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ABSTRAK 

 

Cahyati, Nanik. 2015. Korelasi Antara Pengelolaan Kelas dan Motivasi Belajar dengan 

Hasil Belajar Fiqih Siswa Kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung Tahun Ajaran 

2014/2015. Skripsi. Progam Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Jurusan Tarbiyah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Lia Amalia, S.Ag, M.Si 

 

Kata Kunci: Pengelolaan Kelas, Motivasi Belajar, Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu  proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

sesorang. Hasil belajar merupakan hasil usaha yang dilakukan siswa untuk mencapai 

keunggulan dalam  belajar. Berdasarkan hasil penelitian di kelas XI MA Miftahussalam 

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

pembelajaran berlangsung banyak di antara mereka yang tidak memperhatikan pelajaran, 

ngobrol dengan teman bahkan ada yang lupa tidak membawa buku pelajaran. Untuk 

menyikapi hal tersebut dibutuhkan pengelolaan kelas yang baik, sebab dengan adanya 

pengelolaan kelas yang baik akan membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan 

sehingga nilai hasil belajarnyapun juga akan baik. Selain itu, motivasi sebagai pendorong dan 

penggerak seseorang untuk melakukan sesuatu juga memiliki pengaruh yang besar terhadap 

pencapaian hasil belajar siswa, hasil belajar siswa akan menjadi optimal jika ada motivasi.  

Dari fenomena di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana 

pengelolaan kelas siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015,? (2) Bagaimana motivasi belajar siswa kelas XI Miftahussalam Kambeng 

Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015?, (3) Bagaimana hasil belajar Fiqih siswa kelas 

XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015?, (4) Adakah 

hubungan antara pengelolaan kelas dan motivasi belajar dengan hasil belajar Fiqih siswa 

kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat 

korelasional. Teknik analisis datanya menggunakan rumus statistik yaitu korelasi ganda 

(Multipe correlation). Adapun teknik pengumpul data menggunakan angket dan 

dokumentasi. 

Dari analisis data ditemukan: 1) Pengelolaan kelas siswa kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 dalam kategori cukup 

sebanyak 13 siswa (65%); 2) Motivasi belajar siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 dalam kategori cukup sebanyak 13 siswa (65%); 

3) Hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo tahun 

ajaran 2014/2015 dalam kategori cukup sebanyak 10 siswa (50%); 4) Pada taraf signifikasi 

5% Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak sehingga ada hubungan yang signifikan antara pengelolaan 

kelas dan motivasi belajar dengan hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 dengan koefisien korelasi sebesar 

0,599146893507761 = 0,60.  
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia membutuhkan pendidikan dan sekaligus pembelajaran. 

Pendidikan dan pembelajaran ini dapat diberikan sejak ia masih kecil hingga 

tumbuh menjadi anak-anak, remaja dan dewasa. Setiap mereka akan berkembang 

sesuai dengan pengalaman yang diberikan kepadanya. Setiap anak merupakan 

individu yang unik, masing-masing anak akan melihat dunia dengan caranya 

sendiri.  

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditujukan 

sebagai bentuk seperti berbuah pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah 

laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang 

ada pada individu yang belajar.
1
 Hasil belajar yang memuaskan dapat belajar 

secara wajar, terhindar berbagai ancaman, hambatan dan gangguan.
2
 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya pencapaian 

tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang 

dialamai oleh siswa. Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap 

                                                           
1
 Nana Sudjana,  Cara Belajar Aktif dalam Proses Belajar Mengajar  (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 1996), 5. 
2
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar  (Jakarta: Rineka cipta, 2002), 199. 

1 
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pelajaran sudah pasti berbeda tingkatannya. Ada yang cepat ada yang lambat. 

Karenanya, mereka seringkali harus menempuh cara berbeda untuk bisa 

memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. 

Secara global faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu : 1) Faktor Internal atau faktor dari dalam siswa 

yakni kondisi/keadaan fisiologis dan psikologi siswa (termasuk kondisi fisik, 

cacat tubuh, kesehatan, minat, kecerdasan, perhatian, bakat, motivasi, 

kematangan, kesiapan siswa), 2) faktor eksternal atau faktor dari luar siswa yakni 

kondisi lingkungan sekitar siswa seperti lingkngan keluarga, lingkungan 

masyarakat dan lingkungan sekolah (termasuk metode mengajar, kurikulum, 

keadaan fasilitas sekolah, relasi guru dengan murid, relasi murid dengan murid, 

dan tata tertib).
3
 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar yang optimal dan menggembalikannya jika terjadi gangguan 

dalam proses interaksi edukatif.
4
 Hadari Nawawi mengatakan bahwa kegiatan 

menejemen kelas atau pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai kemampuan 

guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian 

kesempatan seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-

kegiatan kelas yang kreatif dan terarah sehingga waktu dan dana yang tersedia 

                                                           
3
M Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2001),  59-60. 

4
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 144. 
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dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang 

berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid.
 5

 

Guru dalam peranannya sebagai pengelola kelas (Learning manager), 

hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan 

aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur 

diawasi agar kegiatan belajar terarah kepada tujuan pendidikan. Lingkungan 

yang baik ialah lingkungan yang bersifat menantang dan  merangsang siswa 

untuk belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan.
6
  

Pengelolaan kelas yang baik tidak selamanya dapat dipertahankan, 

disebabkan pada kondisi tertentu ada gangguan yang tidak dikehendaki datang 

dengan tiba-tiba.
7
 Masalah pengelolaan kelas merupakan masalah yang cukup 

komplek, dikatakan demikian sebab, tingkah laku anak didik sangat bervariasi. 

Variasi tingkah laku anak merupakan permasalahan bagi guru dalam upaya 

mengelola kelas. Menurut Made Pidarta, masalah-masalah pengelolaan kelas 

yang berhubungan dengan perilaku anak didik adalah: 1) kurang kesatuan, 2) 

tidak ada standar perilaku dalam kelompok, 3) reaksi negatif terhadap anngota 

kelompok, 4) kelas mentoleransi kekeliruan-kekeliruan temannya, menerima dan 

mendorong perilaku anak didik yang keliru. 5) mudah mereaksi ke hal-hal 

negatif/terganggu, 6) moral rendah, permusuhan dan agresif, 7) tidak mampu 

                                                           
5
 Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, Strategi Belajar Mengajar  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), 177. 
6
 Moh User Usman,  Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 10. 

7
 Bahri, Strategi Belajar Mengajar, 2. 
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menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah, seperti tugas-tugas bertambah, 

anggota kelas yang baru, situasi baru dan sebagainya.
8
 Walaupun demikian, 

pengelolaan kelas sangat penting, guru harus melaksanakan pengelolaan kelas 

dengan baik demi menunjang keberhasilan tujuan pendidikan.   

Selain pengelolaan kelas, salah satu upaya agar siswa dapat mencapai 

tujuan belajar dalam proses belajar mengajar adalah seorang siswa harus 

memiliki motivasi yang kuat.  Motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang 

tidak mempunyai motivasi untuk belajar, tak akan mungkin melakukan aktifitas 

belajar.
9
 Hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi, makin tepat 

motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu.
10

 Oleh karena 

itu, motivasi diakui sebagai dasar penggerak yang mendorong aktifitas belajar 

seseorang. Memberikan motivasi kepada seorang siswa, berarti menggerakkan 

siswa untuk melakukan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu.
11

 Kekurangan atau 

ketiadaan motivasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, akan 

menyebabkan kurang bersemangatnya siswa dalam melakukan proses 

pembelajaran materi-materi pelajaran baik di sekolah maupun di rumah.
12

 

Motivasi merupakan modal yang penting untuk meraih hasil yang baik. 

Tanpa Motivasi, manusia akan kehilangan kreativitas dan cita-cita atau semangat 

                                                           
8
 Bahri, Guru dan Anak Didik, 173. 

9
 Bahri, Psikologi Belaja,  148. 

10
 Sadirman A.M, Interksi dan Motivasi Belajar Mengajar  (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2006), 84. 
11

 Ibid., 77. 
12

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), 137. 
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hidup, ia seperti buih di lautan yang terombang-ambing oleh arus.
13

 Oleh sebab 

itu, seorang guru disamping pandai memberikan materi pelajaran secara 

profesional juga harus memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. 

Motivasi sangat penting sekali diberikan kepada peserta didik karena 

membangkitkan semangat dan kegiatan siswa untuk belajar. Dengan demikian, 

maka proses belajar mengajar akan dapat berlangsung secara lancar, sehingga 

hasil belajar siswapun meningkat. 

Berdasarkan penjajakan awal peneliti, pada saat pembelajaran 

berlangsung terdapat sebagian siswa/siswi yang tidak memperhatikan perintah 

dan penjelasan dari guru, sebagian ada yang bermain sendiri, ngobrol dengan 

teman dan sebagian siswa tidak membawa buku pelajaran, sehingga pada pada 

saat siswa /siswi diberi pertanyaan mata pelajaran Fiqih masih banyak diantara 

siswa/siswi yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga 

menyebabkan nilai hasil belajar mereka rendah. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui 

bagaimana hubungan antara pengelolaan kelas dan motivasi belajar dengan hasil 

belajar, untuk menjawab masalah oleh tersebut maka penulis mengambil judul 

“KORELASI ANTARA PENGELOLAAN KELAS DAN MOTIVASI 

BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR FIQIH SISWA KELAS XI MA 

MIFTAHUSSALAM KAMBENG SLAHUNG PONOROGO TAHUN 

AJARAN 2014/2015” 

                                                           
13

 Imam Malik,  Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Teras, 2011), 93. 
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B. Batasan Masalah 

Banyak variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam penelitian ini. Namun 

karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan yang ada, 

baik waktu, dana dan tenaga maka dalam penelitian ini peneliti melakukan 

batasan masalah yaitu korelasi pengelolaan kelas dan motivasi belajar dengan 

hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menguraikan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan kelas mata pelajaran Fiqih kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana motivasi belajar Fiqih kelas XI MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

3. Bagaimana hasil belajar Fiqih kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

4. Adakah korelasi antara pengelolaan kelas dan motivasi belajar dengan hasil 

belajar Fiqih kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015? 
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D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kelas pada mata pelajaran Fiqih 

siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 

2014/2015 

2. Untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar Fiqih siswa kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

3. Untuk mengetahui bagaimana hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

4. Untuk mengetahui adakah korelasi antara pengelolaan kelas dan motivasi 

belajar dengan hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

 

E. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran terhadap dunia pendidikan, khususnya kepada para 

pendidik untuk selalu memperhatikan pengelolaan kelas dan motivasi 

belajar siswa agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, 

sesuai dengan tujuan pendidikan,  serta dapat meningkatkan hasil belajar 
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siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo tahun 

ajaran 2014/2015. 

b. Manfaat Secara Praktis 

1. Bagi Lembaga 

Sebagai bahan pertimbangan dan wacana kedepan bagi 

kemajuan lembaga dalam mengembangkan kemampuan guru terutama 

dalam mengelola kelas. 

2. Kepala Sekolah/ Guru 

Sebagai bahan masukan dan referensi dalam upaya merumuskan 

langkah-langkah dalam mengembangkan dan meningkatkan motivasi 

dan kemampuan dalam mengelola kelas untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa.  

 

F. Sistematika Pembahasan 

Laporan hasil penelitian ini akan disusun menjadi tiga bagian utama, 

yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Untuk memudahkan dalam 

penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian nanti peneliti 

kelompokkan menjadi 5 bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang 

berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah: 

Bab pertama, merupakan gambaran untuk memberikan pola pemikiran 

bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, 
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rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistemtika 

pembahasan. 

Bab kedua , adalah landasan teori tentang pengelolaan kelas, motivasi 

belajar, hasil belajar serta kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini 

dimaksudkan sebagai kerangka acuan teori yang dipergunakan untuk melakukan 

penelitian. 

Bab ketiga , berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel, instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan 

data dan teknik analisis data serta uji validitas dan reliabilitas instrument. 

Bab keempat, adalah temuan dan hasil penelitian yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) serta 

pembahasan dan interpretasi. 

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Pengelolaan Kelas 

a. Pengertian Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata yaitu pengelolaan dan 

kelas. Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah “kelola”, ditambah 

awalan “pe” dan akhiran “an”. Istilah lain dari dari kata pengelolaan 

adalah “manajement”. Manajement adalah kata yang aslinya dari bahasa 

inggris, yaitu Management, yang berarti ketatalaksanaan, kata pemimpin, 

pengelolaan. Menurut Suharsimi Arikunto yang dikutip oleh Syaiful 

Bahri Djamarah adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan 

suatu kegiatan. Sedangkan kelas menurut Omear Hamalik, adalah suatu 

kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar mengajar bersama, 

yang mendapat pengajaran dari guru.
 14

 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan 

dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembaliknnya bila 

terjadi gangguan  dalam proses belajar mengajar.
15

  

                                                           
14

 Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, Strategi Belajar Mengajar  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 175. 
15

 Ibid., 173. 

10 
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Pengelolaan kelas adalah suatu upaya memberdayagunakan 

potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses 

interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran.
16

  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

kelas adalah serangkaian tindakan yang dilakukan guru dalam upaya 

menciptakan kondisi kelas optimal agar proses belajar mengajar dapat 

berjalan sesuai dengan tujuannya. 

b. Tujuan Pengelolaan Kelas 

Secara umum tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan 

fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan 

sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas,
17

 serta untuk 

meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran.
18

  

Sedangkan tujuan khususnya 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.
19

 Selain itu, penggunaan 

                                                           
16

 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 173. 
17

 Bahri, Strategi Belajar, 178.  
18

 Ade Rukmana dan Asep Suryana,  Pengelolaan Kelas (Bandung: UPI Press, 2006), 43. 
19

 Moh User Usman,  Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 

10. 
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komponen dalam kelas mempunyai beberapa tujuan, yang antara lain 

ialah:
20

 

 

1) Bagi siswa 

a) Mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu 

terhadap tingkah lakunya. 

b) Membantu siswa untuk mengerti tingkah laku yang sesuai 

dengan tata tertib kelas, dan memahami bahwa teguran guru 

merupakan suatu peringatan, dan bukan kemarahan. 

c) Membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri 

dalam tugas dan pada kegiatan yang diadakan. 

2) Untuk guru 

a) Mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan 

pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. 

b) Menyadari kebutuhan anak didik dan memiliki kemampuan 

dalam memberi petunjuk secara jelas kepada anak didik 

c) Mempelajari bagaimana merespon secara efektif terhadap 

tingkah laku anak didik yang mengganggu. 

d) Memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif yang dapat 

digunakan dalam hubungannya dengan masalah tingkah laku 

anak didik yang muncul di dalam kelas. 

                                                           
20

 Bahri, Guru dan Anak Didik,147-148. 
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c. Komponen Keterampilan Pengelolaan Kelas 

1) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal 

 

a) Sikap tanggap dapat dilakukan dengan cara: 

(1) Memandang secara seksama 

Memandang secara seksama dapat mengundang dan 

melibatkan peserta didik dalam kontak pandang serta interaksi 

antar pribadi yang ditampakkan dalam pendekatan guru untuk 

bercakap-cakap, bekerja sama, dan menunjukkan rasa 

persahabatan. 

(2) Gerak mendekati 

Gerak guru dalam posisi mendekati kelompok kecil 

atau individu menandakan kesiagaan, minat dan perhatian 

guru yang diberikan terhadap tugas serta aktifitas peserta 

didik. 

(3) Memberi pertanyaan 

Pernyataan guru terhadap sesuatu yang dikemukakan 

oleh peserta didik sangat di perlukan, tetapi haruslah dihindari 

hal-hal yang menunjukkan dominasi guru, misalya dengan 

komentar atau pernyataan yang mengandung ancaman. 

(4) Menegur 
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Kelas tidak selamanya tenang, pasti ada gangguan. Hal 

ini perlu disadari dan jangan dibiarkan. Teguran perlu 

dilakukan oleh guru untuk mengembalikan keadaan kelas. 

 

b) Membagi perhatian dapat dilakukan dengan cara: 

(1) Visual 

Guru dapat mengubah pandangannya dalam 

memperhatikan kegiatan yang dilakukan peserta didik. 

Kontak pandangan ini  bisa dilakukan terhadap kelompok 

peserta didik atau peserta didik secara individual. 

(2) Verbal  

Guru dapat memberi komentar, penjelasan, pernyataan, 

dan sebagainya terhadap aktifitas peserta didik.
 21

 

2) Keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi 

belajar yang optimal 

a) Modifikasi tingkahlaku  

Guru hendaknya menganalisis tingkahlaku siswa yang 

mengalami masalah atau kesulitan dan berusaha memodifikasi 

tingkhlaku tersebut dengan mengaplikasikan pemberian penguatan 

secara sistematis. 

b) Pendekatan pemecahan masalah kelompok 

                                                           
21

 Bahri, Strategi Belajar, 187-189. 
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i) Memperlancar tugas-tugas: mengusahakan terjadinya 

kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas. 

ii) Memelihara kegiatan-kegiatan kelompok: memelihara dan 

memulihkan semangat siswa dan menangani konflik yang 

timbul 

c) Menemukan dan memecahkan tingkahlaku yang menimbulkan 

masalah 

Guru dapat menggunakan seperangkat cara untuk 

mengendalikan perilaku kerilu yang muncul, dengan mengetahui 

sebab-sebab dasar yang menyebabkan ketidakpatutan tingkahlaku 

tersebut serta berusaha menemukan pemecahannya.
22

 

d. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Kelas 

Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan 

kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas dapat dipergunakan. Maka adalah 

penting bagi guru untuk mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip 

pengelolaan kelas berikut ini:
 23

 

1) Kehangatan dan keantusiasan 

2) Penggunaan bahan-bahan yang menantang  

3) Perlu dipertimbangkan penggunaan variasi media, gaya mengajar, dan 

pola interaksi. 
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4) Diperlukan keluwesan tingkah laku guru dalam mengubah strategi 

mengajarnya untuk mencegah gangguan-gangguan yang muncul 

5) Penekanan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian 

siswa pada hal-hal yang negatif. 

6) Mendorong siswa untuk mengembangkan disiplin diri sendiri dengan 

cara memberi contoh dalam perbuatan guru sehari-hari. 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Kelas 

1) Kondisi Fisik 

Pengaturan fisik kelas diarahkan untuk meningkatkan 

efektifitas belajar siswa sehingga  siswa merasa senang, nyaman, 

aman, dan belajar dengan baik. 

Menurut John W. Santrock ada empat prinsip dalam mendesain 

lingkungan fisik kelas, yaitu:
24

  

a) Kurangi kepadatan di tempat lalu-lalang 

b) Pastikan bahwa anda dapat dengan mudah melihat semua siswa 

c) Materi pengajaran dan perlengkapan siswa harus mudah diakses. 

d) Pastikan siswa dapat dengan mudah melihat presentasi kelas. 

Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam 

mengorganisasian fisik kelas, antara lain:
 25

 

a) Ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar 

                                                           
24

 John W. Santrock, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2015), 560. 
25
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Ruangan tempat belajar harus memungkinkan semua siswa 

bergerak leluasa, tidak berdesak-desakan dan saling mengganggu 

antar siswa yang satu dengan yang lainnya pada saat melakukan 

aktifitas belajar.  Jika ruangan tersebut menggunakan hiasan, 

pakailah hiasan-hiasan yang mempunyai nilai pendidikan. 

b) Pengaturan tempat duduk 

Dalam mengatur tempat duduk yang penting adalah 

memungkinkan terjadinya tatap muka, dengan demikian guru 

dapat mengontrol tingkah laku siswa. 

c) Ventilasi dan Pengaturan Cahaya 

Suhu, ventilasi dan penerangan adalah aset penting untuk 

terciptanya suasana belajar yang nyaman. Oleh karena itu, 

ventilasi harus cukup menjamin kesehatan siswa. 

d) Pengaturan penyimpanan barang-barang 

Barang-barang hendaknya disimpan pada tempat khusus 

yang mudah dicapai kalau segera diperlukan dan akan 

dipergunakan bagi kepentingan belajar.
 
 

2) Kondisi Sosio-emosional 
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 Kondisi Sosio-emosional dalam kelas akan mempunyai pengaruh 

yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar. Kondisi sosio-

emosional meliputi:
26

 

a) Tipe kepemimpinan 

Peranan guru dan tipe kepemimpinan guru akan suasana 

emosional di dalam kelas. Apakah guru melaksanakan 

kepemimpinannya secara demokratis atau laisez faire, semuanya 

itu memberikan  dampak kepada peserta didik. 

b) Sikap guru 

Sikap guru dalam menghadapi siswa yang melanggar 

peraturan sekolah hendaknya tetap sabar, dan tetap bersahabat 

dengan suatu keyakinan bahwa tingkah laku siswa akan dapat 

diperbaiki. Ciptakan suatu kondisi yang menyebabkan siswa 

sadar akan kesalahannya sehingga ada dorongan untuk 

memperbaiki kesalahannya. 

c) Suara guru 

Suara guru, walaupun bukan faktor yang besar, turut 

mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. Suara yang 

melengking tinggi atau senantiasa tinggi atau malah terlalu 

rendah sehingga tidak terdengar oleh siswa akan mengakibatkan 

suasana gaduh, bisa jadi membosankan sehingga pelajaran 
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cenderung tidak diperhatikan. Suara hendaknya relatif rendah 

dengan volume suara yang penuh dan kedengarannya rileks 

cenderung akan mendorong siswa untuk memperhatikan 

pelajaran, dan tekanan suara hendaknya bervariasi agar tidak 

membosankan siswa. 

d) Pembinaan hubungan baik 

Dengan terciptanya hubungan baik guru-siswa, diharapkan 

siswa senantiasa gembira, penuh gairah dan semangat, bersifat 

optimistik, realistik dalam kegiatan belajar yang sedang 

dilakukannya serta terbuka terhadap hal-hal yang ada pada 

dirinya. 

 

2. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi berasal dari kata “motif” yang diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu 

tersebut bertindak atau berbuat.
27

 

 Menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energi yang 

ditandai dengan  munculnya  Felling dan didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan. 
28
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Menurut Syaiful Bahri Djamarah motivasi adalah gejala 

psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul dalam diri seseorang 

sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan 

tertentu.
29

  

Sedangkan belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkahlaku 

individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi 

dengan lingkungan yang melibatkan kognitif.
30

 

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu 

dalam interaksi dengan lingkungnnya yang menyangkut kognitif, afektif 

dan psikomotorik.
31

 

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dapat 

disimpulkan bahwasanya motivasi adalah suatu perubahan pada diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan dan didahului 

dengan adanya tanggapan terhadap tujuan kemudian melakukan sesuatu 

guna mencapai tujuan.  

Di dalam motivasi mengandung tiga unsur penting, yaitu: 

1) Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri 

setiap individu manusia, perkembangan motivasi akan membawa 

                                                                                                                                                                      
28
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 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008),  152. 
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 Muhibbin Syah, Pikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), 92. 
31

 Bahri, Psikologi Belajar, 13. 
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beberapa perubahan energi di dalam sistem neurophysiological yang 

ada pada organisme manusia. 

2) Motivasi ditandai dengan munculnya rasa feeling, afeksi seseorang. 

Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, 

afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. 

3) Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam 

hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yakni tujuan.
32

 

Jika dikaitkan dengan belajar, maka yang disebut motivasi belajar 

adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, 

dan memberikan arah pada kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. 

Motivasi belajar memegang peranan penting dalam memberikan gairah 

atau semangat dalam belajar, sehingga siswa yang bermotivasi kuat 

memiliki energi banyak untuk melakukan kegiatan belajar.
33

 

b. Macam –Macam Motivasi Belajar 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik dan ekstrinsik, 

Motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang yang disebut “motivasi 

intrinsik” dan motivasi yang berasal dari luar yang disebut “motivasi 
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ekstrinsik”,
34

 Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

 

1) Motivasi Intrinsik 

Adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak 

perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap individu sudah 

mempunyai dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Dalam aktifitas belajar motivasi intrinsik sangat diperlukan, 

terutama belajar sendiri. Seseorang yang tidak memiliki motivasi 

intrinsik sulit sekali melakukan aktifitas belajar terus menerus. 

Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju dan 

belajar. Keinginan itu dilatarbelakangi oleh pemikiran yang positif, 

bahwa semua mata pelajaran yang dipelajari sekarang akan dibutukan 

dan sangat berguna kini dan di masa mendatang. 

Anak didik yang memiliki motivasi intrinsik cenderung akan 

menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang mempunyai 

keahlian dalam bidang tertentu.
35

 Motivasi belajar intrinsik ini berupa 

hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, 

harapan akan cita-cita.
36
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2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi 

karena adanya perangsang dari luar. 

Motivasi belajar dikatakan ekstrinsik apabila anak didik 

menempatkan tujuan belajarnya diluar faktor-faktor situasi belajar. 

Anak didik belajar karena hendak mencapai tujuan yang terletak 

diluar hal yang dipelajarinya. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar 

anak didik mau belajar.
37

 Faktor ekstrinsik tersebut adalah adanya 

penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif dan kegiatan belajar 

yang menarik.
38

 

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa indikator 

motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) adanya 

hasrat dan keinginan berhasil; (2) adanya dorongan dan kebutuhan 

dalam belajar; (3) adanya harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya 

penghargaan dalam belajar; (5) adanya kegiatan yang menarik dalam 

belajar; (6) adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga 

memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik.
39

 

c.  Fungsi Motivasi Belajar 
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Motivasi bertalian erat dengan tujuan, dengan demikian, 

mempengaruhi adanya kegiatan. Sehubungan dengan hal ini ada tiga 

fungsi motivasi:
40

 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energy. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak 

dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 

kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut. 

Disamping itu, motivasi juga dapat berfungsi sebagai pendorong 

usaha dan pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam 

belajar akan menunjukkan hasil yang baik. 

d. Prinsip-prinsip Motivasi Belajar 

1) Motivasi sebagai dasar pendorong atau penggerak aktivitas belajar 

Seseorang melakukan aktifitas belajar karena ada yang 

mendorongnya. Motivasilah sebagai dasar penggeraknya yang 

mendorong seseorang untuk belajar. Bila seseorang sudah termotivasi 
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untuk belajar, maka dia akan melakukan aktifitas belajar dalam 

rentangan waktu tertentu. Oleh karena itulah, motivasi diakui sebagai 

dasar penggerak yang mendorong aktifitas belajar seseorang. 

2) Motivasi intrinsik lebih utama dari pada motivasi ekstrinsik dalam 

belajar 

Dari seluruh kebijakan pengajaran, guru lebih banyak 

memutuskan memberikan motivasi ekstrinsik kepada setiap anak 

didik. Anak didik yang malas belajar sangat berpotensi untuk 

diberikan motivasi ekstrinsik oleh gurunya supaya ia rajin belajar. 

Efek yang tidak diharapkan dari pemberian motivasi ekstrinsik 

adalah kecendrungan, ketergantungan anak didik terhadap segala 

sesuatu di luar dirinya. Selain kurang percaya diri, anak didik juga 

bermental pengharapan dan mudah terpengaruh. Oleh karena itu, 

motivasi intrinsik lebih utama dalam belajar. Sebab anak didik yang 

memiliki motivasi intrinsik sangat sedikit terpengaruh dari luar, 

semangat belajarnya sangat kuat ia belajar bukan karena ingin 

mendapatkan nilai yang tinggi, mengharapkan pujian dari orang lain 

atau mengharapkan hadiah berupa benda, tetapi karena ingin 

memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya. 

3) Motivasi berupa pujian lebih baik dari pada hukuman 

Meski hukuman tetap diberlakukan dalam memicu semangat 

belajar anak didik, tetapi lebih baik penghargaan berupa pujian. 
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Setiap orang senang dihargai dan tidak suka dihukum dalam bentuk 

apapun juga. Memuji orang lain berarti memberikan penghargaan 

atas prestasi kerja orang lain. Hal ini akan memberikan semangat 

kepada seseorang untuk lebih meningkatkan prestasi kerjanya. 

4) Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar 

Kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh anak didik adalah 

keinginannya untuk menguasai sejumlah ilmu pengetahuan. Oleh 

sebab itulah anak didik belajar.  

Guru yang berpengalaman cukup bijak memanfaatkan 

kebutuhan anak didik, sehingga dapat memancing semangat belajar 

anak belajar didik agar menjadi anak didik yang gemar belajar. Anak 

didikpun gemar belajar untuk memenuhi kebutuhannya demi 

memuaskan rasa ingin tahunya terhadap sesuatu. 

5) Motivasi dapat menumpuk optimisme dalam belajar 

Anak didik yang memiliki motivasi dalam belajar selalu yakin 

dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Dia yakin 

bahwa belajar bukanlah kegiatan yang sia-sia. Hasilnya pasti akan 

berguna tidak hanya kini, tetapi uga hari-hari mendatang. 

6) Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar 

Tinggi rendahnya motivasi selalu dijadikan indikator baik 

buruknya prestasi belajar seseorang anak didik. Anak didik yang 

menyenangi mata pelajaran tertentu dengan senang hati mempelajari 
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pelajaran itu. Selain memiliki bukunya, ringkasan juga rapi dan 

lengkap. Setiap ada kesempatan selalu mata pelajaran yang disenangi 

itu yang dibaca. Wajarlah bila isi pelajaran itu dikuasai dalam waktu 

yang relatif singkat.
 41 

 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu 

dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif 

dan psikomotorik.
42

 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan 

perilaku yang relatif menetap.
43

  

Hasil belajar merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan 

dan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil 

belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam 
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penguasaan pengetahuan, keterampilan berfikir, maupun keterampilan 

motorik.
 44

 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah keseluruhan kecakapan yang diperoleh seorang anak setelah 

melalui kegiatan belajar. 

Hampir sebagian besar dari kegiatan atau perilaku yang 

diperlihatkan seseorang merupakan hasil belajar. Di sekolah hasil belajar 

ini dapat dilihat dari penguasaan siswa  akan mata pelajaran yang 

ditempuhnya. Tingkat penguasaan pelajaran atau hasil belajar dalam mata 

pelajaran tersebut di sekolah dengan angka-angka atau huruf, seperti 

angka 0-10 pada pendidikan dasar dan menengah dan huruf A, B, C, D 

pada pendidikan tinggi.
45

 

b. Klarifikasi Hasil Belajar 

Dalam sistem pendidikan Nasional rumusan tujuan pendidikan baik 

tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klarifikasi 

hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya 

menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotoris.  
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1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 

atas enam aspek yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan 

internalisasi. 

3) Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris yakni (a) 

Gerakan refleks, (b) Keterampilan gerakan dasar, (c) Kemampuan 

perseptual, (d) Kaharmonisan atau ketepatan, (e) Gerakan keterampilan 

kompleks, (f) Gerakan ekspresif interpretatif. 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. 

Diantara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai 

oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa 

dalam menguasai isi bahan pengajaran.
 46

 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Berhasilnya tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan 

beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu 

berasal dari dalam diri orang yang belajar dan ada pula dari luar dirinya.
47
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1) Faktor internal 

a) Faktor fisiologis (jasmaniah), termasuk kondisi fisik, cacat tubuh, 

kesehatan. 

b) Faktor psikologi, termasuk di dalamnya minat, kecerdasan, 

perhatian, bakat, motivasi, kematangan, kesiapan.
48

 

2) Faktor eksternal 

a) Faktor lingkungan keluarga, termasuk di dalamnya tinggi 

rendahnya pendidikan orang tua, cara orangtua mendidik, 

hubungan anggota keluarga, keadaan ekonomi keluarga dan 

suasana rumah. 

b) Faktor lingkungan sekolah, di dalamnya termasuk metode 

mengajar, kurikulum, keadaan fasilitas sekolah, relasi guru dengan 

murid, relasi murid dengan murid, dan tata tertib. 

c) Faktor masyarakat, di dalamnya terdapat kegiatan yang dapat 

menunjang keberhasilan belajarnya seperti kursus bahasa asing, 

bimbingan tes, privat, pengajian remaja, dan lain-lain.
49

 

 

4. Mata Pelajaran Fiqih 

a. Pengertian Fiqih 
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Secara bahasa, fiqih berasal dari kata  faqiha, yaqfahu, fiqhan yang 

berarti mengerti atau paham. Ilmu fiqih adalah suatu ilmu yang 

mempelajari syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan RasulNya.
50

 

Pengertian fiqih menurut Nazar Bakri adalah suatu ilmu yang 

mempelajari tentang macam-macam syari’at atau hukum Islam  dan 

berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu 

maupun yang bersifat masyarakat sosial.
51

 

Definisi ilmu Fiqih secara umum ialah suatu ilmu yang 

mempelajari bermacam-macam syariat atau hukum Islam dan berbagai 

macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu atau 

maupun yang berbentuk masyarakat sosial. Ilmu Fiqih merupakan 

kumpulan ilmu yang sangat besar gelanggang pembahasannya, yang 

mengumpulkan berbagai jenis hukum islam dan bermacam rupa aturan 

hidup untuk keperluan seseorang, segolongan dan semasyarakat dan 

seumuman manusia.
52

 

b. Pembahasan Fiqih 

Pembagian Fiqih menurut objeknya adalah sebagai berikut:
 53
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1) Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sang 

pencipta, seperti shalat, puasa, haji, zakat dan lainnya yang disebut 

sebagai ibadah Mahmudah. 

2) Hukum-hukum yang mengatur pembentukan dan pembinaan rumah 

tangga, seperti masalah perkawinan, talak, rujuk, nafkah, nasab dan 

waris yang disebut al-syahsyiah. 

3) Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia satu sama lain, 

baik yang menyangkut harta kekayaan maupun hak-hak, yang disebut 

al-Mu’amalah. 

4) Hukum-hukum yang mengatur hubungan hakim (penguasa) dan 

rakyatnya secara timbal balik. Hal ini disebut oleh sebagian ulama’ 

al-ahkam al-sultaniyyah atau as-siyasah ash-syar’iyah. 

5) Hukum-hukum yang mengatur sanksi hukum bagi penjahat 

(‘uqubah), yakni mengatur ketertiban dan ketentraman manusia. 

Tergolong dalam kajian hukum pidana islam atau al-jinayah. 

6) Hukum-hukum yang mengatur hubungan negara dengan negara, 

seperti masalah  perjanjian, perdamaian, dan peperangan, yang 

disebut as-Siyar atau  al-Siyasah ad-dauliyah, al-huquq ad-dauliyah. 

7) Hukum-hukum yang mengatur norma-norma (al-akhlaq), masalah 

baik buruk yang disebut al-Adab. 

Pembidangan Fiqih islam atau hukum islam, sebagaimana 

telah dijelaskan di atas, pada dasarnya berkaitan dengan dua kajian 
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umum yang sebelumnya telah diuraikan. Pertama, kajian perilaku 

manusia yang berhubungan dengan ibadah, yakni tata cara 

berkomunikasi antara manusia dengan Allah SWT. Melalui berbagai 

media yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat, pasti dan jelas. 

Kedua , kajian yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam 

melakukan komunikasi dengan sesama manusia dan makhluk Allah 

lainnya, menurut aturan akal yang sehat, sebagaimana manusia diberi 

tuntunan oleh Allah tentang tata cara memelihara binatang ternak, 

menyembelih, bercocok tanam dan sebagainya. 

Dengan kajian umum di atas, pembidangan Fiqih dapat 

dikembangkan dengan kesimpulan sebagai berikut: 

1) Bidang ibadah atau Fiqih ibadah, mengkaji materi yang berkaitan 

dengan: Tharah (bersuci), shalat, puasa dan ibadah Haji. 

2) Bidang Muamalah yang disebut Fiqih muamalah, mengkaji 

masalah perniagaan (at-tijarah) atau jual beli (al-bay’), masalah 

perkawinan (Fiqh Munakahat), masalah kewarisan (Fiqh 

Warith), masalah pidana (Fiqh Jinayah), masalah perdata (Fiqh 

Mu’amalah).
54

 

 

5. Korelasi Pengelolaan Kelas dengan Hasil Belajar Siswa 
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Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem 

pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian sentral, 

pertama dan utama. Kehadiran guru dalam pembelajaran masih tetap 

penting. Peran guru dalam pembelajaran belum dapat digantikan oleh mesin, 

radio atau komputer sekalipun. 

Masalah utama yang umumnya dialami guru adalah masalah 

pengelolaan kelas. Untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran guru haruslah 

bisa menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan peserta didik 

dapat belajar secara nyaman. Dalam pengelolaan kelas yang baik, guru dapat 

menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh 

siswa.
55

 

Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu 

mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam 

suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Juga 

hubungan interpersonal yang baik antara guru dan siswa serta siswa dengan 

siswa merupakan syarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang 

efektif.
 56

 Dengan adanya pengelolaan kelas yang baik maka membantu 

siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan sehingga hasil belajar pun 

juga akan baik.
57

 Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh 
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penting terhadap hasil pembelajaran. Suasana yang menggembirakan dan 

kelas yang menyenangkan akan mendorong partisipasi peserta didik 

sehingga proses pengajaran berlangsung dengan baik, peserta didik akan 

menyenangi sekolah dan jika peserta didik sedang senang dengan sekolah, 

hasil belajar akan meningkat.
58

 

 

 

6. Korelasi Motivasi dengan Hasil Belajar 

Menurut Sardiman A.M, motivasi dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan mengajar dan dapat 

memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki 

oleh subjek belajar itu dapat tercapai.
59

 Hasil belajar akan menjadi optimal, 

jika ada motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan 

menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata lain bahwa dengan adanya usaha 

yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang 

belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi 

seseorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi 

belajarnya.
60

 

Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan 

menjelaskan perilaku individu, termasuk perilaku individu yang sedang 
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belajar. Pemahaman siswa tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi belajar. 

Karena kuat lemahnya motivasi seseorang turut mempengaruhi keberhasilan 

belajarnya. Oleh karena itu, motivasi belajar perlu diusahakan, terutama 

yang berasal dari dalam diri (motivasi intrinsik) dengan cara senantiasa 

memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk 

mencapai cita-cita.
 61

 

 

B. Telaah Pustaka 

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan 

ini, peneliti juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan terdahulu adalah 

sebagai berikut: 

Penelitian Sri Wulaningsih. Dengan Judul “Pengaruh Pengelolaan 

Kelas Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Qiro’ah Kitabah (Pegon) Siswa 

Kelas I’tidad di Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

Tahun Ajaran 2011/1012.” 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana 

pengelolaan kelas siswa kelas i’tidad pada mata pelajaran qiro’ah kitabah 

(pegon) di Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan? (2) bagaimana 

hasil belajar siswa kelas i’tidad pada mata pelajaran qiro’ah kitabah (pegon) 

di Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak Tonatan? (3) adakah pengaruh 
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pengelolaan kelas terhadap hasil belajar siswa kelas i’tidad pada mata 

pelajaran qiro’ah kitabah (pegon) di Madrasah Diniyah Miftahul Huda Mayak 

Tonatan?  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode 

pengumpulan data menggunakan angket, tes dan dokumentasi. Adapun hasil 

penelitiannya yaitu (1) pegelolaan kelas di Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

adalah dalam kategori sedang menurut pendapat 60 siswa (67,41%) dari 

jumlah siswa, (2) hasil belajar di Madrasah Diniyah Miftahul Huda adalah 

dalam kategori sedang menurut pendapat 49 siswa (55,06%) dari jumlah 

siswa, (3) ada korelasi positif yang signifikan antara pengelolaan kelas dengan 

hasil belajar pada mata pelajaran Qiro’ah kitabah (pegon) siswa kelas i’tidad 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda tahun ajaran 2011/2012 sebesar 0,2883.
 62

 

Terdapat beberapa kesamaan antara penelitian di atas dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas 

tentang pengelolaan kelas dan hasil belajar, perbedaannya terletak pada 

penggunaan teknik pengumpulan data yang mana dalam penelitian di atas 

menggunakan angket, tes dan dokumentasi sementara dalam penelitian ini 

menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisa data penelitian di atas 

menggunakan rumus korelasi product moment sementara dalam penelitian ini 

menggunakan rumus korelasi berganda. Pada penelitian di atas hanya terdapat 
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dua variable penelitian yakni variabel x dan y. sedangkan pada penelitian ini 

terdapat tiga variabel penelitian yakni variable x1 , x2 , dan y. 

Penelitian Sulaikah dengan judul “Korelasi Motivasi Dan Minat Siswa 

Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih Kelas VIII Mts Negeri 

Purwantoro Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012”.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)  Bagaimana 

hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar pada mata pelajaran Fiqih 

kelas VIII Mts Negeri Purwantoro Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012?; 2) 

bagaimana hubungan antara minat dengan prestasi belajar pada mata pelajaran 

Fiqih kelas VIII Mts Negeri Purwantoro Wonogiri Tahun Pelajaran 

2011/2012?; 3) apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan 

minat siswa terhadap prestasi belajar belajar pada mata pelajaran Fiqih kelas 

VIII Mts Negeri Purwantoro Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012?; 

Dengan hasil penelitian sebagai berikut: (1) motivasi siswa kelas VIII 

Mts Negeri Purwantoro Wonogiri, dalam kategori cukup dengan prosentase 

(58%) (2) minat siswa kelas VIII Mts Negeri Purwantoro Wonogiri, dalam 

kategori cukup dengan prosentase (67%) (3) prestasi belajar siswa kelas VIII 

Mts Negeri Purwantoro Wonogiri, dalam kategori cukup dengan prosentase 

(58%), (4) ada korelasi positif dan signifikan antara motivasi dan minat siswa 
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terhadap prestasi belajar mata pelajaran Fiqih kelas VIII Mts Negeri 

Purwantoro Wonogiri tahun pelajaran 2011/2012 sebesar 0.456.
 63

 

Terdapat beberapa kesamaan antara penelitian di atas dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitiannya sama-sama 

menggunakan penelitian kuantitatif korelasional dengan menggunakan 

analisis statistik korelasi ganda, teknik pengumpulan data menggunakan 

angket dan dokumentasi dan juga sama-sama membahas tentang motivasi. 

Perbedaannya, penelitian diatas meneliti tentang motivasi, minat dan prestasi 

belajar, sementara  dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan kelas, 

motivasi dan hasil belajar. 

Penelitian Lina Khalimah dengan judul “Korelasi Pengelolaan Kelas 

dan Motivasi Belajar dengan Keaktifan Belajar Siswi kelas XI Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits di MA Putri Ma’arif Ponorogo”.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana 

pengelolaan kelas XI mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MA putri Ma’arif 

Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014?; 2) Bagaimana Motivasi belajar siswi 

kelas XI mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MA putri Ma’arif Ponorogo 

tahun pelajaran 2013/2014?; 3) Bagaimana keaktifan belajar siswi kelas XI 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MA putri Ma’arif Ponorogo tahun 
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pelajaran 2013/2014?; 4) adakah korelasi antarapengelolaan kelas dan 

motivasi belajar dengan keaktifan belajar siswi kelas XI mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits di MA putri Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014? 

Dengan hasil penelitian sebagai berikut: (1) pengelolaan kelas siswi 

kelas XI mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MA putri Ma’arif Ponorogo 

tahun pelajaran 2013/2014 adalah tergolong cukup dengan prosentase 

(44,4%), (2) Motivasi belajar siswi kelas XI mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

di MA putri Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014 tergolong cukup 

dengan prosentase (48,1%), (3) keaktifan belajar siswi kelas XI mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits di MA putri Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 

2013/2014 tergolong cukup dengan prosentase (55,5%), (4) ada korelasi 

positif dan signifikan antara pengelolaan kelas dan motivasi belajar dengan 

hasil belajar siswi kelas XI mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MA putri 

Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014 sebesar 30,2823.64
 

Terdapat beberapa kesamaan antara penelitian di atas dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitiannya sama-sama 

menggunakan penelitian kuantitatif korelasional dengan menggunakan 

analisis statistik korelasi ganda, teknik pengumpulan data menggunakan 

angket dan dokumentasi dan juga sama-sama membahas tentang pengelolaan 

kelas dan motivasi belajar. Perbedaannya, variabel y pada penelitian di atas 
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adalah tentang keaktifan belajar, sementara dalam penelitian ini variabel y 

adalah hasil belajar. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berangkat dari landasan teori, dapat diajukan kerangka berfikir sebagai 

berikut: 

1. Jika pengelolaan kelas dilaksanakan dengan baik, maka hasil belajar 

siswa akan meningkat. 

2. Jika pengelolaan kelas dilaksanakan dengan kurang baik, maka hasil 

belajar siswa kelas XI akan menurun. 

 

3. Jika motivasi belajar siswa baik, maka hasil belajar siswa  juga baik. 

4. Jika motivasi belajar siswa kurang baik, maka hasil belajar siswa  juga 

tidak baik. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusann masalah 

penelitian.
65

 Berangkat dari kerangka berfikir diatas maka dapat diajukan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Hipotesis Nihil (Ho) 
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Tidak ada korelasi yang signifikan antara pengelolaan kelas dan 

motivasi belajar dengan hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 

2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada korelasi yang signifikan antara pengelolaan kelas dan 

motivasi belajar dengan hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 

Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis 

alternatif (Ha). Ada korelasi yang signifikan antara pengelolaan kelas dan 

motivasi belajar Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015. 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif, yaitu pendekatakan penelitian yang menggunakan data berupa angka 

digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu.
66

 Sedangkan jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional yakni, penelitian yang 

ditujukan untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variablel-variabel 

yang lain.
67

 Dalam metode ini, yang dihubungkan adalah variabel independent 

dan dependent. Adapun pengertian variabel sendiri adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja baik orang ataupun objek yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
68

 

Variabel itu sendiri ada dua macam, yaitu:
 69

 

1. Variabel Independent atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent 

atau terikat. 

2. Variabel Dependent atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 
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Dalam penelitian ini variabel independennya adalah pengelolaan kelas 

dan motivasi belajar, sedangkan variabel dependennya adalah hasil belajar Fiqih 

kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung. 

X1  

      Y  

 

X2  

 

Variable X: 1.Pengelolaan Kelas 

2.Motivasi Belajar 

Variabel Y: Hasil Belajar 

 

B.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
70

 Dalam 

penelitian ini populasinya adalah semua siswa kelas XI MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung Tahun Ajaran 2014/2015 yang berjumlah 20 siswa. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kelas ini sebab, kelas XI 

merupakan kelas dengan jumlah siswa laki-laki terbanyak diantara kelas-
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kelas yang lain, selain itu kelas ini juga merupakan kelas yang memiliki nilai 

hasil belajar yang rendah diantara kelas yang lain dan banyak diantara siswa 

siswinya yang tidak disiplin. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi.
71

 Dalam penelitian ini semua populasi yang berjumlah 20 

siswa dijadikan sebagai sampel. Penelitian ini merupakan penelitian 

populasi, yakni apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.
72

 

 

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis untuk 

mengumpulkan data yaitu dengan cara: 

1. Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
73

 Angket yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah angket tertutup yakni angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian 
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rupa sehingga responden tinggal memberi tanda centang pada kolom atau 

tempat yang sesuai.
74

 

Teknik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kelas 

dan motivasi belajar pada mata pelajaran Fiqih siswa kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung. Dengan menggunakan skala Likert, 

variabel yang akan diukur dijabarkan dalam sub variabel yang kemudian 

dijabarkan kedalam indikator yang digunakan untuk acuan dalam membuat 

pertanyaan. Pertanyaan ini dibagikan kepada responden sejumlah 20 siswa 

kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung. 

Tabel 3.1 

Skor Untuk Pernyataan Angket 

 

Skor 

Pernyataan Selalu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

Positif 

(+) 
4 3 2 1 

Negatif 

(-) 
1 2 3 4 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis/gambar.
75
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Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang hasil 

belajar, profil sekolah, sejarah, letak geografi, struktur organisasi, data 

tentang guru, siswa karyawan dan sarana prasarana yang ada di MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung. 

 

D. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kuantitatif, 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.
76

 Setelah item soal diuji validitas dan reliabilitas, 

selanjutnya langkah uji  asumsi yaitu uji normalitas.  Uji normalitas yang paling 

sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi data. Mengingat 

kesederhanaan tersebut, maka pengujian normalitas data sangat tergantung pada 

kemampuan data dalam mrncermati plotting data. Jika jumlah data cukup banyak 

dan penyebaranya tidak 100% normal (tidak normal sempurna),  maka 

kesimpulan yang ditarik berkemungkinan salah. Untuk menghindari kesalahan 

tersebut lebih baik kita pakai beberapa rumus telah diuji, yaitu uji Lillifors.
77
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Teknik analisis data ini menggunakan statistik. Teknik analisis data untuk 

menjawab rumusan masalah 1, 2 dan 3 yang digunakan adalah mean dan standart 

deviasi dengan rumus sebagai berikut:
 78

 

Rumus mean : 1 = 
 1

N
  dan  My = 

 Y

N
  

        2 = 
 2

N
 

Keterangan:  

1, 2  atau My = Mean yang dicari 

∑x atau ∑y  = Jumlah data variabel X atau variabel Y 

N    = Jumlah data 

Rumus Standar Deviasi :
 79

 

 � 1 =    1² −   1 ² dan � =    ′ ² −   ′ ²        

� 2 =    2² −   2 ² 

Keterangan: � 1, � 2 atau SDy =  Standar.Deviasi  

∑ 1² ,  2² atau ∑y’² =  Jumlah 1² , 2² atau y’².    1 ,  2  atau  ′         = Jumlah 1, 2 atau .  

N   = Jumlah data 
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Sedangkan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

pengajuan hipotesis atau rumusan masalah 4 adalah teknik Korelasi Berganda 

(multiple correlation) yaitu nilai yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan 

antara dua variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel lain. Adapun 

rumus korelasi berganda adalah sebagai berikut:
80

 

 

Keterangan: 

R 2.1. xxy

 = korelasi antara variabel x
1

 
dan x

2
 secara bersama-sama dengan 

variabel y 

1yxr  = korelasi product moment antara
 x

1
dengan y 

2yxr  = korelasi product moment antara x2 dengan y 

21xxr = korelasi product moment antara 
x

1
 
dengan  x

2 

 
F

hitung
= 

)1/()1(

/
2

2

 knR

kR

 

Keterangan : 

R  = koefisien korelasi berganda 

k  = jumlah variabel independen  

n  = jumlah data 

F ta bel = F
)1;( knk  
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1. Uji Validitas Instrumen 

Instrumen dalam suatu penelitian perlu diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur apa 

yang akan diukur, dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat ukur 

tes, maka tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau semakin 

menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas menunjuk kepada 

ketepatan dan kecermatan tes dalam menjalankan fungsi pengukurannya. 

Suatu tes dapat dikatakan tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi 

ukurannya, atau memberikan hasil ukur sesuai dengan makna dan tujuan 

diadakannya tes tersebut.
81

 

Ada dua jenis Validitas untuk instrumen penelitian, yaitu validitas 

logis (logical validity) dan validitas empirik (empirical validity), validitas 

logis adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil penalaran. Instrumen 

dinyatakan memiliki validitas apabila instrumen tersebut telah dirancang 

dengan baik dan mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Artinya apabila 

instrumen yang sudah dsusun berdasarkan teori penyusunan 

instrumen/instrumen-instrumen disusun mengikuti teori dan ketentuan yang 

ada, maka secara logis sudah valid. Dengan demikian validitas logis ini 

langsung diperoleh ketika instrumen sudah selesai disusun. Jadi tidak perlu 

diuji. Validitas empirik adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil 

pengalaman. Sebuah instrumen penelitian dikatakan memiliki validitas 
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apabila sudah teruji dari pengalaman. Dengan demikian syarat instrumen 

dikatakan memiliki validitas apabila sudah dibuktikan melalui pengalaman, 

yaitu melalui sebuah uji coba.
82

 Penelitian ini menggunakan jenis validitas 

empirik sebab berkaitan dengan pengalaman dan dapat diamati dan dapat 

diukur. Adapun cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan korelasi 

Product Moment dengan rumus: 

r xy =  .)(.)(

))(()(

2222     



YYNXXN

YXXYN

 

Dalam menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas 

(db) = n-2 jumlah responden yang dilibatkan dalam uji coba validitas adalah 

30 orang, sehingga pada db = n-2 = 30-2=28 dan α = 5% diperoleh niai tabel 

koefisien korelasi 0,361.
83

 Bila harga korelasi di bawah 0.361, maka dapat 

disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid. Jadi, butir instrumen 

dikatakan valid apabila harga korelasi (r hitung) besarnya lebih dari 0.361.
84

 

Untuk uji coba validitas dan reliabilitas instrumen, peneliti mengambil 

sampel sebanyak 30 responden dengan menggunakan  56 item instrumen 

dapat dilihat pada lampiran 1, 32 butir pernyataan untuk variabel pengelolaan 

kelas, dan 24 butir pernyataan untuk variabel motivasi belajar siswa. Dari 

hasil perhitungan validitas item instrumen terhadap 32 butir pernyataan 

                                                           
82

 Sambas Ali Muhidin, Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur dalam Penelitiannya (Bandung: 

Pustaka Setia, 2011), 30-31. 
83

 Ibid., 35. 
84

 Ibid., 36.  



53 

 

 

pengelolaan kelas ternyata terdapat 24 butir soal yang dinyatakan valid yaitu 

nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

26, 27 dan 28, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2. Adapun 

untuk mengetahui skor jawaban angket untuk uji validitas variabel 

pengelolaan kelas dapat dilihat pada lampiran 3. 

Untuk variabel Motivasi belajar, dari 24 butir pernyataan terdapat 20   

butir soal yang dinyatakan valid yaitu item nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, dan 24, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

padalampiran 2. Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket untuk uji 

validitas variabel motivasi belajar dapat dilihat pada lampiran 5. 

Untuk hasil perhitungan validitas butir soal instrument penelitian 

pengelolaan kelas, dan motivasi belajar dapat dilihat pada lampiran 4 dan 6. 

Dan hasil dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan dalam tabel 

rekapitulasi berikut ini: 

Tabel 3.2 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Variabel No. Soal Fhitung Fkritis Ket 

Pengelolaan 

Kelas (X1) 

1 0, 37302072 0, 361 Valid 

2 -0, 48060694 0, 361 Tidak Valid 

3 0, 40733688 0, 361 Valid 

4 0, 4740412 0, 361 Valid 

5 0, 42475991 0, 361 Valid 

6 0, 3797198 0, 361 Valid 

7 0, 46401741 0, 361 Valid 

8 0, 66872681 0, 361 Valid 

9 0, 46623741 0, 361 Valid 

10 0, 13527540 0, 361 Tidak Valid 
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11 0, 41520683 0, 361 Valid 

12 0, 40657615 0, 361 Valid 

13 0, 52637995 0, 361 Valid 

14 0, 04656248 0, 361 Tidak Valid 

15 0, 39481580 0, 361 Valid 

16 0, 44825376 0, 361 Valid 

17 0, 40447285 0, 361 Valid 

18 0, 38127889 0, 361 Valid 

19 0, 36835650 0, 361 Valid 

20 0, 42543298 0, 361 Valid 

21 0, 41347297 0, 361 Valid 

22 0, 37354305 0, 361 Valid 

23 0, 48870437 0, 361 Valid 

24 0, 39811669 0, 361 Valid 

25 -0, 02955421 0, 361 Tidak Valid 

26 0, 52095122 0, 361 Valid 

27 0, 41080137 0, 361 Valid 

28 0, 46575913 0, 361 Valid 

29 -0, 20688464 0, 361 Tidak Valid 

30 -0, 59103938 0, 361 Tidak Valid 

31 -0, 44325835 0, 361 Tidak Valid 

32 -0, 63638243 0, 361 Tidak Valid 

Motivasi 

Belajar (X2) 

1 0, 45749608 0, 361 Valid 

2 0, 39604607 0, 361 Valid 

3 0, 67161977 0, 361 Valid 

4 0, 40179816 0, 361 Valid 

5 0, 42154619 0, 361 Valid 

6 0, 36545229 0, 361 Valid 

7 0, 47662513 0, 361 Valid 

8 0, 50823894 0, 361 Valid 

9 0, 40387304 0, 361 Valid 

10 0, 044966492 0, 361 Tidak Valid 

11 0, 44174493 0, 361 Valid 

12 0, 42062200 0, 361 Valid 

13 -0, 360179 0, 361 Tidak Valid 

14 0,51843454 0, 361 Valid 

15 0, 3944213 0, 361 Valid 

16 0, 43262055 0, 361 Valid 

17 0, 40289030 0, 361 Valid 

18 0, 47565992 0, 361 Valid 

19 0, 44704389 0, 361 Valid 
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20 0, 52277299 0, 361 Valid 

21 0, 0998245 0, 361 Tidak Valid 

22 0, 31044253 0, 361 Tidak Valid 

23 0, 49025843 0, 361 Valid 

24 0, 46870112 0, 361 Valid 

 

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai 

untuk pengambilan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, butir soal 

instrumen dalam penelitian ini ada 44 butir soal yang terdiri dari 24 butir soal 

untuk variabel pengelolaan kelas, 20 butir soal untuk variabel motivasi 

belajar. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. 

Pengukuran yang mempunyai reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang 

mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliable).
85

 

Pengujian alat pengumpulan data yang kedua adalah pengujian 

reliabilitas instrumen. Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika 

pengukurannya konsisten dan cermat akurat.
86

 Untuk menguji reliabilitas 

instrumen rumus yang digunakan  adalah koefisien Alpha Cronbach, sebagai 

berikut: 
87

 

�11 =
� � − 1    1 −  �ᵢ2��2
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Sedangkan rumus untuk varians, yakni:      ��2  =  �² −   � ² 

Dimana:   r11  =  Reliabilitas instrumen / koefisien alfa 

 k  =  Banyaknya bulir soal 

∑ σi
 2  

=  Jumlah varians butir 

σt 
2  

=  Varians total 

N  =  Jumlah responden. 

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 di dalamnya 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.
88

 

Dari hasil penghitungan reliabilitas  pengelolaan kelas (lihat lampiran 

7), dapat diketahui nilai reliabilitas instrumen variabel pengelolaan kelas 

sebesar 0,835 kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf 
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signifikasi 5% dan pada n=30 adalah sebesar 0,361. Karena “r” hitung > dari 

“r” tabel,  yaitu 0,835 > 0,361, maka instrumen tersebut dapat dikatakan 

reliabel.  

Untuk hasil penghitungan reliabilitas motivasi belajar (lihat lampiran 

8), dapat diketahui nilai reliabilitas instrumen variabel motivasi belajar 

sebesar 0,802 kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf 

signifikasi 5% dan pada n=30 adalah sebesar 0,361. Karena “r” hitung > dari 

“r” tabel,  yaitu 0,802 > 0,361, maka instrumen tersebut dapat dikatakan 

reliabel.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo berdiri pada tanggal 

01 Mei 1985 yang berada di Dukuh Soborejo RT. 01 RW. 02 Kambeng 

Slahung Ponorogo Jawa Timur yang berdiri dibawah naungan Yayasan 

Madrasah Miftahussalam Slahung dengan Akta Notaris Sutomo, SH Nomor 39 

Jl. Soekaro – Hatta No 261 Telp. -0352- 482534 Ponorogo dengan nomor 

statistiik 131235020043. 

MA Miftahussalam yang berstatus swasta dan telah terakreditasi B ini, 

saat ini dipimpin oleh Drs. Mokh. Mansyur. Dengan jumlah siswa seluruhnya 

adalah 79 siswa, jumlah rombel 4 dan jumlah pendidik sebanyak 20. 89 

 

B. Profil MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

1. Sejarah Berdirinya MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Berdirinya Madrasah Aliyah Miftahussalam berawal dari sebuah 

lembaga pendidikan non formal yaitu pondok pesantren salafiyah pada tahun 

1963. Madrasah Miftahussalam kala itu memiliki jumlah santri/siswa kurang 

lebih 30 siswa. Tempat belajar di berada diserambi masjid dengan dampar 
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dan alas galar bambu seadanya. Pada tahun 1964-965 jumlah santri 

meningkat tajam dilatarbelakangi adanya gerakan GESTAPU (PKI), para 

siswa berlindung di madrasah dan membentuk kelompok perlawanan 

terhadap PKI. Setelah gerakan GESTAPU berakhir  pada tahun 1966 para 

santri mulai merasa aman sehingga aktifitas belajar mereka surut.  

Pada perkembangan selanjutnya Madrasah Aliyah Miftahussalam 

mulai mengikuti pendidikan formal sejak tahun 1985, dan mendapat piagam 

dari Departemen Agama dengan status terdaftar pada tahun 199 dengan 

nomor E/35/94. Jenjang  akreditasi dinaikkan menjadi diakui berdasarkan 

keputusan kepala kantor wilayah departemen agama propinsi jawa timur 

dengan nomor : C/Kw.13.4/MA/341/2005. Jenjang akreditasi yang masih 

berlaku sampai sekarang adalah terakredisi B dari BAN-S/M dengan nomor : 

Dp. 009633 

Madrasah Aliyah Miftahussalam dalam menyelenggarakan pendidikan 

menggunakan metode melestarikan metode yang lama yang baik dan 

mengambil metode baru yang lebih baik. Dengan cara ini diharapkan 

Madrasah Mampu mempertahankan tradisi lama yang memang masih aktual 

dan mengikuti perkembangan yang sesuai dengan visi misi nadrasah.
90

 

2. Letak Geografis MA Miftahussalam Kambeng Slahung 
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Madrasah Aliyah Miftahussalam berada di Dusun Soborejo RT. 01 

RW. 02 Desa/Kelurahan Kambeng kecamatan Slahung Kota/Kabupaten 

Ponorogo Jawa Timur ± 25 km. Di sebelah selatan kota Ponorogo. Madrasah 

ini memiliki letak geografis yang kurang strategis, karena terletak di 

pedesaaan dan dekat dengan pegunungan sehingga sebagian anak-anak 

menempuh perjalanan ke madrasah ini dengan sepeda, sepeda motor bahkan 

ada yang berjalan kaki. 

Walaupun transportasi yang kurang mendukung madrasah ini tetap 

diminati masyarakat sekitarnya. Selain kondisi geografis yang kurang  

strategis dan banyak sekolah yang setingkat dan letaknya berdekatan namun 

Madrasah ini berkembang secara stabil. 

Karena masyarakatnya adalah masyarakat pedesaan, maka mayoritas 

pencaharian adalah petani. Disamping ada madrasah Aliyah yang dalam 

lingkup pondok pesantren juga terdapat beberapa lembaga pendidikan 

lainnya seperti : Madrasah Diniyah Takmiliyah, Madrasah Tsanawiyah, 

Madrasah Ibtidaiyah, Raudlotul Athfal dan Play Group yang kesemuanya 

berada dalam naungan Yayasan Madrasah Miftahussalam.
91

 

3. Visi Misi dan Tujuan 

a. Visi 
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Terwujudnya lulusan Madrasah yang beriman, berilmu, dan beramal 

shaleh, serta memiliki kemampuan dalam bidang IPTEK, olah raga dan 

penguasaan keilmuan klasik serta berwawasan lingkungan.
92

 

b. Misi  

1) Menumbuhkan sikap dan perilaku Islami 

2) Melaksanakan bimbingan dan pembelajaran secara aktif, kreatif, 

efektif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat berkembang secara 

optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki 

3) Menciptakan lingkungan Madrasah yang sehat, bersih, dan indah 

4) Mengembangkan life-skills dalam setiap aktifitas pendidikan 

5) Menumbuhkembangkan kemampuan siswa dalam penguasaan 

khazanah keilmuan klasik (kitab kuning).
93

 

c. Tujuan  

1)   Siswa dapat melaksanakan ibadah secara baik dan benar serta 

berakhlak mulia 

2)   Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan 

dengan kebutuhan masyarakat 

3)  Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh    

madrasah dan pemerintah 
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4)  Mengakomodasi masukan dari  berbagai pihak yang berkepentingan 

termasuk komite Madrasah dan diputuskan oleh dewan pendidik yang 

dipimpin oleh kepala Madrasah 

5)  Siswa dapat memahami khazanah keilmuan klasik.
94

 

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting 

keberadaannya karena dengan melihat dan membaca struktur organisasi, 

memudahkan kita untuk mengetahui sejumlah personel yang menduduki 

jabatan tertentu dalam di dalam lembaga tersebut. Melalui struktur organisasi 

tersebut pihak lembaga lebih mudah melaksanakan progam yang telah 

direncanakan, mekanisme kerja, serta tugas dan tanggung jawab dapat 

berjalan dengan baik. Disamping itu juga untuk menghindari 

kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada masing-

masing personil dapat berjalan dengan lancar serta mekanisme kerja dapat 

diketahui dengan mudah.
95

 

5. Keadaan Siswa/Siswi M Miftahussalam Slahung Ponorogo 

Data siswa/siswi MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo Tahun 

2014/2015 yang disajikan dalam table berikut ini:
96

 

Table 4.1 
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Data Siswa/Siswi MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo 

Tahun 2014/2015 

No Kelas Siswa Jumlah 

LK PR 

1 X 17 13 29 

2 XI 13 8 20 

3 XII 8 22 30 

Jumlah   79 

 

6. Sarana Prasarana 

Sarana prasarana merupakan komponen penting yang ikut menentukan 

keberhasilan proses belajar mengajar, dengan adanya sarana prasarana yang 

cukup memadai maka akan memperlancar proses kegiatan belajar mengajar.
97

 

 

C. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah siswa MA 

Miftahussalam yang berjumlah 20 siswa. Dari data yang terkumpul selanjutnya 

peneliti sajikan secara deskriptif sebagai berikut: 

1. Deskripsi data tentang Pengelolaan Kelas Siswa Kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung 

Deskripsi data tentang skor pengelolaan kelas siswa Kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung diperoleh dari angka angket yang 

didistribusikan kepada para responden (20 siswa). Adapun untuk skor 
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jawaban angket tersebut adalah berupa angka-angka yang diinterpretasikan 

sehingga mudah dipahami. 

Sistem penskoran dalam pengambilan data angket yaitu dengan 

menggunakan skala Likert dengan menggunakan ketentuan pernyataan dari 

positif dan negatif yang penyekorannya adalah: 

Tabel 4.2 

Skala Likert 

Jawaban Positif Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak Pernah 1 4 

 

Adapun hasil skor pengelolaan kelas siswa kelas XI  MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.3 

Skor Pengelolaan Kelas Siswa Kelas XI 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

No Responden X1 Frekuensi 

1 80 3 

2 79 1 

3 77 1 

4 76 1 

5 75 2 

6 74 2 

7 73 1 

8 72 1 
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9 71 1 

10 68 1 

11 67 2 

12 66 1 

13 65 1 

14 61 1 

15 58 1 

Total 1062 20 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor tertinggi pada variabel 

pengelolaan kelas adalah bernilai 80 dimiliki oleh 3 siswa dan skor terendah 

bernilai (58) dimiliki oleh 1 siswa. 

 

2. Deskripsi Data Tentang Motivasi Belajar Siswa Kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung 

Deskripsi data tentang skor pengelolaan kelas siswa kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung diperoleh dari angka angket yang di 

distribusikan kepada para responden (20 siswa). Adapun untuk skor jawaban 

angket tersebut adalah berupa angka-angka yang diinterpretasikan sehingga 

mudah dipahami. 

Sistem penskoran dalam pengambilan data angket yaitu dengan 

menggunakan skala Likert dengan menggunakan ketentuan pernyataan dari 

positif dan negatif yang penyekorannya adalah: 

Tabel 4.4 

Skala Likert 

Jawaban Positif Negatif 
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Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak Pernah 1 4 

Adapun hasil skor motivasi belajar siswa kelas XI  MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.5 

Skor Motivasi Belajar Siswa Kelas XI 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

NO X2 Frekuensi 

1 80 1 

2 77 1 

3 76 1 

4 75 1 

5 74 1 

6 73 1 

7 72 1 

8 70 1 

9 68 1 

10 67 1 

11 65 2 

12 64 2 

13 63 1 

14 62 2 

15 60 2 

16 58 1 

total 1104 20 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor tertinggi pada variabel 

motivasi belajar adalah bernilai (80) dimiliki oleh 1 siswa dan skor terendah 

bernilai (58) dimiliki oleh 1 siswa.  
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3. Deskripsi Data Tentang Hasil Belajar Fiqih Siswa Kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung 

Maksud deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk 

memberikan gambaran tentang sejumlah data hasil raport pada mata 

pelajaran Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Skor Hasil Belajar Fiqih Siswa Kelas XI 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

No Responden Y Frekuensi 

1 82 1 

2 80 1 

3 78 1 

4 76 2 

5 72 1 

6 70 1 

7 66 2 

8 64 1 

9 62 3 

10 58 2 

11 56 2 

12 54 2 

13 52 1 

Total 870 20 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor tertinggi pada variabel 

hasil belajar adalah bernilai (82) dimiliki oleh 1 siswa dan skor terendah 

bernilai (52) dimiliki oleh 1 siswa.  

D. Analisis Data 
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1. Analisis Data tentang Pengelolaan Kelas Siswa Kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung 

Untuk mengetahui data tentang pengelolaaan kelas, maka perlu ada 

peringkingan skor dari data yang sudah dikumpulkan. Perangkingan ini 

menggunakan penyusunan kedudukan atas tiga rangking. Patokan untuk 

menentukan rangking atas, rangking tengah, dan rangking bawah adalah 

sebagai berikut:
98

 

Mean + 1 SD Atas 

Tengah 

Mean – 1 SD 
Bawah 

 

Namun, sebelum itu, peneliti harus menghitung nilai mean dan standar 

deviasi data pengelolaan kelas sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Perhitungan Standar Deviasi Pengelolaan Kelas XI 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

x₁ F f.x₁ x₁² f.x₁² 
80 3 240 6400 19200 

79 1 79 6241 6241 

77 1 77 5929 5929 

76 1 76 5776 5776 

75 2 150 5625 11250 

74 2 148 5476 10952 

73 1 73 5329 5329 

                                                           
98

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 449. 
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72 1 72 5184 5184 

71 1 71 5041 5041 

68 1 68 4624 4624 

67 2 134 4489 8978 

66 1 66 4356 4356 

65 1 65 4225 4225 

61 1 61 3721 3721 

58 1 58 3364 3364 

Total  ∑f= 20 ∑ fx₁=1438 ∑ x₁² =75780 ∑ fx₁²= 104170 

 

Dari hasil data di atas lalu dicari Standar Deviasi dengan langkah 

sebagai berikut: 

a. Mencari Mean 

Mx =   
 fX

N
  = 

1438

20
  = 71,9 

b. Mencari Standar Deviasi 

� 1 =    � 1² −   �  ² 

=  104170

20
− (71,9)²  

=  5208,5 −5169,61  

=  38,89 

= 6,236184731 

 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mx1 = 71,9  dan SDx1 =   

6,236184731 Untuk menentukan pengelolaan kelas yang baik, cukup, atau 
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kurang, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus-rumus sebagai 

berikut: 

1) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah pengelolaan kelas siswa kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung baik. 

2) Skor kurang dari Mx - 1. SDx adalah pengelolaan kelas siswa kelas XI 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung kurang. 

3) Skor antara Mx - 1. SDx sampai Mx + 1. SDx adalah pengelolaan kelas 

siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung cukup. 

Mx + 1. SDx = 71,9 + 1 x 6,236184731 

    = 71,9 + 6,236184731 

    = 78,136184731 = 78 (dibulatkan) 

Mx - 1. SDx = 71,9 – 1 x 6,236184731 

     = 71,9 - 6,236184731 

    = 65,663815269 = 66 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai (78) ke atas 

dikategorikan pengelolaan kelas baik, sedang nilai (66) ke bawah 

dikategorikan pengelolaan kelas kurang, dan nilai  (67) sampai (77) 

dikategorikan pengelolaan kelas cukup. 

Tabel 4.8 

Kategorisasi Pengelolaan Kelas  

MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 78 4 20% Baik 

2 67-77 13 65% Cukup 
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3 Kurang Dari 66 3 15% Kurang 

JML  20 100%  

 

Dari kategori di atas dpat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas 

dengan frekuensi sebanyak 4 siswa dengan prosentase 20% memiliki kategori 

baik, pengelolaan kelas dengan frekuensi sebanyak 13 siswa dengan 

prosentase 65% memiliki kategori cukup dan untuk pengelolaan kelas dengan 

frekuensi sebanyak 3 siswa dengan prosentase 15% memiliki kategori kurang. 

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas siswa 

kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung termasuk dalam kategori 

cukup dengan prosentase 65%. Adapun hasil pengkategorian ini secara 

terperinci dapat dilihat dalam lampiran 9. 

 

2. Analisis Data tentang Motivasi Belajar Siswa Kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung 

Untuk mengetahui data tentang motivasi belajar, maka perlu ada 

peringkingan skor dari data yang sudah dikumpulkan. Perangkingan ini 

menggunakan penyusunan kedudukan atas tiga rangking. Patokan untuk 

menentukan rangking atas, rangking tengah, dan rangking bawah adalah 

sebagai berikut:
99

 

Mean + 1 SD Atas 

Tengah 

                                                           
99

 Ibid. 
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Mean – 1 SD 

Bawah 

 

Namun, sebelum itu, peneliti harus menghitung nilai mean dan standar 

deviasi data motivasi belajar siswa sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Perhitungan Standar Deviasi Motivasi Belajar Siswa Kelas XI 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

X2 F f.x2 X2² f.x2² 

80 1 80 6400 6400 

77 1 77 5929 5929 

76 1 76 5776 5776 

75 1 75 5625 5625 

74 1 74 5476 5476 

73 1 73 5329 5329 

72 1 72 5184 5184 

70 1 70 4900 4900 

68 1 68 4624 4624 

67 1 67 4489 4489           

65 2 130 4225 8450 

64 2 128 4096 8192 

63 1 63 3969 3969 

62 2 124 3844 7688 

60 2 120 3600 7200 

58 1 58 3364 3364 

Total ∑f = 20 ∑ fx2=1355 ∑ x2² =76830 ∑ fx2²= 92595 

 

Dari hasil data di atas lalu dicari Standar Deviasi dengan langkah sebagai 

berikut: 
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a. Mencari Mean 

 =  
  �

  = 
1355

20
  = 67,75 

b. Mencari Standar Deviasi 

� 2 =    � 2² −   �  ² 

=  92595

20
−  67,75 ² 

=  4629,75 −4590,0625   

=  39.6875 

= 6,29980158417708 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mx1 = 67,75  dan SDx1 =   

6,299801584 untuk menentukan pengelolaan kelas yang baik, cukup, atau 

kurang, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus-rumus sebagai 

berikut: 

1) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah motivasi belajar siswa kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung baik. 

2) Skor kurang dari Mx - 1. SDx adalah motivasi belajar siswa kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung kurang. 

3) Skor antara Mx - 1. SDx sampai Mx + 1. SDx adalah motivasi belajar 

siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung cukup. 

Mx + 1. SDx = 67,75 + 1 x 6,299801584  

            = 67,75 + 6,299801584  
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            = 74,049801584 = 75(dibulatkan) 

Mx - 1. SDx = 67,75 – 1 x 6,299801584  

           = 67,75 – 6,299801584  

           = 61,450198416  = 61 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai (75) ke atas 

dikategorikan motivasi belajar baik, sedang nilai (61) ke bawah dikategorikan 

motivasi belajar kurang, dan nilai  (62) sampai (74) dikategorikan motivasi 

belajar cukup. 

Tabel 4.10 

Kategorisasi Motivasi Belajar  

MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 75 4 20% Baik 

2 62-74 13 65% Cukup 

3 Kurang Dari 61 3 15% Kurang 

JML  20 100%  

 

Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar dengan 

frekuensi sebanyak 4 siswa dengan prosentase 20% memiliki kategori baik, 

motivasi belajar dengan frekuensi sebanyak 13 siswa dengan prosentase 65% 

memiliki kategori cukup dan untuk motivasi belajar dengan frekuensi 

sebanyak 3 siswa dengan prosentase 15% memiliki kategori kurang. Dari 

perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa kelas XI 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung termasuk dalam kategori cukup dengan 

prosentase 65%. Adapun hasil pengkategorian ini secara terperinci dapat 

dilihat dalam lampiran 10. 
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3. Analisis Data tentang Hasil Belajar Siswa Kelas XI MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung 

Untuk mengetahui data tentang hasil belajar, maka perlu ada 

perangkingan skor dari data yang sudah dikumpulkan. Perangkingan ini 

menggunakan penyusunan kedudukan atas tiga rangking. Patokan untuk 

menentukan rangking atas, rangking tengah, dan rangking bawah adalah 

sebagai berikut:
100

 

Mean + 1 SD Atas 

Tengah 

 

Mean – 1 SD Bawah 

 

Namun, sebelum itu, peneliti harus menghitung nilai mean dan standar 

deviasi data hasil belajar siswa kelas XI sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Perhitungan Standar Deviasi Hasil Belajar Siswa Kelas XI 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

y F f.y y² f.y² 

82 1 82 6724 6724 

80 1 80 6400 6400 

                                                           
100

 Ibid.. 
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78 1 78 6084 6084 

76 2 152 5776 11552 

72 1 72 5184 5184 

70 1 70 4900 4900 

66 2 132 4356 8712 

64 1 64 4096 4096 

62 3 186 3844 11532 

58 2 116 3364 6728 

56 2 112 3136 6272 

54 2 108 2916 5832 

52 1 52 2704 2704 

Total ∑f =20 ∑ fy1304 ∑ y² =59484 ∑ fy²= 86720 

Dari hasil data di atas lalu dicari Standar Deviasi dengan langkah 

sebagai berikut: 

a. Mencari Mean 

My =   
 fy

N
  = 

1304

20
  = 65,2 

b. Mencari Standar Deviasi 

� =    � ² −   �  ² 

=  86720

20
−  62,5 ² 

=  4336 − 4251.04  

=  84,96 

= 9,21737489744233 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mx1 = 65,2 dan SDx1 =   

9,217374898  untuk menentukan hasil belajar yang baik, cukup, atau kurang, 

dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut: 
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1) Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah hasil belajar fiqih siswa kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung baik. 

2) Skor kurang dari Mx - 1. SDx adalah hasil belajar fiqih siswa kelas XI 

MA Miftahussalam Kambeng Slahung kurang. 

3) Skor antara Mx - 1. SDx sampai Mx + 1. SDx adalah hasil belajar fiqih 

siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung cukup. 

Mx + 1. SDx = 65,2+ 1 x 9,217374898     

    = 65,2+ 9,217374898     

    = 74,417374898 = 75 (dibulatkan) 

Mx - 1. SDx = 65,2– 1 x 9,217374898   

     = 65,2- 9,217374898   

    = 55.982625102  = 55 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai (75) ke atas 

dikategorikan hasil belajar baik, sedang nilai (55) ke bawah dikategorikan 

hasil belajar kurang, dan nilai  (56) sampai (74) dikategorikan hasil belajar 

cukup. 

Tabel 4.12 

Kategorisasi Hasil Belajar  

MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 75 5 25% Baik 

2 56-74 10 50% Cukup 

3 Kurang Dari 55 5 25% Kurang 

JML  20 100%  
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Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dengan 

frekuensi sebanyak  5 siswa dengan prosentase 25% memiliki kategori baik, 

hasil belajar dengan frekuensi sebanyak 10 siswa dengan prosentase 50% 

memiliki kategori cukup dan untuk hasil belajar dengan frekuensi sebanyak 5 

siswa dengan prosentase 25% memiliki kategori kurang. Dari perhitungan di 

atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung termasuk dalam kategori cukup dengan 

prosentase 50%. Adapun hasil pengkategorian ini secara terperinci dapat 

dilihat dalam lampiran 11. 

 

 

4. Korelasi antara Pengelolaan Kelas dan Motivasi Belajar Dengan Hasil 

Belajar Fiqih Siswa Kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015 

Sebelum melakukan penghitungan untuk mengetahui hubungan antara 

pengelolaan kelas dan motivasi belajar dengan hasil belajar Fiqih siswa Kelas 

XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015, 

maka dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah data dari setiap variabel yang diteliti itu normal atau tidak. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Lillifors.Kemudian untuk 

hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel N 
Kriteria Pengujian Ho 

Keterangan 
L Maksimum L Tabel 

X1 20 0,114 0,231 Data berdistribusi normal 

X2 20 0,1664 0,231 Data berdistribusi normal 

Y 20 0,1352 0,231 Data berdistribusi normal 

 

Dari tabel di atas, kemudian dikonsultasikan dengan harga Ltabel 

nilai kritis uji Lillifors pada lampiran 12, dengan taraf signifikansi sebesar 

1 % dengan n = 20 adalah 0,231 dan dikonsultasikan dengan L tabel 

diperoleh hasil bahwa masing-masing L maksimum lebih kecil daripada Ltabel, 

sehingga Ho diterima yang berarti data tersebut berdistribusi normal. 

Adapun hasil perhitungan uji normalitas dapat dilihat secara terperinci pada 

lampiran 13,14 dan 15. 

Untuk menjawab rumusan masalah keempat yakni mengetahui 

apakah terdapat hubungan antara pengelolaan kelas dan motivasi belajar 

dengan hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015, maka peneliti terlebih dahulu 

menghitung hubungan antar setiap variabel. Setelah hasil setiap 

penghitungan tersebut diperoleh, kemudian dilakukan pengujian 

kebenaran/kepalsuan dari hipotesa. Oleh karena itu, peneliti harus 

mengkonsultasikan hasil r hitung dengan r tabel  pada tabel Henry E. Garret 

pada lampiran 16, Namun sebelum itu, peneliti harus mencari derajad 

bebasnya (db) atau degress of freedomnya (df) dengan rumus  db =  n – nr, 
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dimana db adalah derajad bebas,  n adalah  number of cases, dan  nr adalah 

banyaknya variabel yang dikorelasikan.
101

  

Dalam penelitian ini, n = 20  dan nr = 2, maka db = 20–2 =  18. 

Dengan harga “r” pada taraf signifikasi  sebesar 5 % , diperoleh harga r tabel 

0,444 Adapun penghitungan setiap variabel adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis data tentang hubungan antara pengelolaan kelas (variabel 

x ) dengan hasil belajar (variabel y). Diperlukan tabel penolong pada 

lampiran 17 yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus sebagai 

berikut:
102

 

�  =  
�    −     ( )  �. 2 −     2 [�. 2 −     2]

 

=  
20  94368 −   1438 (1304)  20 .104170 −   1438 2 [20 . 86720 −   1304 2]

 

=  
1887360 −  1875152   2083400 −  2067844  [1734400 −  1700416]

 

=  
12208  15556  [33984]

 

=  
12208 528655104

 

=  
12208

22992.501039
 

=  0,530955722445885 � =  0,530 

                                                           
101

 Retno Widyaningrum, Statistika  (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 106. 
102

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan (Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS  (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 111. 
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Dari perhitungan di atas, maka diperoleh harga r hitung = 0,530 dan 

r tabel 0,444, maka r hitung  > r tabel  yang artinya Ha diterima. Maka 

kesimpulannya adalah terdapat korelasi yang signifikan antara 

pengelolaan kelas dengan hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

2. Menganalisis data tentang hubungan antara motivasi belajar (x ) dengan 

hasil belajar (y), diperlukan tabel penolong pada lampiran 18 yang 

kemudian dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut:
103

 

�  =  
�    −     ( )  �. 2 −     2 [�. 2 −     2]

 

=  
20  88972 −   1355 (1304)  20 .92595 −   1355 2 [20 . 86720 −   1304 2]

 

=  
1779440 −  1766920  1851900 −  1836025  [1734400 −  1700416]

 

=  
12520  15875  [33984]

 

=  
12520 539496000

 

=  
12520

23227.0531
 

=  0,539026623226689 � =  0,540 

 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh harga r hitung = 0,540 dan 

r tabel 0,444, maka r hitung  >  r tabel  yang artinya Ha diterima. Maka 

                                                           
103

 Ibid. 
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kesimpulannya adalah terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi 

belajar dengan hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

3. Menganalisis data tentang hubungan antara pengelolaan kelas (variabel 

x ) dengan motivasi belajar (variabel x ) diperlukan tabel penolong pada 

lampiran 19 yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus sebagai 

berikut:
104

 

� =  
�    −     ( )  �. 2 −     2 [�. 2 −     2]

 

=  
20  97892 −   1438 (1355)  20.104170 −   1438 2 [20 . 92595 −   1355 2]

 

=  
1957840 −  1948490  2083400 −  2067844  [1851900 −  1836025]

 

=  
9350  15556  [15875]

 

=  
9350 246951500

 =  
9350

15714 .6905
 

=  0,5949846737357 � =  0,594 

 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh harga r hitung = 0,594 dan 

r tabel 0,444, maka r hitung  > r tabel  yang artinya Ha diterima. Kesimpulannya 

adalah terdapat korelasi yang signifikan antara pengelolaan kelas dengan 

                                                           
104

 Ibid. 
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motivasi belajar siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

Langkah selanjutnya yaitu hasil analisa di atas dimasukkan ke 

dalam rumus korelasi ganda diperlukan tabel penolong pada lampiran  20 

untuk menjawab rumusan masalah ke empat. Adapun penghitungannya 

adalah sebagai berikut :
105

 

=   �
1  ² + �

2  ² − 2 �
1  � 2  � 1 2  

1 −  �
1 2  ²

 

=   0,530955 2 + (0,539027)² − 2  0,530955 (0,539027)(0,594984)

1 −  (0,594984)²
 

=   0,281913 + 0,290550 − 2 0,170283 
1 −  0,354005

 

=   0,572463 − 0,340566

0,645995
 

=   0,231897

0,645995
 

=   0,358977 

=  0,599146893507761 

=  0,60 

 

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh harga r hitung = 0,60 dan r 

tabel 0,444, maka r hitung  > r tabel  yang artinya Ha diterima. Kesimpulannya 

adalah terdapat korelasi antara pengelolaan kelas dan motivasi belajar 

dengan hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng 

                                                           
105

 Ibid. 
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Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. Langkah selanjutnya yaitu 

melakukan pengujian signifikansi terhadap hasil di atas dengan 

menghitung F hitung sebagai berikut:
106

 

Fhitung   =   

²�
(1− 2

)
(�−�−1

 

=   

(0,599146893507761 )²

2
(1− 0,599146893507761  2)

(20−2−1)

 

=   

(0,358977 )

2
1−0,358977

17

 

=   
0,1794885

0,641023

17

 

=   
0,1794885

0,0377072
 

Fhitung  =   4,76005908685874 

Fhitung   =   4,76 

 

Dari hasil di atas, kemudian dibandingkan dengan harga F tabel, 

dengan db pembilang = k dan db penyebut = (n-k-1). Jadi db pembilang = 

2 dan db penyebut = 20 – 2 – 1 = 19. Dengan taraf kesalahan 5 %, maka 

harga F tabel sebesar 3,52 yang dapat dilihat pada lampiran 21. Harga F 

hitung = 4,76 > F tabel = 3,52, yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi 

kesimpulan dari semua pernyataan di atas adalah terdapat korelasi yang 

signifikan antara pengelolaan kelas dan motivasi belajar dengan hasil 
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 Ibid., 106. 
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belajar Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015.  

 

E. Pembahasan dan Interpretasi 

1. Pengelolaan kelas 

Dalam pengelolaan kelas dengan terdapat 4 siswa dengan prosentase 

(20%) memiliki kategori baik, sebanyak 13 siswa dengan prosentase (65%) 

memiliki kategori cukup dan sebanyak 3 siswa dengan prosentase (15%) 

memiliki kategori kurang. Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan kelas siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung termasuk dalam kategori cukup. Karena prosentase tertinggi 

terdapat pada kriteria tersebut.  

2. Motivasi belajar 

Dalam motivasi belajar terdapat 4 siswa dengan prosentase (20%) 

memiliki kategori baik, sebanyak 13 siswa dengan prosentase (65%) 

memiliki kategori cukup dan sebanyak 3 siswa dengan prosentase (15%) 

memiliki kategori kurang. Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan 

bahwa motivasi belajar siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung termasuk dalam kategori cukup. Karena prosentase tertinggi 

terdapat pada kriteria tersebut. 

3. Hasil belajar 
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Dalam Hasil Belajar fiqih terdapat 5 siswa dengan prosentase (25%) 

memiliki kategori baik, sebanyak 10 siswa dengan prosentase (50%) 

memiliki kategori cukup dan sebanyak 5 siswa dengan prosentase (25%) 

memiliki kategori kurang. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

termasuk dalam kategori cukup. Karena prosentase tertinggi terdapat pada 

kriteria tersebut. 

4. Korelasi antara pengelolaan kelas dan motivasi belajar dengan hasil belajar 

Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/20151 

Diperoleh harga r hitung = 0,60 dan r tabel 0,444, maka r hitung  > r tabel  

yang artinya Ha diterima. Kesimpulannya adalah terdapat korelasi yang 

signifikan antara pengelolaan  kelas dan motivasi belajar dengan hasil belajar 

Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015. Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefesien 

korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman 

pada kerentuan yang tertera, sebagai berikut
107

: 

Tabel 4.14 

Teknik Untuk Memberikan Interprestasi  Terhadap Koefesien Korelasi 

Interval Koefesien Tingkat Hubungan 
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 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2013), 231 
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0,-00-0,199 Sangat rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat kuat 

 

Dari harga r hitung = 0,60 pada tingkat hubungan kuat. Jadi, tingkat 

hubungan antara Pengelolaan kelas dan motivasi belajar dengan hasil belajar 

Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015 adalah kuat. 

Dari hasil di atas, kemudian dibandingkan dengan harga F tabel, dengan 

db pembilang = k dan dk penyebut = (n-k-1). Jadi dk pembilang = 2 dan db 

penyebut = 20 – 2 – 1 = 19. Dengan taraf kesalahan 5 %, maka harga F tabel 

sebesar 3,52. Harga F hitung = 4,76 > F tabel = 3,52, yang artinya Ho ditolak dan 

Ha diterima. Jadi kesimpulan dari semua pernyataan di atas adalah terdapat 

korelasi yang signifikan antara pengelolaan kelas dan motivasi belajar dengan 

hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas dan 

motivasi belajar siswa, mempengaruhi hasil belajar Fiqih  siswa kelas XI 
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MA Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

Ini berarti, seorang guru disamping pandai memberikan materi pelajaran 

secara profesional juga harus pandai memperhatikan motivasi belajar kepada 

peserta didik. Motivasi sangat penting sekali diberikan kepada peserta didik 

karena membangkitkan semangat dan kegiatan siswa untuk belajar. 

Pengelolaan kelas yang baik akan membuahkan hasil belajar yang baik. 

Motivasi yang baik akan mendorong siswa untuk belajar sehingga hasil 

belajarnyapun juga baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian deskripsi data serta analisis data dalam penelitian ini dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

5. Pengelolaan kelas siswa siswi kelas XI mata pelajaran Fiqih MA 

Miftahussalam Kambeng Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 

tergolong cukup dengan prosentase 65% 

6. Motivasi belajar siswa kelas XI MA Miftahussalam Kambeng Slahung 

Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 adalah tergolong cukup dengan prosentase 

65% 

7. Hasil belajar Fiqih siswa siswi kelas XI MA Miftahussalam Kambeng 

Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 adalah tergolong cukup dengan 

prosentase 50% 

8. Terdapat korelasi yang signifikan antara pengelolaan kelas dan motivasi 

belajar dengan hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,60 dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

disebutkan dalam penelitian ini. 

Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni 

terdapat korelasi yang signifikan antara pengelolaan kelas dan motivasi 
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belajar dengan hasil belajar Fiqih siswa kelas XI MA Miftahussalam 

Kambeng Slahung Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 dapat diterima 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran 

antara lain: 

1. Bagi guru hendaknya memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan 

kelas dan pengajaran, termasuk berusaha meningkatkan kemampuan dalam 

mengelola kelas yang baik. Dengan demikian maka nilai hasil belajar siswa 

juga akan ikut meningkat. 

2. Bagi siswa diharapkan untuk terus berusaha  menjaga serta meningkatkan 

motivasi belajarnya agar dapat memperoleh prestasi yang memuaskan, dan 

dapat meraih cita-cita yang diinginkan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya demi peningkatan kualitas lembaga pendidikan, 

penulis menyarankan bahwa perlu diadakan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui faktor lain yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kecuali 

pengelolaan kelas dan motivasi belajar. 

J 


