5 Ponorogo termasuk kategori tinggi. 
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b) Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah tingkatan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Ma’arif 5 Ponorogo rendah. 

c) Dan skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + SDx adalah 

tingkatan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo sedang. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx = 76,10 + 1 (11,36) 

= 76,10 + 11,36 

  = 87,466 

  = 87 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx  = 76,10 – 1 (11,36) 

= 76,10 – 11,36 

= 64,734 

= 65 (dibulatkan) 

       Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari  87 

dikategorikan tingkat motivasi belajar tinggi, sedangkan skor 87-65 

dikategorikan tingkat motivasi belajar sedang dan skor kurang dari 

65 dikategorikan tingkat  kategori rendah. 

       Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat motivasi belajar 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Kategorisasi Tingkat Motivasi Belajar Siswa 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 87  9 17,3% Tinggi 

2 87–65 9 17,3% Sedang 

3 Kurang dari 

65 

34 65,4% Rendah 

Jumlah 52 100%  

       Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan motivasi belajar siswa mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo dalam kategori tinggi 

dengan frekuensi sebanyak 9 responden (17,3%), dalam kategori 

sedang dengan frekuensi sebanyak 9 responden (17,3%), dan dalam 

kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 34 responden (65,4%). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat 

motivasi belajar siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP Ma’arif 5 Ponorogo adalah rendah karena dinyatakan dalam 

kategorisasi menunjukkan prosentasenya 65,4%. 

2. Analisis Data tentang Pengelolaan Kelas pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

a. Identivikasi Variabel 

Variabel independen (X2) : Pengelolaan Kelas 
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b. Mengestimasi/menaksi Model 

       Dari tabel lampiran 17 untuk uji normalitas variabel (X2) pengelolaan 

kelas diperoleh Mean atau rata-rata  sejumlah 59,38 Dan untuk hasil SD 

atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 8,263.  Untuk menentukan 

tingkatan pengelolaan kelas  tinggi, sedang dan rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

1) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkatan pengelolaan kelas pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

termasuk kategori tinggi. 

2) Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah tingkatan pengelolaan kelas pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

termasuk kategaori rendah. 

3) Dan skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + SDx adalah 

tingkatan pengelolaan kelas  pada mata pelajaran mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo termasuk 

kategori sedang. Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx  = 59,38 + 1 (8,263) 

 = 59,38 + 8,263 

 = 67,643 

 = 68 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx  = 59,38 – 1 (8,263) 

= 59,38 – 8,263 
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= 51,117 

= 51 (dibulatkan) 

       Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 68 

dikategorikan tingkat pengelolaan kelas tinggi, sedangkan skor 68-51 

dikategorikan tingkat pengelolaan kelas sedang dan skor kurang dari 51 

dikategorikan tingkat pengelolaan kelas rendah. 

       Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat pengelolaan kelas siswa 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Kategorisasi Tingkat Pengelolaan Kelas 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 68 7 13,5% Tinggi 

2 68–51 36 69,2% Sedang 

3 Kurang dari 51 9 17,3% Rendah 

Jumlah 52 100%  

       Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

pengelolaan kelas  pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Ma’arif 5 Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 7 

responden (13,5%), dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 36 

responden (69,2%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi 

sebanyak 9 responden (17,3%). Dengan demikian, secara umum dapat 
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dikatakan bahwa pengelolaan kelas pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo adalah sedang karena 

dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 69,2%. 

3. Analisis Data tentang Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

a. Identivikasi Variabel 

Variabel dependen (Y) : Hasil Belajar Siswa 

b. Mengestimasi/menaksi Model 

       Dari tabel lampiran 16 hasil perhitungan untuk uji normalitas variabel 

(Y) hasil belajar  diperoleh Mean atau rata-rata  sejumlah 83,21.  Dan 

untuk hasil SD atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 4,740 . Untuk 

menentukan tingkatan hasil belajar  tinggi, sedang, dan rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

1) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah tingkatan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

termasuk kategori tinggi. 

2) Skor kurang dari Mx- 1. SDx adalah tingkatan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

termasuk kategori rendah. 

3) Dan skor antara Mx - 1.SDx sampai dengan Mx + SDx adalah 

tingkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 
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Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo termasuk kategori sedang. Adapun 

perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SDx  = 82,83 + 1 (5,537) 

  = 82,83 + 5,537 

  = 88,367 

  = 88 (dibulatkan) 

Mx - 1. SDx  = 82,83 – 1 (5,537) 

  = 82,83 – 5,537 

  = 77,293 

  = 77 (dibulatkan) 

       Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 88 

dikategorikan hasil belajar siswa tinggi, sedangkan skor 88–77 

dikategorikan hasil belajar siswa sedang dan skor kurang dari 77 

dikategorikan hasil belajar rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang hasil belajar siswa  dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Kategorisasi Tingkat Hasil Belajar Siswa 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 88 11 21,2% Tinggi 

2 88–77 31 59,6% Sedang 
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3 Kurang dari 77 10 19,2% Rendah 

Jumlah 52 100%  

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

hasil belajar siswa pada Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 

Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi tinggi  sebanyak 11 

responden (21,2%), dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak  

31 responden (59,6%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi 

sebanyak 10 responden (19,2%). Dengan demikian, secara umum 

dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo adalah sedang 

karena dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan prosentasenya 

59,6%. 

4. Analisis Data tentang Motivasi Belajar dan Pengelolaan Kelas 

terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

a. Uji Normalitas  

       Tujuan uji normalitas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

data yang telah diperoleh peneliti dalam penelitian itu termasuk data 
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yang berdistribusi normal atau tidak.
101

 Dalam  penelitian  ini penulis 

dibantu dengan SPSS versi 16.0. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan keputusan pada uji 

normalitas yang didasarkan pada output SPSS versi 16.0 dapat 

dilakukan dengan dua cara. Pertama  dengan membandingkan  

kormogorov–smirnov (KS) hasil perhitungan dan tabel kormogorov 

smirnov (KS) . Apabila KS >  KS1-a’ maka Ho diterima atau sampel 

berasal dari populasi berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila KS < 

KS1-a’ maka H0 ditolak atau sampel tidak berasal dari sampel yang 

berdistribusi normal. Kedua, dengan membandingkan P-Value. Pada 

SPSS versi 16.0 apabila  P-Value> 0, maka Ho diterima atau sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila P-

Value < 0,150 maka Ho ditolak atau sampel tidak berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal.
102

. Untuk menghindari kesalahan dalam 

penelitian maka peneliti menggunakan tabel Uji normalitas 

menggunakan aplikasi SPSS versi 16.0. 

 

 

 

 

                                                 
        

101
 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta Pustaka Felicha, 2011), 206. 

102
 Edi Irawan, Pengantar Statistik Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Aura Pusta, 2014), 

123 
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Tabel 4.7  

Hasil Uji Normalitas dengan aplikasi SPSS versi 16.0  

Variabel N KS–Z P(sign) Keterangan 

X1 52 0,880 0,421 Berdistribusi normal 

 X2  52 0,649 0,980 Berdistribusi normal 

Y  52 0,731 0,660 Berdistribusi normal 

       Dari hasil uji normalitas menggunakan aplikasi masing-masing 

variabel X1, X2 dan Y mempunyai P-Value>0,150 dan bisa dikatakan 

semua berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oleh karena itu, 

penggunaan statistika regresi untuk pengujian hipotesis dapat 

dilanjutkan. Adapun hasil dari penghitungan uji normalitas secara 

terperinci dapat dilihat pada lampiran 16, 17, dan 18. 

b. Pengajuan Hipotesis 

       Setelah semua data terkumpul dari variabel X1 (motivasi belajar), 

X2 (pengelolaan kelas) dan Y (hasil belajar) kemudian ditabulasikan. 

Untuk menganalisis data tentang Pengaruh motivasi belajar dan 

pengelaan kelas terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018, 

maka peneliti menggunakan teknik penghitungan analisis Regresi Linier 

Berganda dan di sini peneliti dibantu dengan aplikasi SPSS versi 16.0 

dengan hasil sebagaimana lampiran 19. Dan untuk mengetahui seberapa 
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besar pengaruh motivasi belajar dan pengelolaan kelas terhadap hasil 

belajar siswa maka harus dihitung koefisien determinasi dalam tabel 

Anova. JKR (Regression) dan JKT (Total), sebagai berikut: 

 Tabel 4.8  

Analisis Regresi Linier Berganda 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 135.785 2 67.893 2.330 .108
a
 

Residual 1427.657 49 29.136   

Total 1563.442 51    

a. Predictors: (Constant), pengelolaan kelas, motivasi belajar   

b. Dependent Variable: hasil belajar    

R
2 =  

JKR 

  JKT 

  =  135.785      

     1563.442 

  = 0,086850039 

  = 8,685003985% 

Berdasarkan penghitungan koefisien determinasi (  ) diatas 

didapatkan nilai sebesar yaitu 8,685003985%, artinya motivasi belajar 

dan pengelolaan kelas berpengaruh sebesar 8,685003985% terhadap 

hasil belajar siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Ma’arif 5 Ponorogo tahun ajaran 2017/ 2018 dan sebanyak 
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91,31499602% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam 

model. 

Dari tabel ANOVA di atas diketahui bahwa Fhitung sebesar 8,685. 

Sedangkan untuk mencari Ftabel dapat dilihat pada tabel distribusi F, 

dengan menggunakan rumus: 

Ftabel = F  (n-2) 

 = F0,05(50) = 4,03 

       Jadi, untuk menjawab pengajuan hipotesis yang ada, dapat disimpulkan 

bawa Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti motivasi belajar dan pengelolaan 

kelas terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

D. Interpretasi dan Pembahasan  

1. Motivasi Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018 

       Dari tingkatan tersebut, dapat diketahui bahwa motivasi belajar siswa 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo dalam 

kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 9 responden (17,3%), dalam 

kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 9 responden (17,3%), dan dalam 

kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 34 responden (65,4%). Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat motivasi belajar siswa 
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mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo adalah 

rendah karena dinyatakan dalam kategorisasi dengan prosentase sebesar 

65,4%. 

 Tingkat motivasi belajar siswa mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo dikategorikan rendah karena hal berikut: 

a. Kurangnya perhatian siswa terhadap mata pelajaran 

Perhatian mempunyai peranan penting terhadap kegiatan belajar. 

Tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap 

mata pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran tersebut  

sesuai dengan kebutuhannya. 

b. Minat siswa yang kurang terhadap mata pelajaran 

Minat merupakan dorongan dalam diri seseorang yang menimbulkan.  

Siswa yang memiliki minat terhadap suatu mata pelajaran tertentu, 

cenderung tertarik perhatiannya untuk mempelajari mata pelajaran tersebut.  

c. Kurangnya keaktifan siswa 

Dalam kegiatan belajar siswa dituntut  untuk selalu aktif  memproses 

dan mengolah hasil belajarnya. Untuk dapat memproses dan mengolah 

perolehan belajarnya secara efektif, pembelajar dituntut untuk aktif baik 

secara fisik, intelektual dan emosional. Apabila keaktifan siswa rendah 

maka hasil belajar yang diperoleh kurang maksimal. 
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2. Pengelolaan Kelas pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

pengelolaan kelas pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Ma’arif 5 Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 7 

responden (13,5%), dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 36 

responden (69,2%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 9 

responden (17,3%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

pengelolaan kelas pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Ma’arif 5 Ponorogo adalah sedang karena dinyatakan dalam kategorisasi 

dengan prosentase sebesar 69,2%. 

Tingkat pengelolaan kelas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP Ma’arif 5 Ponorogo dikategorikan sedang karena hal berikut: 

a. Pengaturan tempat duduk yang kurang diterapkan 

Dalam belajar, tempat duduk mempengaruhi siswa dalam belajar. Bila 

tempat duduknya sesuai, maka siswa akan dapat belajar dengan tenang. 

Sebaiknya tempat duduk siswa itu ukurannya jangan terlalu besar agar 

mudah diubah–ubah. Kurangnya pengamplikasian pengaturan tempat 

duduk, membuat siswa kurang tertarik perhartiannya pada pelajaran 

sehingga menjadi monoton.   

b. Kurangnya penggunaan media pembelajaran 
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Media pembelajaran merupakan alat elektronis yang menjadi perantara 

antara siswa dan materi pelajaran. Dengan menggunakan media yang 

bervariasi, guru dapat menumbuhkan motivasi siswa agar dapat mengingat 

pelajaran dengan mudah, menyediakan stimulus belajar, dan siswa menjadi 

aktif dalam merespon. Guru yang kurang menggunakan media 

pembelajaran akan membuat siswa menjadi bosan dalam proses 

pembelajaran. 

c. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariasi 

Guru dituntut untuk mampu memilih dan menggunakan metode yang 

tepat dalam melaksanakan pembelajaran. Metode diperlukan dalam rangka 

untuk mencapai tujuan pembelajaran, dimana dengan menggunakan 

metode tersebut dapat memudahkan siswa menerima dan memahami 

pelajaranyang diberikan oleh guru. Penggunaan metode yang monoton 

tanpa variasi, membuat siswa jenuh dengan pelajaran yang diikutinya. 

3. Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018 

       Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan hasil 

belajar siswa pada Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

dalam kategori tinggi dengan frekuensi tinggi  sebanyak 11 responden 

(21,2%), dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak  31 responden 

(59,6%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 10 responden 

(19,2%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa hasil belajar 
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siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 

Ponorogo adalah sedang karena dinyatakan dalam kategorisasi dengan 

prosentase sebesar 59,6%. 

Tingkat hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Ma’arif 5 Ponorogo dikategorikan sedang karena faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal merupakan faktor yag bersumber dari dalam diri 

peserta didik yaitu kecerdasan, ketekukunan, kebiasaan belajar, serta kondisi 

fisik dan kesehatan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang 

berasal dari luar diri peserta didik yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Perhatian orang tua yang kurang terhadap anaknya dapat mempengaruhi hasil 

belajarnya.  

4. Pengaruh Motivasi Belajar dan Pengelolaan Kelas terhadap Hasil 

Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 

Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018 

       Berdasarkan penghitungan koefisien determinasi (  ) diatas didapatkan 

nilai sebesar yaitu 8,685003985%, artinya motivasi belajar dan pengelolaan 

kelas berpengaruh sebesar 8,685003985% terhadap hasil belajar siswa mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018 dan sebanyak 91,31499602% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak masuk dalam model. Faktor lain itu diantaranya: gaya 
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mengajar guru, kedisiplinan siswa, gaya belajar siswa, pola asuh orang tua, 

lingkungan sekolah dan lain sebagainya. 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier berganda tentang motivasi 

belajar dan pengelolaan kelas terhadap hasil belajar siswa diperoleh Fhitung 

(8,685) ≥ Ftabel (4,03) sehingga Ho ditolak/Ha diterima. Hal ini berarti 

motivasi belajar dan pengelolaan kelas terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh motivasi belajar dan 

pengelolaan kelas terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018 maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Ma’arif 5 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 dalam kategori rendah. Hal ini 

ditunjukkan dengan prosentase jawaban siswa sebesar 65,4% atau sebanyak 

34 siswa dari 52 responden. 

2. Pengelolaan kelas pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Ma’arif 5 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 dalam kategori sedang . Hal 

ini ditunjukkan dengan prosentase jawaban siswa sebesar 69,2% atau 

sebanyak 36 siswa dari 52 responden. 

3. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Ma’arif 5 Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 dalam kategori sedang. Hal ini 

ditunjukkan dengan prosentase jawaban siswa sebesar 59,6% atau sebanyak 

31 siswa dari 52 responden. 



101 

 

 

4. Motivasi belajar dan pengelolaan kelas (    ) berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa (Y) sebesar 8,685003985%, dan sisanya sebesar 90,48896198% 

dipengaruhi oleh faktor lainya. Dan dari hasil perhitungan analisis regresi 

linier berganda tentang motivasi belajar dan pengelolaan kelas terhadap hasil 

belajar siswa diperoleh Fhitung (8,685) ≥ Ftabel (4,03) sehingga Ho ditolak/Ha 

diterima. Hal ini berarti motivasi belajar dan pengelolaan kelas terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

B. Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan menemukan kesimpulan terkait 

dengan pengaruh motivasi belajar dan pengelolaan kelas terhadap hasil belajar 

siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Ma’arif 5 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018. Maka peneliti memberikan beberapa saran, antara 

lain: 

1. Bagi Madrasah 

  Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan agar pembelajaran 

lebih diperhatikan lagi. Sehingga motivasi peserta didik dalam pembelajaran 

di sekolah meningkat. 

 

 



 

 

 

2. Bagi guru 

Agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam kaitannya dengan 

penciptaan suasana kelas yang kondusif, selain itu juga menumbuhkan  

motivasi siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar, khususnya pada 

mata pelajaran PAI. 

3. Bagi Siswa  

Siswa diharapkan terus berusaha aktif serta meningkatkan motivasi 

belajarnya agar dapat memperoleh hasil belajar yang memuaskan, dan dapat 

meraih cita-cita yang diimpikan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk peningkatan kualitas lembaga pendidikan, penulis menyarankan 

bahwa perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor lain 

yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kecuali motivasi belajar dan 

pengelolaan kelas. 
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