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ABSTRAK 

Kegiatan pengelolaan kelas sangat penting dilakukan oleh guru, karena dengan 

melakukan kegiatan tersebut akan membuat peserta didik akan merasa nyaman 

dan betah pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan adanya kegiatan 

pengelolaan kelas yang baik, peserta didik akan menjadi aktif dan merasa 

diikutsertakan dalam setiap kegiatan pembelajaran yang sedang dilakukan dari 

awal hingga akhir pembelajaran. Dalam kegiatan pengelolaan kelas, guru harus 

menciptakan kondisi belajar yang semenarik mungkin sehingga peserta didik tidak 

akan merasa bosan saat proses pembelajaran, menerapkan model pembelajaran 

yang sesuai dengan materi ajar serta guru harus bisa membangun komunikasi 

yang baik dengan peserta didik hal itu dapat meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu kuantitatif dengan 

menggunakan metode quasi eksperimen ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui 

adanya pengaruh motivasi belajar peserta didik antara menggunakan pengelolaan 

kelas dan yang tidak menggunakan pengelolaan kelas. (2) untuk mengetahui 

bagaimana motivasi belajar siswa yang diajarkan dengan kegiatan pengelolaan 

kelas ideal,(3) untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa yang diajarka 

tidak menerapkan Kegiatan pengelolaan kelas yang ideal,(4) untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar siswa. 

Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas IVB dan 

IVC yang masing – masing kelas berjumlah 30  peserta didik. Dalam penelitian 

ini, penulis  menggunakan teknik pengumpulan data berupa angket, observasi, tes, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah uji validitas, 

uji reabilitas, uji normalitas, uji homogeniti dan uji-t, dan juga menggunakan 

model pembelajaran yaitu cooperatif learning. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengelolaan kelas sangat  berpengaruh besar terhadap 

motivasi belajar peserta didik yang ditunjukkan dengan hasil kegiatan pengelolaan 

kelas sangat signifikan terhadap motivasi belajar siswa kelas IVB di SDN 128 

Haurpancuh Bandung tahun ajaran 2019/2020 yang ditunjukkan dengan hipotesis 

yang diperoleh signifikansi yaitu 0,887.  
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