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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 
2.1 Kajian Teori 

 

 

2.1.1 Pengelolaan Kelas 

 

a. Pengertian Pengelolaan Kelas 

Rohani (2004) menyatakan “Pengelolaan kelas adalah segala usaha yang 

diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan 

menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai 

kemampuan”. Menurut Pidarta (2007) “Pengelolaan kelas adalah proses seleksi 

dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi kelas”. Dilain 

pihak pengelolaan kelas juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk 

mewujudkan kondisi kelas yang optimal dan dapat mencapai tujuan pembelajaran 

yang diinginkan. “Pengelolaan kelas merupakan ketrampilan guru untuk 

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika 

terjadi gangguan dalam pembelajaran” (Mulyasa 2006).  

Dari penejelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan 

kelas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan 

mempertahankan suatu kondisi yang optimal untuk terjadinya proses belajar 

mengajar. Pengelolaan kelas meliputi 2 hal yaitu pengelolaan yang menyangkut 

sisiwa dan pengelolaan fisik misalnya, ruangan, perabot dan lain-lain. 
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b. Tujuan Pengelolaan Kelas

Menurut Rohani (2004) bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai

berikut: 

1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajaran

maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk

mengembangkan kemmpuan yang seaksimal mungkin.

2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya

interaksi belajar mengajar.

3. Mengatur dan menyediakan fasilitas serta perabot belajar yang mendukung

dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial,

emosional, dan intelektual siswa dalam kelas.

4. Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi,

budaya serta sifat-sifat individunya.

5. Tujuan pengelolaan kelas menurut Sudirman pada hakikatnya terkandung

dalam tujuan pendidikan. Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan

fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan

sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan

itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial

yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual,

emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa (Djamarah, 2006).

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan

pengelolaan kelas adalah untuk menciptakan suatu kondisi kelasa yang efektif 

dalam proses belajar mengajar. 
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c. Strategi pengelolaan kelas. 

Ragam strategi pengelolaan kelas meliputi: 

1. Penataan Lingkungan belajar  

Lingkungan belajar di kelas sebagai situasi buatan yang 

berhubungan dengan proses pembelajaran atau konteks terjadinya 

pengalaman belajar, dapat di klasifikasikan dalam lingkungan 

(keadaan) fisik dan lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan fisik 

meliputi penataan ruang kelas, pengaturan tempat duduk, ventilasi dan 

pengaturan cahaya yang cukup menjamin kesehatan siswa dan 

pengaturan penyimpanan barang yang diatur sedemikian rupa sehingga 

barang-barang tersebut segera dapat digunakan. Pengelolaan 

lingkungan sosial meliputi interaksi guru dan siswa, siswa dengan 

siswa, dan siswa, guru, serta lingkungan sekitarnya. 

2. Cara Pengajaran guru (Pendidik) 

Dalam rangka memelihara kondisi dan suasana belajar yang 

efektif, maka guru harus mampu memilih cara yang tepat dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Karena mengajar adalah hal yang kompleks 

dan melibatkan peserta didik yang bervariasi, maka seorang pendidik 

harus mampu dan menguasai beragam strategi dan perspektif serta 

dapat mengaplikasikannya secara fleksibel. 

3. Administrasi kelas 

Pengelolaan administrasi kelas meliputi pengelolaan presensi yang 

dilakukan secara periodik, menyediakan ruangan khusus untuk 

keperluan bimbingan siswa yang dilakukan guru, wali kelas atau guru 
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pembimbing sekolah, menyediakan tempat baca siswa, menyediakan 

tempat sampah, dan menyediakan catatan pribadi siswa sehingga guru 

akan mengenal siswa secara lengkap termasuk latar belakang 

kehidupan siswa. 

4. Pengaturan perilaku dan pemberian motivasi kepada siswa 

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan dan lingkungan dimana 

siswa berinteraksi, diharapkan mampu membentuk sikap dan perilaku 

siswa yang baik. Dalam prosesnya, sering kali muncul perilaku siswa 

yang menganggu kondisi kelas. Oleh karena itu, guru dapat 

menerapkan sistem reward dan punishment. Reward atau penghargaan 

diberikan kepada siswa yang berprestasi atau berperilaku baik, dan 

punishment atau sanksi (hukuman) dikenakan terhadap siswa yang 

melanggar peraturan. Reward dan punishment berfungsi untuk 

menumbuhkan motivasi siswa (Nawawi, 2004). 

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

strategi pengeloalaan kelas meliputi pengelolaan penataan lingkungan 

belajar, cara pengajaran guru (pendidik), administrasi kelas dan 

pengaturan perilaku dan pemberian motivasi kepada siswa. 
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d. Indikator Pengelolaan Kelas 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah, standar nasional pengelolaan kelas adalah sebagai berikut: 

1. Guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. 

2. Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat 

didengar dengan baik oleh peserta didik. 

3. Tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik. 

4. guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan 

belajar peserta didik. 

5. Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan 

kepatuhan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. 

6. Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil 

belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. 

7. Guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, 

suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. 

8. Guru menghargai pendapat peserta didik. 

9. Guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi. 

10. Pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata pelajaran yang 

diampunya. 

11. Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu 

yang dijadwalkan. 
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Tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak dikelas itu dapat bekerja 

dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan 

efisien. Sebagai indikator dari sebuah kelas yang tertib adalah apabila: 

1. Setiap anak terus bekerja, tidak macet, artinya tidak ada yang berhenti 

karena tidak tahu akan tugas yang harus dilakukan atau tidak dapat 

melakukan tugas yang diberikan kepadanya. 

2. Setiap anak terus melakukan pekerjann tanpa membuang waktu, artinya 

setiap anak akan bekerja secepatnya agar lekas menyelesaikan tugas yang 

diberikan kepadanya. Apabila ada anak yang walupun tahu dan dapat 

melaksanakan tugasnya, tetapi mengerjakannya kurang bergairah dan 

mengulur waktu bekerja maka, kelas tersebut dikatakan tidak tertib 

(Suharsimi, 1986).  

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator 

pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan guru untuk dapat mengendalikan 

siswa agar siswa terus melakukan pekerjaan yang diberikan guru tanpa membuang 

waktu  

e. Masalah  Pengelolaan Kelas 

Menurut Rohani (2004) masalah pengelolaan kelas dapat dikelompokkan 

menjadi dua kategori yaitu masalah individual dan masalah kelompok.  

Rudolf  Dreikurs dan  Pearl  Cassel menarik kesimpulan sebagai 

berikut Empat masalah kelompok pengelolaan kelas individual yang 

didasarkan asumsi bahwa semua tingkah laku individu merupakan upaya 

pencapaian tujuan pemenuhan keputusan untuk diterima kelompok dan 

kebutuhan untuk mencapai harga diri. Berikut adalah masalah pengelolaan 
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kelas individual: (1)Tingkah laku yang ingin mendapat perhatian orang 

lain.(attention getting behaviors ). Misalnya membadut dikelas (aktif), atau 

dengan berbuat serba lamban sehingga perlu mendapat pertolongan ekstra 

(pasif).(2)Tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan (power saking 

behaviors). Misalnya selalu mendebat atau kehilangan kendali emosional 

marah-mara, menangis, atau selalu “lupa” pada aturan-aturan penting 

dikelas. (3)Tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain (revenge 

seeking behaviors), misalnya menyakiti orang lain seperti mengatai, 

memukul, mengigit dan sebagainya. (4)Peragaan ketidak mampuan yaitu 

dalam bentuk sama sekali menolak untuk mencoba melakukan apapun 

karena yakin bahwa hanya kegagalanlah yang menjadi bagiannya. 

Lois V. Johnson dan Mary A. Bany mengemukakan 6 kategori 

masalah kelompok dalam pengelolaan kelas. Masalah-masalah yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: (1)Kelas kurang kohersif. Misalnya 

perbedaan jenis kelamin, suku, dan tingakatan sosio-ekonomi dan 

sebagainya. (2)Kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya. 

Misalnya mengejek anggota kelas dalam dalam pengajaran seni suara 

menyanyi dengan suara sumbang. (2)“Membesarkan” hati anggota kelas 

yang justru melanggar norma kelompok. Misalnya, pemberian semangat 

pada badut kelas. (3)Kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya 

dari tugas yang tengah digarap. (4)Semangat kerja rendah. Misalnya 

semacam aksi protes kepada guru karena menggangap tugas yang 

diberikan kurang adil. (5) Kelas yang kurang mampu menyesuaikan diri 
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dengan keadaan bahwa baru. Misalnya gangguan jadwal atau guru kelas 

terpaksa ganti sementara oleh guru lain dan sebagainya. 

Dari uraian penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

permasalahan pengelolaan kelas itu dapat terjadi pada permasalahan individu dan 

kelompok. Misalnya dalam permasalah individu banyak tingkah laku siswa yang 

ingin mendapat perhatian orang lain. Sedangkan permasalah kelompok adalah 

saling mengejek kepada teman kelompok yang lainnya.  

f. Usaha Preventif Masalah Pengelolaan Kelas 

Menurut Rohani (2004) Tindakan pengelolaan kelas adalah tindakan yang 

dilakukan oleh guru dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses 

belajar mengajar berlangsung efektif. Tindakan pengelolaan kelas terbagi menjadi 

dua yaitu kondisi dan situasi belajar mengajar dan disiplin dan tata tertib. 

1. Kondisi dan situasi belajar mengajar 

1) Kondisi fisik 

Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap 

hasil perbuatan belajar. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan 

mememnuhi syarat minimal mendukung meningkatnya intensitas proses 

perbuatan belajar peserta didik dan mempunyai pengaruh positif terhadap 

pencapaian tujuan pengajaran. Lingkungan fisik yang dimaksud akan 

meliputi hal-hal dibawah ini: 

a) Ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar 

Ruangan tempat belajar harus memungkinkan semua bergerak leluasa 

tidak berdesak0desakan dan tidak saling menggangu antara peserta 
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didik yang satu dengan yang lainnya pada saat melakukan aktivitas 

belajar. 

b) Pengaturan tempat duduk 

Dalam mengatur tempat duduk yang penting adalah memungkinkan 

terjadinya tatap muka, dimana dengan demikian guru sekaligus dapat 

mengontrol tingkah laku peserta didik. Pengaturan tempat duduk akan 

mempengaruhi kelancaran pengaturan proses belajar mengajar. 

Berikut adalah contoh beberapa pengaturan tempat duduk. Berbaris 

sejajar, pengelompokkan yang terdiri atas 8 sampai 10 orang, 

seteengah lingkaran seperti teater, dimana disamping guru bisa 

langsung bertatap muka dengan peserta didik juga mudah bergerak 

untuk memberi bantuan kepada peserta didik, berbentuk lingkaran, 

adanya dan tersedianya ruang yang sifatnya bebas dikelas disamping 

bangku tempat duduk yang diatur. 

2) Kondisi Sosio-Emosional 

Suasana sosio emosional dalam kelas akan mempunyai pengaruh yang 

cukup besar terhadap proses belajarmengajar, kegairahan peserta didik 

merupakan efektivitas tercapainya tujuan pengajaran. 

a) Tipe kepemimpinan 

Tipe kepemimpinan guru yang lebih menekankan kepada sikap 

demokratis lebih memungkinkan terbinanya sikap persahabatan guru 

dengan peserta didik dengan dasar saling memahami dan saling 

mempercayai. Sikap ini dapat membantu menciptakan iklim yang 

menguntungkan bagi terciptanya kondisi proses belajar mengajar yang 
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optimal, peserta didik akan belajar secara produktif baik pada saat 

diawasi guru maupun tanpa diawasi guru. Dalam kondisi semacam ini 

biasanya problema pengelolaan kelas bisa dibatasi sedikit mungkin. 

b) Sikap guru 

Sikap guru dalam mengahadapi peserta didik yang melanggar 

peraturan sekolah hendaknya tetap sabar, dan tetap bersahabat dengan 

suatu keyakinan bahawa tingkah laku peserta didik akan dapat 

diperbaiki. Berlakulah adil dalam bertindak dan ciptakan suatu kondisi 

yang menyebabkan peserta didik sadar akan kesalahannya dan ada 

dorongan untuk memperbaiki kesalahnnya. 

c) Suara guru 

Suara guru walaupun bukan bukan faktor yang besar tetapi turut 

mempunyai pengaruh dalam belajar. Suara yang relatif relatif rendah 

tetapi cukup jelas dengan volume suara yang penuh kedengaranya 

rileks akan mendorong peserta didik untuk lebih berani mengajukan 

beberapa pertanyaan, mencoba sendiri, melakukan percobaan terarah 

dan sebagianya. 

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha untuk 

masalah pengelolaan kelas adalah guru harus dapat menentukan suatu kondisi 

dimana kondisi tersebut harus menyesuaian situasi belajar mengajar. 

2. Disiplin dan Tata tertib 

1) Pengertian disiplin 

Dalam arti luas disiplin mencangkup setiap macam pengaruh yang 

ditunjukkan untuk membantu peserta didik agar dia dapat memahami dan 
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menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkunga dan juga penting tentang 

cara menyelesaikan tuntutan yang mungkin ingin ditunjukan peserta didik 

terhadap lingkunganya.Disiplin timbul dari kebutuhan untuk mengadakan 

keseimbangan antara apa yang ingin dilakukan oleh individu dan apa yang 

diinginkan individu dari orang lain sampai batas-batas tertentu dan 

memenuhi tuntunan orang lain dari dirinya sesuai dengan kemampuan 

yang dimilikinya dan dari perkembangan yang lebih luas. 

2) Sumber-sumber Pelanggaran Disiplin  

Sumber-sumber pelanggaran disiplin dapat bersumber pada lingkunga 

sekolah itu sendiri misalnya: 

a) Tipe kepemimpinan guru atau kepala sekolah yang otoriter senantiasa 

mendiktekan kehendaknya tanpa memperhatikan kedaulatan subyek 

didik akan mengakibatkan peserta didik menjadi submitif atau 

sebaliknya agresif ingin berontak pada kekangan dan perlakuan tidak 

manusiawi yang mereka terima. 

b) Kelompok besar anggota dikurangi hak-haknya sebagai peserta didik 

yang seharusnya turut menentukan rencana masa depannya dibawah 

bimbingan guru. 

c) Kurang dilibatkan dan diikut sertakan dalam tanggung jawab sekolah. 

d) Latar belakang kehidupan dalam keluarga yang kurang diperhatikan 

dalam kehidupan sekolah. 

e) Sekolah kurang mengadakan kerja sama dengan orang tua, dan antara 

keduanya juga saling melepaskan tanggung jawab. 

3) Penanggulangan Pelanggaran disiplin 
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a) Pengenalan peserta didik 

Semakin baik guru mengenal peserta didik makin besar kemungkinan 

guru untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin.  

b) Melakukan tindakan korektif 

Dalam kegiatan pengelolaan kelas, ada beberapa tindakan yang harus 

dilakukan oleh guru yaitu dengan melakukan tindakan dan bukan 

ceramah, gunakan kontrol kerja , mungkin sekali banyak hal yang 

belum tercakup dalam tata tertib yang terjadi dikelas. Kewajiban guru 

adalah mencoba menghindarkan hal-hal tersebut dengan melakukan 

kontrol sosial. Nyatakan peraturan dan konsekuensinya, tindakan guru 

hendaknya cukup tegas dan berwibawa dan hendaknya dihindarkan 

hal-hal atau tindakan yang menyebabkan peserta didik malu didepan 

teman-temanya. 

Dari kajian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa disiplin perlu 

diterapkan kepada siswa, agar siswa mau menaati peraturan yang telah dibuat oleh 

guru. 

 

2.1.2 Motivasi  

 

a. Pengertian Motivasi 

Motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi 

tertentu, sehingga seorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak 

suka, maka akan beruasaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak 

suka itu. Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar, tetapi motivasi 

itu tumbuh didalam diri seseorang. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatan 
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sebagai keseluruhan daya pengerak didalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar (Sadirman, 2004). 

Mc. Donald mengemukakan bahwa Motivasi adalah perubahan energi 

dalam diri seorang yang ditandai dengan munculnya “Feeling”dan didahului 

dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Pengertian yang dikemukakan Mc. 

Donald ini mengandung tiga elemen penting. 

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri 

setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa 

perubahan energi didalam sistem “neurophysiological” yang ada pada 

organisme manusia. Karena menyangkut perubahan energi manusia 

(walaupun motivasi muncul dari dalam diri manusia), penampakannya 

akan menyangkut kegaiatan fisik manusia. 

2.  Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa “feeling”, afeksi seseorang. 

Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan kejiwaan, afeksi dan 

emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. 

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Dalam hal ini sebenarnya 

merupakan respon dari suatu aksi, yaitu tujuan. Motivasi memang muncul 

dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena terangsang oleh 

adanya unsur lain. Dalam hal ini tujuan, tujuan ini akan menyangkut soal 

kebutuhan (Sadirman, 2004). 

Maka dari kajian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu 

perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan timbul suatu 

perasaan yang dapat bertindak untuk melakukan sesuatu karena adanya suatu 

tujuan kebutuhan yang diinginkan. 
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b. Fungsi Motivasi dalam belajar 

Ada tiga fungsi motivasi adalah: 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor 

pengerak 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 sesai dengan rumusan tujuan. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkah 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

Seseorang siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat 

lulus, tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan 

menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau komik, sebab tidak 

serasi dengan tujuan. 

Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian 

prestasi. Sesorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya 

motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata 

lai, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka 

seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan suatu prestasi yang baik. 

Intensitas motivasi seorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian 

prestasi belajarnya (Sadirman, 2004). 
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Dari kajian diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi motivasi dalam 

belajar adalah sebagai pendorong atau penyemangat siswa untuk dapat mecapai 

tujuan yang diharapkan. 

c. Karakteristik Motivasi 

Ada beberapa karakteristik motivasi menurut Seifert (1991) adalah 

kecenderungan untuk bertindak (guru mengurangi problem dengan mengobservasi 

setiap siswa), membangkitkan dan mengarahkan (memberikan dorongan yang 

baik secara fisik untuk berusaha), permanen atau temporer (situasi tertentu dalam 

lingkungan), motivasi, dipelajari atau pembawaan (pemberian bentuk-bentuk 

perilaku merupakan motivasi karena memberi energi dan arahan untuk mencapai 

tujuan dalam belajar) (Esa, 2009). 

Dari kajian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik 

motivasi itu timbul dari seorang guru yang dimana guru memberikan suatu bentuk 

arahan atau suatu bentuk perilaku misalnya pujian kepada siswa untuk mendorong 

siswa agar lebih semangat dalam pembelajaran. 

d. Hubungan Motivasi dengan belajar 

Motivasi dan belajar merupakan faktor-faktor yang sama pentingnya bagi 

performasi siswa. Dengan belajar dapat menguasai  pengetahuan dan 

keterampilan-keterampilan baru. Sedangkan motivasi memberikan dorongan dan 

arah terhadap apa yang akan siswa pelajari. (Elliot, Kratochwill, Travers, Cook, 

2003). Motivasi merupakan sebuah konstruk psikologi yang memberikan banyak 

pengaruh terhadap belajar dan performansi melalui empat cara yaitu: 

1) Motivasi meningkatkan enenrgi siswa untuk melakukan aktifitas dengan 

sungguh-sungguh, intensif dan memunculkan usaha yang keras. 
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2) Motivasi memberi arah bagi individu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Ini berarti motivasi dapat mempengaruhi pilihan-pilihan 

manusia dalam membuat dan menghasilakn apa yang membuat mereka 

rasakan sebagai bentuk kepuasan. 

3) Motivasi mengingkatkan keinginan dan kesngguhan dalam melakukan 

aktivitas tertentu, serta mempengaruhi kemungkinan siswa akan memulai 

segala sesuatu berdasarkan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan siap 

menghadapi kesulitan. 

4) Motivasi mempengaruhi strategi belajar dalam proses kognitif yang 

digunakan siswa, sehingga mereka akan memnerikan perhatian terhadap 

sesuatu, memepelajari dan mempraktikkan, dan mencoba belajar secara 

penuh makna, juga meningkatkan kemamuan untuk mencari bantuan pada 

saat siswa mengahadapi kesulitan. 

Dari kajian diatas, maka dapat ditarik kesmipulan bahwa hubungan 

motivasi dan belajar adalah motivasi dapat menciptakan suatu dorongan siswa 

untuk belajar. Dan dapat melakukan aktivitas belajar yang bermakna yang dapat 

menciptakan suatu kondisi tertentu misalnyakeaktifan belajar siswa.  

 

2.1.3 Belajar 

 

a. Pengertian Belajar 

Menurut Fudyartanto mengemukakan bahwa Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia, secara Etimologis belajar memiliki arti ”berusaha memperoleh 

kepandaian atau ilmu”. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah 

sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Usaha untuk mencapai 
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kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya 

mendapat ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Sehingga 

dengan belajar manusia menjadi tau, memahami, dapat melaksanakan dan 

memiliki tentang sesuatu (Baharudin & Esa 2015). 

Morgan dan kawan-kawan (1986)  yang menyatakan bahwa belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau 

pengalaman. Peryantaan Morgan dan kawan-kawan ini senada dengan apa yang 

dikemukakan oleh para ahli yang menyatakan bahwa belajar merupakan proses 

yang dapat menyebabkan perubahan tingkah laku yang disebabkan adanya reaksi 

terhadap suatu situasi tertentu atau adanya proses internal yang terjadi didalam 

diri seseorang. Perubahan ini tidak terjadi karena adanya warisan genetik atau 

respon secara ilmiah, kedewasaan atau keadaan yang bersifat organisma yang 

bersifat temporer, seperti kelelahan, pengaruh obat-obatan, rasa takut dan 

sebagainya, melainkan perubahan dalam pemahaman, perilaku, persepsi, motivasi 

atau gabungan  dari semuanya (Baharudin & Esa 2015). 

Maka dari kajian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku yang dimana perubahan tersebut berupa perubahan 

yang menyangkut pemahaman, perilaku, motivasi dan lain sebagainya. 

b. Ciri-ciri Belajar 

Ada beberapa ciri-ciri belajar yaitu sebagai berikut: 

1) Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku (Change 

Behavior). Ini berarti bahwa hasil dari belajar hanya hanya dapat 

diamati dari tingkah laku, yaitu adanya perubahan tingkah laku, dari 

tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil  menjadi terampil. Tanpa 
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mengamati tingkah laku hasil belajar, kita tidak akan dapat 

mengetahui ada tidaknya hasil belajar. 

2) Perubahan tingkah laku relative permanent. Ini berarti, bahwa 

perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu 

tertentu akan tetap atau tidak berubah-berubah. Tetapi, perubahan 

tingkah laku tersebut tidak akan terpancang seumur hidup. 

3) Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat 

proses belajar sedang berlangsung, perubahan perilaku tersebut 

bersifat potensial. 

4) Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 

5) Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Sesuatu yang 

memperkuat itu akan memberikan semangat atau dorongan untuk 

merubah tingkah laku (Baharudin & Esa 2015). 

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri 

belajar adalah belajar ditandai dengan suatu perubahan tingkah laku yang tidak 

harus diamati pada saat proses belajar mengajar, dan perubahan tingkah laku 

adalah hasil latihan atau pengalaman yang dapat memperkuat untuk memberikan 

sebuah dorongan yang dapat merubah tingkah laku. 

c. Prinsip-prinsip Belajar 

Menurut Soekamto dan Winaputra (1997) dalam (Baharudin & Esa 2015) 

Tugas melaksanakan proses belajar mengajar, seorang guru perlu memperhatikan 

beberapa prinsip belajar berikut: 

1) Apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain, 

untuk itu siswalah yang harus betindak aktif. 
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2) Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuanya. 

3) Siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung 

pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. 

4) Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan 

membuat proses belajar lebih berarti. 

5) Motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberi tanggung 

jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. 

Dari penejalasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, prinsip-

prinsip belajar adalah suatu proses dimana siswa harus bertindak secara aktif dan 

belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya.  

d. Proses Belajar 

Baharudin & Esa (2015) mengemukakan bahwa proses belajar adalah 

serangakaian aktivitas yang terjadi ada pusat saraf individu yang belajar. Proses 

belajar terjadi secara abstrak,karena terjadi secara mental dan tidak diamati. Oleh 

karena itu proses belajar hanya dapat diamati jika ada perubahan perilaku dari 

seseorang yang berbeda dengan sebelumnya. Perubahan perilaku tersebut bisa 

dalam hal pengetauhan, afektif, maupun psikomotoriknya. 

Menurut Gange (2007) ada beberapa tahapan-tahapan dalam proses belajar 

yaitu: 

1) Tahap Motivasi 

Tahap motivasi yakni saat motivasi dan keinginan siswa untuk melakukan 

kegiatan belajar bangkit. Misalnya, siswa tertarik untuk memperhatikan 

apa yang akan dipelajari, melihat gurunya datang, melihat apa yang 
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ditunjukkan guru (buku, alat peraga), dan mendengarkan apa yang 

diucapkan guru. 

2) Tahap Konsentrasi 

Tahap Konsentrasi yaitu saat siswa harus memusatkan perhatian, yang 

telah ada pada tahap motivasi, untuk tertuju pada hal-hal yang relevan 

dengan apa yang akan dipelajari. Pada fase motivasi mungkin perhatian 

siswa hanya tertuju kepada penampilan guru (pakaian, tas, model rambut, 

sepatu dan lain sebagainya.) 

3) Tahap Mengolah 

Tahap mengolah, siswa menahan informasi yang diterima dari guru dalam 

short term memory, atau tempat penyimpanan ingatan jangka pendek, 

kemudian mengolah informasi-informasi untuk diberi makna (meaning) 

berupa sandi-sandi dengan penangkapan masing-masing. Hasil olahan itu 

berupa simbol-simbol khusus yang antara satu siswa dengan siswa lainnya 

berbeda. Simbol hasil olahan bergantung dari pengetahuan dan 

pengalaman sebelumnya serta kejelasan penangkapan siswa. Karena itu, 

tidaklah merupakan hal yang aneh jika siswa akan berbeda 

penangkapannya terhadap hal yang sama yang diberikan oleh seorang 

guru. 

4) Tahap Menyimpan 

Tahap menyimpan yaitu siswa menyimpan simbol-simbol hasil olahan 

yang telah diberi makna kedalam Long Term Memory (LTM) atau gudang 

ingatan jangka panjang. Pada tahap ini hasil belajar sudah diperoleh, baik 
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baru sebagian maupun keseluruhan. Perubahan-perubahan pun sudah 

terjadi, baik perubahan pengetauhan, sikap, maupun keterampilan.  

5) Tahap Menggali (1) 

Tahap Menggali (1) yaitu siswa menggali informasi yang telah 

disampaikan dalam LTM ke STM untuk dikaitkan dengan informasi baru 

yang diterima. Ini tejadi pada pelajaran waktu berikutnya yang merupakan 

kelanjutan pelajaran sebelumnya. Penggalian ini diperlukan agar apa yang 

telah dikuasai menjadi kesatuan dengan yang akan diterima, sehingga 

bukan menjadi yang lepas-lepas satu sama lain. Setelah penggalian 

informasi dan dikaitkan dengan informasi baru, maka terjadi lagi 

pengolahan informasi untuk diberi makna seperti halnya dalam tahap 

mengolah untuk selanjutnya disimpan dalam LTM lagi. 

Tahap menggali (2), menggali informasi yang telah disimpan dalam LTM 

untuk persiapan fase prestasi, baik langsung maupun melalui STM. Tahap 

menggali 2 diperlukan untuk kepentingan kerja, menyelesaikan tugas, 

menjawab pertanyaan atau soal/latihan. 

6) Tahap Prestasi 

Informasi yang telah tergalih pada tahap selanjutnya digunakan untuk 

menunjukkan prestasi yang merupakan hasil belajar. Hasil belajar itu 

misalnya berupa ketrampilan mengerjakan sesuatu, kemampuan menjawab 

soal atau menyelesaikan tugas. 

7) Umpan Balik 

Siawa memperoleh penguatan (konfirmasi) saat perasaan puas atas prestasi 

yang ditunjukkan hal ini bila prestasinya tepat. Tapi sebaliknya, jika 
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prestasinya jelek perasaan tidak puas atau tidak senang itu bisa diperoleh 

dari guru (eksternal) atau dari diri sendiri (internal) (Baharudin & Esa, 

2015). 

Dari penejelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan 

dalam proses belajar adalah tahap motivasi, konsentrasi, mengolah, menyimpan, 

menggali 1 dan menggali 2, tahap prestasi dan tahap umpan balik. Dimana 

tahapan-tahapan tersebut saling berkesinambungan karena untuk menciptakan 

proses belajar akan dapat merubah suatu perilaku siswa baik dalam pengetauhan, 

afektif dan psikomotoriknya. 

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Belajar 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan 

atas dua kategori yaitu faktor exsternal dan faktor internal. Kedua faktor tersebut 

saling mempengaruhi dalam proses belajar individu sehingga menenetukan 

kualitas hasil belajar. 

1) Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor faktor yang berasal dari dalam diri individu 

dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal 

inimeliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. 

a) Faktor Fisiologis 

Faktor-faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi 

fisik indvidu. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan 

pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi 

fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya belajar yang 

maksimal. 
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b) Faktor Psikologis 

Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang 

dapat mempengaruhi proses belajar. Bebrapa faktor psiklogis yang 

utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, 

minat. Sikap dan bakat. 

2) Faktor-faktor eksogen atau eksternal 

Selain karakteristik siswa atau faktor-faktor endogen, faktor-faktor 

eksternal juga dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Dalam hal ini, 

Syah (2003) menjelaskan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi 

belajar dapat digolongkan menjadi 2 yaitu faktor lingkungan sosial dan 

faktor lingkungan non sosial. Faktor- faktor yang termasuk lingukungan 

sosial adalah lingkungan sosial sekolah (guru, administrasi dan teman-

teman sekelas yang dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa), 

lingkungan sosial masyarakat (kondisi lingkungan masyarakat tempat 

tinggal siswa), dan lingkungan sosial keluarga (orang tua, anak, kakak atau 

adik). Faktor- faktor yang termasuk lingukungan non sosial adalah 

lingkungan alamiah (kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak 

dingin, sinar yang tidak terlalu silau), faktor  instrumental (gedung 

sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar), dan faktor materi pelajaran 

(yang diajarkan ke siswa, materi pengajaran dan berbagai metode 

mengajar) (Baharudin & Esa 2015). 

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang 

mempengaruhi proses belajar adalah faktor yang berasal dari individu 

(kecerdasan, minat, motivasi, sikap dan bakat), faktor lingkungan sosial (guru, 
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keluarga lingkungab masyarakat tempat tinggal) dan faktor lingkungan non sosial 

(kondisi udara yang segar, sinar matahari yang tidak terlalu silau). 

 

2.1.4 Motivasi Belajar 

 

a. Pengertian Motivasi belajar 

Menurut Sadirman (2011) motivasi belajar adalah keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat 

tercapai. Sama halnya menurut Dimyati dan Mujiono (2009) yang menyatakan 

bahwa motivasi merupakan dorongan mental yang menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku manusia, termasuk dalam kegiatan belajar, motivasi 

mendorong seseorang untuk belajar untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. 

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi 

belajar adalah kemampuan seorang yang dapat menggerakkan diri pada kegiatan 

belajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan motivasi belajar dapat 

merubah seorang dalam tingkah laku. 

b. Macam-macam Motivasi Belajar 

Macam-macam motivasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.  

1) menurut Sardiman (2011) motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 

terdiri dari motif bawaan dan motif yang dipelajari. Motivasi bawaan 

adalah motif yang dibawa sejak lahir, jadi motivasi tersebut ada tanpa 

dipelajari. Misalnya, dorongan untuk makan, minum, bekerja, 

beristirahat, dan seksual. Motif yang dipelajari adalah motif-motif 
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yang timbul karena dipelajari. Misalnya, dorongan untuk mempelajari 

satu cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengajar sesuatu 

dimasyarakat. 

2) Sardiman (2011) mengklasifikasikan motivasi menjadi motivasi 

jasmaniah dan motivasi rohaniah. Yang termasuk motivasi jasmaniah 

seperti misalnya: refleks, insting otomatis, dan nafsu. Sedangkan yang 

termasuk rohaniah adalah kemauan. 

3) menurut Sardiman (2011) motivasi diklasifikasikan berdasarkan 

jalarannya menjadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi 

intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya 

tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu 

sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik 

adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya 

perangsang dari luar. 

Dari kajian diatas maka dapat disimpulkan bahwa macam-macam motivasi 

belajar adanya motif bawaan dan motif yang dipelajari. Motif bawaan adalah 

motif yang dibawa sejak lahir, senagkan motiv yang dipelajari adalah motif yang 

dipelajari yang berakibat mendorong untuk melakukan sesuatu. 

c. Fungsi Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman (2011) fungsi motivasi belajar ada tiga yaitu: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, motivasi dalam hal ini merupakan 

motor penggerak siswa untuk melakukan kegiatan belajar. 
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2) Menentukan arah perbuatan, dalam hal ini motivasi dapat memberikan 

arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sehingga siswa tahu apa yang 

harus dilakukannya. 

3)  Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat dengan tujuan tersebut. 

Dari penejelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi 

motivasi belajar adalah mendorong manusia untuk melakukan kegiatan 

belajar, menentukan arah perbuatan dan dan meyeleksi perbuatan yang 

harus dikerjakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

d. Indikator Motivasi Belajar 

Menurut Uno Hamzah. B (2013) mengklasifikasikan indikator yang 

mempengaruhi motivasi belajar, yaitu 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. 

Dari indikator-indikator yang mendukung motivasi belajar tersebut, 

memungkinkan seseorang siswa akan dapat belajar dengan baik, sehingga mampu 

menghasilkan prestasi belajar yang baik pula. 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa indikator motivasi 

belajar adalah kuatnya kemauan untuk melakukan sesuatu seperti belajar. 
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2.1.5 Pembelajaran Matematika 

 

a. Pengertian Pembelajaran Matematika 

Teori pembelajaran Matematika menurut Bruner (Ruseffendi, 1991) dalam 

metode penemuannya mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran matematika  

siswa harus menemukan sendiri sebagai pengetauhan yang diperlukannya. Oleh 

karena itu, materi bukan disajikan dalam bentuk akhir dan tidak diberitahukan 

cara penyelesaiannya. Dalam pembelajaran ini guru harus lebih banyak berperan 

sebagai pembimbing dibandingkan sebagai pemberi tahu. Tujuan dari metode 

penemuan adalah untuk memperoleh pengetauhan dengan sesuatu cara yang dapat 

melatih berbagai kemampuan intelektual siswa, merangsang keingintahuan dan 

memotivasi kemampuan mereka. Adapun tujuan mengajar hanya dapat diuraikan 

secara garis besar dan dapat dicapai dengan acar yang tidak perlu sama bagi setiap 

siswa Heruman (2013). 

Pembelajaran matematika adalah suatu aktivitas mental untuk memahami 

arti dan hubungan-hubungan serta simbol-simbol kemudian diterapkan pada 

situasi nyata. Belajar matematika berkaitan dengan apa dan bagaimana 

menggunakannya dalam membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah  (Fitri 

Rahma dkk, 2014). 

Dari kajian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

matematika adalah suatu proses penemuan. Dimana siswa diminta untuk 

menemukan sendiri sesuatu pengetahuan yang diperlukan. Dalam pembelajaran 

matematika, tugas seorang guru adalah lebih banyak untuk membimbing 

dibandingkan sebagai pemberi tahu. 
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b. Pengelolaan pada Pembelajaran Matematika 

Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengelolaan 

pembelajaran matematika. 

1. Materi yang akan dipelajari siswa harus mengandung konsep-konsep 

prasyarat yang sudah dimiliki dalam perbendaharaan pengetahuan 

mereka. 

2. Macam dan bentuk pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan 

siswa untuk melakukannya. 

3. Cara mencatat hasil kerja yang dapat dilakukan siswa juga harus 

ditentukan agar mereka dapat mengadakan penilaian pada akhir 

kegiatannya. 

4. Fasilitas yang dibutuhkan untuk pembelajaran perlu dipersiapkan 

dengan baik. 

5. Penilaian guru harus dilakukan baik terhadap proses maupun hasil 

belajar. 

6. Waktu yang dialokasikan untuk pembelajaran harus cukup agar tidak 

menjadi kendala bagi keberhasilan siswa. 

Dengan memperhatikan keenam hal tersebut di atas, diharapkan 

pembelajaran yang direncanakan guru dapat mendidik dan mampu 

mengembangkan serta memotivasi siswa untuk belajar. Dalam mengelola 

pembelajaran di kelas guru hendaknya berlaku sebagai fasilitator. Pengelolaan 

pembelajaran matematika hendaknya berorientasi kepada siswa. Siskandar, 2003 

dalam (Sukayati, Sa’diyah). 



38 
 

 

 

Dari kajian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan pada 

pembelajaran matematika itu harus dilakukan oleh guru karena kewajiban seorang 

guru adalah mendidik dan memberikan sebuah motivasi belajar kepada siswa agar 

lebih rajin lagi dalam belajar. 

 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

 

Adapun penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan kelas yang 

dijadikan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Judul penelitian :  Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Prestasi Belajar 

IPS Siswa kelas 4 SD Negeri Margoyasan Yogyakarta. Penelitian 

dilakukan oleh Nur Chamidah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2014 

menyimpulkan bahwa, pengelolaan kelas yang efektif dan optimal, mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan 

selama proses pembelajaran berlangsung dan mampu menarik perhatian 

siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dan berpengaruh 

terhadap prestasi belajar IPS siswa. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian 

pengelolaan kelas. Perbedaannya terdapat pada obyek penelitian yaitu 

penelitian ini dilakukan pada jenjang SD kelas 2 pada pembelajaran 

matematika. Sedangkan peneliti yang relevan ini obyek penelitiannya 

dilakukan jenjang SD kelas 4. 

b. Judul penelitian : Pengelolaan kelas di SD Muhammadiyah Sapen kota  

Yogyakarta, diteliti oleh Esti (2016) menyimpulkan bahwa, Guru 

menggunakan pendekatan elektis/prulastis, sehingga terjalin hubungan 



39 
 

 

 

positif dan siswa aktif. Teknik pembinaan dan penerapan disiplin yang 

diberikan guru berupa tindakan preventif berupa aturan. Pemeliharaan dan 

peningkatan disiplin siswa, guru memberlakukan tindakan korektif yaitu 

dengan menindaklanjuti aturan yang sudah ada untuk dibentuk kontrak 

sosial/sanksi.  

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian 

mengenai pengelolaan kelas. Dan jenis penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaannya terdapat pada 

obyek penelitian yaitu: penelitian dilakukan pada jenjang SD kelas 2 

mengenai motivasi belajar siswa pada pembelajaran Matematika. 

Sedangkan peneitian yang relevan ini obyek penelitian dilakukan jenjang 

SD Kelas 1 sampai 3. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

 

Peran guru dalam kelas selain mengatur pembelajaran agar terciptanya 

suatu kondisi belajar yang diharapkan, guru juga harus dapat mengelola kelas agar 

siswa menjadi nyaman saat melakukan proses pembelajaran dan tidak ada hal-hal 

atau hambatan yang terjadi pada saat pembelajaran. Terciptanya suatu kelas yang 

kodusif tentunya bukan hanya dari guru yang sebagai pengelola, akan tetapi 

perlunya kerjasama dengan siswa untuk dapat mencapai pengelolaan kelas yang 

diharapkan. 

Perlunya motivasi dari guru juga sangat penting untuk mendorong siswa 

agar lebih giat lagi dalam pembelajaran, terutama pelajaran matematika, karena 

pada pembelajaran matematika siswa kelas 2B masih sangat kesulitan jika diberi 



40 
 

 

 

arahan dari guru dan sulit untuk dapat menerima pembelajaran matematika 

tersebut, maka dari itu motivasilah yang sangat penting untuk diberikan kepada 

siswa,karena dengan memberikan motivasi siswa menjadi mau untuk belajar, 

sehingga proses belajar mengajar dapat tercapai dengan tujuan yang diinginkan. 

Dengan pengelolaan kelas dari guru juga dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika yang nantinya akan memberikan suatu 

hasil pencapaian yang diingikan oleh guru tersebut. Berikut adalah bagan 

kerangka pengelolaan kelas: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Hambatan  Strategi Pengelolaan Kelas 

Penataan 

Lingkungan Belajar 

Cara Pengajaran 

Guru(Pendidik) 

 

Mengatur tempat duduk 

berdasarkan 

karakteristikknya 

Administrasi Kelas 

Menciptakanketertiban, 

kedispilinan, kenyamanan 

dan siswa 

Menyesuaikan materi 

pembelajaran sesuai 

dengan kecepatan 

kemampuan belajar 

siswa 

Pengaturan perilaku 

dan pemberian 

motivasi kepada 

siswa 

Pemberian Reward 

dan punishment 

 

Strategi Pengelolaan Kelas 

untuk Memotivasi Belajar 

Siswa pada Pembelajaran 

Matematika di kelas 2B  


