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Abstrak 
Aimmatul Maghfiroh, NIM. D01395013 
 
PENGARUH PENGELOLAA KELAS TERHADAP TIMBULNYA  MOTIFASI BELAJAR PENDIDIKAN  
AGAMA ISLAM DI SD NU I TRATE GRESIK 
 
       Persoalan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah: bagaimana pengelolaan kelas di SD NU I 
Trate Gresik,  adakah pengaruh pengelolaan kelas terhadap timbulnya motivasi belajar siswa 
dalam pendidikan agama Islam, jika ada, seberapa jauh pengelolaan kelas terhadap timbulnya 
motivasi belajar pendidikan agama Islam di SD tersebut. Penelitian yang dipakai dalam penulisan 
skripsi ini dengan teknik purvosife sampling, dari kelas VI yang diambil sebanyak 20 anak yaitu 20% dari 
jumlah populasi.  Jenis dan sumber data dari responden, dokumen, interview, observasi, dan angket. 
Teknik pengelolaan dan analisa data yaitu dengan analisa prosesing, pengorganisasian data, dan 
penemuan data yang mengakibatkan data akan dapat  bicara sesuai dengan hasil perhitungan rumus 
yang digunakan. 
 
       Hasil penelitian memberikan suatu kesimpulan bahwa: (1) dari angket yang disebarkan pada 
responden II dan interview yang dilakukan dengan responden I menyatakan  bahwa 
pengelolaan kelas harus betul-betul diterapkan dalam rangka mencapai tujuan belajar yang 
baik. Sebagai seorang guru harus mempunyai keterampilan khusus untuk menguasai lapangan 
karena sengaja, siap atau tidak guru ditunfut untuk bisa mengoptimalkan suasana kelas serta 
menangani setiap permasalahan yang timbul di kelas baik masalah individu maupun kelompok. 
Motivasi adalah merupakan hal penting dimana tanpa adanya motivasi segala rancangan 
alctifitas akan sulit direalisasikan. Dan pengelolaan kelas diharapkan dapat memberikan 
dorongan kepada siswa untuk giat belajar, senang belajar dan selalu ingin belajar terutama 
dalam pendidikan agama Islam, (2) dari analisa data menunjukkan ada pengaruh antara 
pengelolaan kelas terhadap timbulnya motivasi belajar siswa bidang pendidikan agama Islam, 
hal ini dapat dibuktikan dari hasil rumus dengan menggunakan rumus "Product Mom€nt" 
dimana nilai rxy (nilai koefisien korelasi hasil perhitungan atau obeservasi) adalah 0,742,  
apabila  dikonsultasikan dan dibandingkan dengan nilai "r" densan N :20 pada taraf srgnifikan 
5% diperoleh 0,444 dan 1% adalah 0-561 dengan demikian maka ada pengaruh yang signifikan 
antara pengelolaan kelas dengan timbulnya motivasi beiajar siswa bidang studi pendidikan 
agama Islam, (3) untuk rnengetahui sejauhmana  pengaruh pengelolaan kelas terhadap 
timbulnya motivasi belajar siswa bidang studi pendidikan agama lslam adalah setelah rxv itu 
dikonsultasikan (ro) sebesar 0,712 itu dikonsultasikan secara kasar pada tabel interpretasi "r" 
Product Moment yang mana nilai r antara 0,70-0,90 interpretasinya adalah tinggi yaitu ada 
korelasi yang baik. Dengan demikian ada pengaruh yang baik dan tinggi antara pengelolaan 
kelas dengan timbulnya motivasi belajar siswa bidang studi pendidikan agama Islam di SD NU I 
Trate Gresik. 
 


